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Törvények

2011. évi CLXVI. törvény
Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról*

I. FEJEZET
A BÍRSÁGBEVÉTELEK KÖZPONTOSÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGõ RENDELKEZÉSEK
1. A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény módosítása
1. §

(1) A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 12. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A közlekedési hatóság annak az ingatlannak – az ingatlan-nyilvántartás szerinti – tulajdonosát, amelynek területén
a (3) bekezdésben megállapított tilalmat megszegik, a jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés
vagy egyéb tárgy eltávolítására és 100 000 forinttól 500 000 forintig terjedõ bírság fizetésére kötelezi. A bírság
ismételten is kiszabható.”
(2) A Kkt. 12. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A közlekedési hatóság a (4) bekezdés szerinti bírság összegének meghatározása során a következõket mérlegeli:
a) a közvetlen balesetveszély lehetõsége,
b) a tilalom megszegésének ismétlõdése,
c) a tájra gyakorolt romboló hatás mértéke,
d) a termõföld engedély nélküli foglalásának súlya.”
(3) A Kkt. 18. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzése, továbbképzése és utánképzése, valamint
a szakoktatói, iskolavezetõi és vizsgabiztosi tevékenység határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében nem
végezhetõ.”
(4) A Kkt. 18. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A közlekedési hatóság a (2) bekezdésben meghatározott engedélyköteles tevékenységet engedély nélkül vagy
az engedélyben foglaltaktól eltérõ módon végzõket 200 000 Ft-ig terjedõ bírság fizetésére kötelezheti. A bírság
ismételten is kiszabható. A bírság mellett a közlekedési hatóság a képzõ szerv tevékenységét – jogszabályban
meghatározott esetekben – felfüggesztheti, illetve az engedélyt visszavonhatja.”
(5) A Kkt. 19. § (1) bekezdése helyébe következõ rendelkezés lép és a § a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A közúti árutovábbítási és az autóbusszal végzett személyszállítási tevékenységekre
a) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. október 21-ei 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet rendelkezései,
b) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-ei
2009/1072/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezései, valamint
c) az autóbusszal végzett személyszállítás piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet
módosításáról szóló, 2009. október 21-ei 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezései
e törvénnyel és a 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontja alapján kiadott kormányrendelettel együttesen alkalmazandó.
(1a) A közúti árutovábbítási, az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a személygépkocsival díj
ellenében végzett személyszállítási tevékenység (a továbbiakban együtt: közúti közlekedési szolgáltatás), valamint
a saját számlás áruszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenység, továbbá az e tevékenységekhez használt
jármûvek üzemeltetése a Kormány rendeletében meghatározott feltételekkel végezhetõ.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. november 28-i ülésnapján fogadta el.
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(6) A Kkt. 19. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A közlekedési hatóság az uniós jogi aktusban, az e törvényben, valamint e törvény alapján kiadott jogszabályban
meghatározott engedélyhez, vagy meghatározott okmány meglétéhez kötött közúti közlekedési szolgáltatással,
valamint saját számlás áru- és személyszállítással kapcsolatban az engedélyezési eljárás, a tevékenység ellenõrzése,
az engedély felfüggesztése, vagy visszavonása, és az ezzel összefüggõ szankciók megállapítása, az uniós jogi aktusban
meghatározott jármûvezetõi igazolvány kibocsátása, megtagadása és visszavonása során
a) a gazdálkodó szervezet vezetésére (ügyvezetésére) jogosult személyre,
b) a gazdálkodó szervezet szakmai irányítójára,
c) az egyéni vállalkozóra, valamint
d) egyszemélyes gazdasági társaság esetén a gazdasági társaság tulajdonosára, továbbá
e) a jármûvezetõi igazolvány tekintetében a jármûvezetõre
vonatkozóan a megismert személyes adatokat a közlekedési hatóság az engedélyezett tevékenység gyakorlásának
idõtartama alatt, a jármûvezetõi igazolvány érvényességi idõtartama alatt, vagy az engedély megtagadását vagy
visszavonását követõ naptári év végéig kezeli.”
(7) A Kkt. 20. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A kiszabott bírság összegének megfizetése e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban
meghatározott számlaszámra történõ befizetéssel történik. A megfizetett bírság és a pénzkövetelés biztosítás
összegét – az azt megállapító döntés jogerõre emelkedéséig – az eljáró hatóság letétként kezeli.”
(8) A Kkt. 29/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A bírság ismételten kiszabható.”
(9) A Kkt. 32. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az e törvény 8. § (1) bekezdés h) pontjában, továbbá a 11. § (2) bekezdésében és a 34. § (1) bekezdésében, valamint
más jogszabályban meghatározott, az országos közúthálózat üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére,
a díjpolitika megalapozására, valamint a díj- és pótdíjszedésre, a pótdíj behajtására és a díjellenõrzésre vonatkozó,
továbbá a miniszter által rendeletben megállapított, közlekedési infrastruktúrával összefüggõ állami feladatok
pénzügyi forrásait a költségvetési törvényben a 33. § (5) bekezdésében meghatározott szerv költségvetésében kell
megállapítani.”
(10) A Kkt. 33. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A közút kezelõje, az út használatáért díjszedésre, valamint a díjfizetés ellenõrzésére jogosult szerv vagy szervezet
és a 21. § (4) bekezdése szerint kijelölt hatóság a gépjármûrõl és annak hatósági jelzésérõl felvételt készíthet annak
érdekében, hogy a 21. § (5) bekezdése szerinti kormányrendeletben meghatározott szabályszegések elkövetését
bizonyítani lehessen. A közút kezelõje, az út használatáért díjszedésre, valamint a díjfizetés ellenõrzésére jogosult
szerv vagy szervezet az általa készített felvételt haladéktalanul átadja a 21. § (4) bekezdése szerint kijelölt hatóságnak.
A díjfizetés ellenõrzésére jogosult szervezet a díjfizetés ellenõrzése érdekében a díjfizetés ellenében használható
országos közutakról szóló jogszabály alapján díjköteles utakon felvételt készíthet a gépjármûrõl és annak hatósági
jelzésérõl, amelyet köteles a pótdíjfizetési felszólítás megküldésére jogosult szervezetnek haladéktalanul átadni.”
(11) A Kkt. 33/A. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A használati díjakból származó bevétel a 32. § (4) bekezdésében meghatározott célokra, valamint a közlekedési
infrastruktúra fejlesztésében állami feladatokat ellátó NIF Zrt. más forrásból meg nem térülõ mûködési költségeinek
fedezetét biztosító támogatás nyújtására használható fel, ezen bevétel a 33. § (5) bekezdése szerinti szerv
költségvetésének részét képezi.”
(12) A Kkt. 33/B. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A használati díj és az útdíj beszedésére jogosult szervezetek, valamint az (5) bekezdésben meghatározottak szerint
általuk megbízott gazdálkodó szervezetek a díjfizetés elmulasztása esetén az országos közutak használatának díjáról
szóló jogszabály szerinti pótdíj behajtása céljából, továbbá a (8) bekezdésben meghatározott szervezetek a díjfizetés
ellenõrzése és a hatáskörükbe tartozó pótdíjkövetelés, vagy a pótdíjkülönbözetre vonatkozó követelés behajtására
irányuló eljárás megindítása céljából a követelés elévülésének vagy az (5) bekezdés szerinti jogvesztõ határidõ
eredménytelen elteltének idõpontjáig kezelhetik a használati díjjal, vagy az annak meg nem fizetése esetén fizetendõ
pótdíjjal összefüggõ jármû-azonosító adatokat és a természetes személy üzemben tartó személyes adatait.
(5) Amennyiben a használati díjat vagy az útdíjat nem fizették meg, a díj beszedésére jogosult szervezetek, a díjfizetés
ellenõrzésére jogosult szervezetek vagy az általuk megbízott gazdálkodó szervezetek a jogosulatlan úthasználat
idõpontjától számított 60 napos jogvesztõ határidõn belül kötelesek postára adni a pótdíjfizetési felszólítást.
Ha a használati díjat vagy az útdíjat és pótdíjat meg nem fizetõ üzemben tartó (gépjármûvezetõ) a helyszíni ellenõrzés
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alkalmával az ellenõrzésrõl kiállított jegyzõkönyvet aláírja és átveszi, akkor nem kell a pótdíjfizetési felszólítást részére
kézbesíteni. A pótdíjfizetési kötelezettség két év alatt évül el. A pótdíj után késedelmi kamat nem követelhetõ.
(5a) Ha a gépjármû üzembentartója a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokat a közúti központi
nyilvántartási szervhez elmulasztotta bejelenteni és ezért a fizetési felszólítás nem a tényleges üzembentartó részére
került megküldésre, az (5) bekezdés szerinti 60 napos határidõ a tényleges üzembetartó ismertté válásától
számítandó.”
A Kkt. 33/B. § (7)–(8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A használati díj szedésére a 33. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában megjelölt közútkezelõ vagy az általa
megbízott szervezet jogosult.
(8) A díjköteles országos közutak díjfizetés ellenében történõ használatának ellenõrzésére a közlekedési hatóság és
a 33. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti közútkezelõk jogosultak.”
A Kkt. 33/B. §-t követõen a következõ 33/C. §-sal egészül ki:
„33/C. § (1) A díjköteles országos közutak díjfizetés ellenében történõ használatának ellenõrzésére jogosult
szervezetek a díjköteles utak használati díja megfizetésének helyszíni ellenõrzése, valamint a megengedett
legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó jármûvek helyszíni ellenõrzése alkalmával,
hatósági ellenõrzés keretében eljárva a következõ intézkedések megtételére jogosultak:
a) a gépjármûvet megállítani, a gépjármû helyzetét és állapotát dokumentálni, a gépjármû okmányait átvenni,
b) jogszerû intézkedés céljából az úthasználó személyazonosító okmányait és a gépjármû azonosító okmányait
megvizsgálni,
c) a rendõrség általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerve intézkedését kérni, és annak
megérkezéséig feltartóztatni azt, aki a gépjármû okmányait nem adja át, vagy személyazonosságát nem igazolja, vagy
az intézkedést más módon akadályozza,
d) a díjköteles útszakasz azonnali elhagyását elrendelni,
e) jogosulatlan úthasználat tényének megállapítása esetén az errõl készített jegyzõkönyv átadásával az úthasználót
a pótdíj megfizetésére kötelezni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésekrõl jegyzõkönyv, az úthasználó személyazonosító okmányairól és
a gépjármû azonosító okmányairól másolat készítésére kizárólag jogsértés megállapítása esetén kerül sor.
(3) Az (1) bekezdés a)–b) és d)–e) pont szerinti intézkedések megtételére, valamint ezen tevékenységhez
kapcsolódóan a 33/B. § (4) bekezdés szerinti adatkezelésre a rendõrség általános rendõrségi feladatok ellátására
létrehozott szerve is jogosult.”
A Kkt. 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap
a) a Kormány, hogy)
„5. A közúti közlekedési szolgáltatás, a saját számlás áruszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenység,
valamint az autómentési tevékenység végzésének a feltételeit, továbbá a jármûvek üzemeltetésének általános
feltételeit,”
(rendeletben állapítsa meg.)
A Kkt. 48. § (3) bekezdés a) pontja a következõ 18. alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap
a) a Kormány, hogy)
„18. az e törvény 33/C. § (1) bekezdése szerinti hatósági ellenõrzés lefolytatására jogosult szervezet vagy szervezetek
kijelölését,”
(rendeletben állapítsa meg.)
A Kkt. 48. § (3) bekezdés b) pont 1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap
b) a miniszter, hogy)
„1. a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott közlekedési engedélyek használatának részletes
szabályait,”
(rendeletben állapítsa meg. )
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(18) A Kkt. 48. § (3) bekezdés b) pont 28. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép :
(Felhatalmazást kap
b) a miniszter, hogy)
„28. a közút és mûtárgyai tervezésére, építésére, valamint a forgalom biztonságát és forgalmi rendjét meghatározó
technikai eszközökre, továbbá a közutak kezelésére vonatkozó mûszaki szabályzatok, elõírások, útmutatók
megalkotására és kiadására vonatkozó eljárási szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg)
(19) A Kkt. 48. § (3) bekezdés b) pontja a következõ 29. alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap
b) a miniszter, hogy)
„29. az e törvény 32. § (4) bekezdésében meghatározott állami feladatok végrehajtásának és a feladatok ellátásához
szükséges források felhasználásának szabályait,”
(rendeletben állapítsa meg.)
(20) A Kkt. 20. § (11) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „c)–e) pontja” szövegrész helyébe a „c)–e) és l) pontja” szöveg,
25/B. § (2) bekezdés a) pontjában a „külföldön bejegyzett székhelye vagy telephelye” szövegrész helyébe a „külföldön
bejegyzett telephely (fióktelep)” szöveg, 33/A. § (4) bekezdés „A használati díjakból” szövegrész helyébe
„Az útdíjakból” szöveg lép.
(21) Hatályát veszti a 33/B. § (1) bekezdésében a „ , valamint a beszedett díj és pótdíj kedvezményezettjét” szövegrész és
a 48. § (3) bekezdés g) pontjának 5. alpontja.

2. A szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása
2. §

A szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény 7/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(1) Az állami adóhatóság szerencsejáték ügyben – az e törvényben meghatározott eltérésekkel – a közigazgatási
hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerint jár el azzal, hogy újrafelvételi eljárásnak, valamint fizetési
kedvezmény engedélyezésének nincs helye. Szerencsejáték ügyben az ügyfél nem jogosult elektronikus úton írásban
kapcsolatot tartani a hatósággal.”

3. A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása
3. §

(1) A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 79. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Munkavédelmi Bizottság az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzésre vonatkozó érdekegyeztetõ
tevékenysége keretében)
„f) saját adataival, megállapításaival szükség szerint segíti a munkavédelmi információs rendszer mûködését.”
(2) A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 82. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (1) bekezdés alapján kiszabott pénzbírságot a munkavédelmi hatóság kincstári elõirányzat-felhasználási
keretszámlájára kell befizetni.”

4. Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény módosítása
4. §

(1) Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény 45. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az állattenyésztési bírságot a miniszter által e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban
meghatározott számlára kell befizetni.”
(2) Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 15. alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
rendeletben szabályozza)
„15. az állattenyésztési bírság befizetésének módját;”
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5. A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása
5. §

A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 66/A. § (2a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2a) A bírság összegét a jogsértés által érintettek körének nagyságára, a jogsértés súlyára, a jogsértõ állapot
idõtartamára, a jogsértõ magatartás ismételt tanúsítására, a jogsértés veszélyességére vagy károsító hatására,
a bekövetkezett kár mértékére, a helyreállíthatóság lehetõségére és a jogsértéssel elért jogtalan elõny mértékére
tekintettel kell meghatározni.”

6. A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása
6. §

(1) A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 80. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A természetvédelmi bírságot a természetvédelmi hatóság szabja ki.”
(2) A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 11. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza)
„11. a természetvédelmi bírság kiszabására vonatkozó eljárási szabályokat, valamint a bírság mértékét és
megállapításának módját;”

7. A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény módosítása
7. §

A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 56. § (1) bekezdése a következõ n) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy:)
„n) a halgazdálkodási, illetve halvédelmi bírság megfizetésére vonatkozó szabályokat”
(rendeletben határozza meg.)

8. Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása
8. §

(1) Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 50. §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében az épített környezet alakításának és védelmének
pénzügyi eszközökkel történõ támogatására külön elõirányzat szolgál.”
(2) Az Étv. a következõ III/A. Fejezettel egészül ki:

„III/A. FEJEZET
EGYES KERESKEDELMI ÉPÍTMÉNYEK LÉTESÍTÉSÉRÕL
53/E. § E Fejezet alkalmazásában:
Kereskedelmi építmény: a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerinti üzlet és bevásárlóközpont.
53/F. § (1) 300 m2-nél nagyobb alapterületû kereskedelmi építmény nem létesíthetõ vagy ezt meghaladó méretre nem
bõvíthetõ.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom alól a kereskedelemért, a környezetvédelemért és a vidékfejlesztésért felelõs
miniszterek részvételével mûködtetett Bizottság véleményének kikérésével a kereskedelemért felelõs miniszter
felmentést adhat.
(3) A (2) bekezdés szerinti felmentés iránti kérelmet a kereskedelemért felelõs miniszterhez kell benyújtani.
Az (1) bekezdés szerinti kereskedelmi építményre elvi építési, telekalakítási vagy építési engedélyezési eljárást
a (2) bekezdésben foglalt miniszteri felmentéssel rendelkezõ kérelmezõ indíthat.
(4) A (2) bekezdés szerinti Bizottság a felmentésre irányuló kérelemrõl történõ vélemény kialakítása során, valamint
a kereskedelemért felelõs miniszter a felmentésrõl való döntés meghozatala során a fenntartható kereskedelem
követelményeit vizsgálja, különösen az alábbi szempontok szerint:
a) a tervezett építmény vidékre és a környezet védelmére gyakorolt hatása, különösen a települést és annak
vonzáskörzetét illetõen,
b) az érintett település és annak vonzáskörzetéhez tartozó települések népességének kereskedelmi ellátottsága,
c) helyi és egyéb piaci lehetõségek.
53/G. § Az e Fejezet szerinti eljárás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény
szerinti hatósági eljárásnak minõsül.”
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(3) Az Étv. 58. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az (1) bekezdésben említett hatósági nyilvántartásnak minõsül:)
„k) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokkal összefüggésben kiszabott bírságok nyilvántartása,”
(4) Az Étv. 60. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E törvénynek a Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CLXVI. törvénnyel megállapított 53/E–53/G. §-át a hatálybalépésekor folyamatban lévõ építési engedélyezési
eljárásokban is alkalmazni kell.
(4) A (3) bekezdés alkalmazásában folyamatban lévõ eljárásnak minõsül az építési engedélyezési eljárás, amelyben
a (3) bekezdésben megjelölt rendelkezések hatálybalépésekor az építési engedélyt az eljáró hatóság még nem adta ki,
vagy – bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén – a bejelentést még nem vette nyilvántartásba. A folyamatban
lévõ eljárásokban a 35. § (3) bekezdése nem alkalmazható. A kereskedelmi építményre kiadott, az 53/F. §
hatálybalépése idõpontjában hatályos elvi építési engedély hatálya 2014. december 31-ig meghosszabbodik.”
(5) Az Étv. a következõ 60/A. §-sal egészül ki:
„60/A. § Hatályát veszti a III/A. Fejezet, a 60. § (3) és (4) bekezdése, valamint a 62. § (1a) bekezdése.”
(6) Az Étv. 62. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy)
„d) az építésügyi bírság kiszabásának és nyilvántartásának részletes szabályait,”
(rendelettel állapítsa meg.)
(7) Az Étv. 62. § (1) bekezdés o) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy)
„o) az építõipari kivitelezési tevékenység gyakorlásának, az építõipari kivitelezési tevékenység résztvevõi feladatának,
felelõsségének, az építési napló vezetésének, az építõipari kivitelezési tevékenység megkezdésére vonatkozó
bejelentésnek, a bejelentés elbírálásának, az építésfelügyeleti tevékenység végzésének és az építésfelügyeleti bírság
kiszabásának és nyilvántartásának szabályait, továbbá az ajánlati, valamint a kivitelezési tervdokumentáció tartalmi
követelményeit, a kivitelezési tervdokumentáció ellenõrzésének módját, továbbá az építtetõi fedezetkezelés
alkalmazásának eseteit, az építtetõi fedezetkezelést végzõk körét, mûködésük személyi és tárgyi feltételeit,
az építtetõi fedezetkezelés résztvevõi jogait és kötelezettségeit, az eljárás szabályait, a fedezetkezelõ megbízásának,
feladatellátásának, díjának és a fedezetkezelõi számla kezelésének szabályait,”
(rendelettel állapítsa meg.)
(8) Az Étv. 62. §-a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a 300 m2-nél nagyobb alapterületû kereskedelmi építményekre a fenntartható kereskedelemmel összefüggõ
építésügyi és környezetvédelmi, valamint kereskedelmi követelményeket,
b) az 53/F. § (2) bekezdésében meghatározott Bizottság összetételét és mûködését, továbbá
c) az 53/F. § (3) bekezdése szerinti felmentés iránti eljárás sajátos szabályait
rendeletben állapítsa meg.”

9. A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása
9. §

(1) A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 48. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A bírságot a fogyasztóvédelmi hatóság kincstárnál vezetett számlájára kell befizetni.”
(2) A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 48. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A jogerõsen kiszabott bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott összeget késedelmi pótlék terheli, amelynek
mértéke minden naptári nap után a felszámítás idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd
része.”
(3) A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„f) a fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott bírságok befizetésére és a jogszabály alapján az eljáró hatóságot
megilletõ eljárási költség felhasználására,”
(vonatkozó részletes szabályokat rendelettel meghatározza.)

37258

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 148. szám

10. A nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának
egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása
10. §

(1) A nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló
1999. évi XLII. törvény 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – nem szabad
dohányozni
a) közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben,
b) közösségi közlekedési eszközön,
c) munkahelyen,
d) közterületnek minõsülõ
da) a gyalogosforgalom számára nyitva álló aluljárókban és egyéb, zárt légterû közforgalmú közlekedõ összekötõ
terekben, valamint közterületi játszótereken, továbbá a játszóterek külsõ határvonalától számított 5 méteres
távolságon belül,
db) a közforgalmú vasúti szolgáltatás nyújtására szolgáló vasúti üzemi létesítmények és a vasúti pálya tartozékainak
személyforgalom számára megnyitott területein, közösségi közlekedési eszköz igénybevételének céljából létesített,
illetve erre kijelölt megállóban, várakozó helyen, illetõleg helyiségben, valamint nyílt légterû megálló, várakozó hely
esetén annak külsõ határvonalától számított 5 méteres távolságon belül, azzal, hogy ha a dohányzási korlátozás alá
tartozó terület külsõ határvonala nem állapítható meg egyértelmûen, akkor a dohányzás a megállót vagy várakozó
helyet kijelölõ táblától vagy más jelzéstõl számított 5 méteres sugarú körnek megfelelõ körzetben tilos.
(2) Az (5) bekezdésben foglalt eltéréssel nem jelölhetõ ki dohányzóhely
a) közforgalmú intézmények zárt légterû helyiségeiben,
b) munkahelyek zárt légterû helyiségeiben,
c) helyi közforgalomban közlekedõ közösségi közlekedési eszközön, helyiérdekû vasúton, menetrend alapján belföldi
helyközi közforgalomban közlekedõ autóbuszon, valamint menetrend szerint közlekedõ személyszállító vonaton.
(3) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérõen dohányzóhely kijelölése nélkül is lehet dohányozni
a) a dohánytermék kereskedelmi bemutatója céljából létrejött rendezvényen,
b) szállásszolgáltatást nyújtó intézmények kifejezetten dohányzóként kiadott és ekként megjelölt, zárt légterû szobáiban,
feltéve, hogy a dohányzást az e törvényben foglalt más rendelkezés vagy tûzvédelmi elõírás egyébként nem tiltja.
(4) A (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakon túlmenõen nyílt légtérben sem jelölhetõ ki dohányzóhely
a) közoktatási intézményben,
b) gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben,
c) az (5) bekezdésben foglalt kivétellel az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. §
f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatónál, ideértve a többcélú intézményt is, ha abban egészségügyi szolgáltatást
is nyújtanak.
(5) A (7) és (8) bekezdésben foglaltak szerint zárt légterû dohányzóhely is kijelölhetõ
a) a 9. §-ban foglalt esetekben,
b) büntetés-végrehajtási intézményekben a fogvatartottak – köztük a kóros elmeállapotúak – számára,
c) az Eütv. 188. § a) pontja szerinti pszichiátriai intézetben a pszichiátriai betegek számára,
d) a munkavállalók részére, ahol a munkahelyi klíma zárttéri munkahelyen a külön jogszabályban meghatározott
korrigált effektív hõmérséklet a 24 °C-ot meghaladja.
(6) A kijelölt dohányzóhelyek e törvényben elõírt rendelkezéseknek való megfelelõségét az egészségügyi
államigazgatási szerv, tûzvédelmi szempontoknak való megfelelõségét a tûzvédelmi hatóság ellenõrzi.
(7) A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket, valamint közterületeket
felirat vagy más egyértelmû jelzés alkalmazásával – tûzvédelmi szempontú tilalom esetén szabványos tiltó táblával,
illetve piktogrammal – szembetûnõ módon meg kell jelölni.
(8) Ha e törvény alapján zárt légterû dohányzóhely kerül kijelölésre, a dohányzóhely nemdohányzó helyiséggel azonos
helyiségben nem jelölhetõ ki. Zárt légterû dohányzóhely esetén a megfelelõ légcsere feltételeit nyílászáró
szerkezetekkel vagy egyéb mûszaki berendezés felszerelésével biztosítani kell úgy, hogy dohányfüst a nemdohányzó
helyiségekbe ne juthasson be. E bekezdés alkalmazásában a légcsere abban az esetben megfelelõ, ha a helyiségben
legalább
a) a friss levegõ befúvását, illetve az elhasznált levegõ elszívását biztosító mechanikus szellõztetõ berendezés
mûködik, és

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 148. szám

37259

b) a dohányzóhelyek kijelölése, valamint a helyiség légöblítése olyan módon került kialakításra, hogy a dohányfüst
a keletkezése helyétõl közvetlenül az elszívócsatornába áramlik anélkül, hogy a nemdohányzó helyek az áramlás
irányába esnének.”
(2) A nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló
1999. évi XLII. törvény 7. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A jogerõs határozattal megállapított egészségvédelmi bírságot, valamint a dohánytermékek forgalmazásával
összefüggõ, e törvényben foglalt tilalmat, korlátozást megszegõvel szemben jogerõsen alkalmazott fogyasztóvédelmi
bírságot, valamint a helyszíni bírságot az egészségügyi államigazgatási szerv számlájára kell befizetni.”

11. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása
11. §

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 33. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A bírságot az egészségügyi államigazgatási szervnek a kincstárnál vezetett számlájára kell befizetni.”

12. A víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása
12. §

A víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés t) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter)
„t) a hajózási bírság kiszabása, megfizetése és kezelése részletes szabályainak az adópolitikáért felelõs miniszterrel
egyetértésben,”
(rendeletben történõ megállapítására.)

13. Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény módosítása
13. §

Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 17. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A Hatóságnak a nyilvántartással kapcsolatos tevékenységéért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amely
a Hatóság bevételét képezi.”

14. A tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosítása
14. §

(1) A tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Trtv.) 4. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskoláknak történõ eljuttatásának megszervezése,
valamint a tankönyvek vételárának iskoláktól való beszedése (a továbbiakban: tankönyvellátás) állami közérdekû
feladat, amelyet az állam a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaságon
(a továbbiakban: Könyvtárellátó) keresztül lát el. A Könyvtárellátó biztosítja, hogy a tanuló legfeljebb a jegyzékben
feltüntetett legmagasabb fogyasztói áron (a továbbiakban: iskolai terjesztési áron) jusson hozzá a tankönyvhöz.
Az iskola biztosítja, hogy a tanuló az iskolai tankönyvellátás keretében jusson hozzá a tankönyvhöz, a 8/A. §-ban
foglaltak szerint. Az iskolai terjesztési ár tartalmazza az általános forgalmi adó összegét is.”
(2) A Trtv. 8. § (12)–(13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(12) Az iskolai tankönyvrendelést az iskola – jogszabályban meghatározottak szerint, elektronikus formában –
megküldi a közoktatás információs rendszerének. A Könyvtárellátó számára a közoktatás információs rendszerének
kezelõje a tankönyvrendeléssel kapcsolatos, a 8/B. § (3) bekezdése szerinti adatokat átadja. A Könyvtárellátó
a közoktatás információs rendszere adatai alapján a tankönyvrendeléseket összesíti, majd gondoskodik
a tankönyvellátásról. A tankönyvellátás megszervezése során úgy köteles eljárni, hogy azzal a tankönyvellátás
országos szinten leggazdaságosabb megvalósítását biztosítsa.
(13) A tankönyvellátás feladatainak végrehajtásában – a Könyvtárellátóval kötött megállapodás alapján –
közremûködhet más tankönyvkiadó és tankönyvforgalmazó, vagy egyéb teljesítési segéd. Iskola a tankönyvellátás
tárgyában szerzõdéses viszonyban (a továbbiakban: tankönyvellátási szerzõdés) csak a Könyvtárellátóval állhat.
A tankönyvellátási szerzõdést minden év január utolsó munkanapjáig kell megkötni, illetve szükség szerint
módosítani. Jogszabály határozza meg, hogy a Könyvtárellátó milyen módon köteles részt venni a tankönyvellátás
feladatainak a végrehajtásában, a tankönyvkölcsönzés megszervezésében.”
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(3) A Trtv. 8/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8/A. § (1) Az iskolai tankönyvellátás megszervezése és lebonyolítása, amely a Könyvtárellátó által beszerzett és
az iskolákhoz leszállított tankönyveknek a tanulók és az iskolai könyvtár részére történõ átadását, a sérült, elveszett,
hibás tankönyvek pótlása és a visszárú kezelés iskolán belüli feladatainak ellátását, illetve az ehhez kapcsolódó
adminisztratív és elszámolási feladatok elvégzését jelenti, az iskola feladata és felelõssége. Az iskolai tankönyvellátás
keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott tankönyvek az egész tanítási év során az iskola tanulói részére
megvásárolhatók legyenek. Az iskolai tankönyvellátás vagy annak egy része lebonyolítható az iskolában, illetve
indokolt esetben az iskolán kívül. A hibás teljesítésért – a tankönyvek darabszám szerint történõ átadását kivéve –
a Könyvtárellátó felel.
(2) Az iskolai tankönyvellátás feladatainak végrehajtására – ha arról vagy egy részének elvégzésérõl az iskola neki fel
nem róható okból nem képes saját maga gondoskodni – a Könyvtárellátó és az iskola a tankönyvellátási szerzõdés
keretében megállapodik. Az iskolai tankönyvellátás zavartalan megszervezéséért akkor is az iskola felel, ha
a feladatokat vagy azok egy részét a Könyvtárellátó látja el.
(3) Az iskolai tankönyvellátás keretében a tanuló évfolyamonként legfeljebb kettõ alkalommal jogosult
a tankönyvjegyzékben szereplõ áron megvásárolni ugyanazt a tankönyvet. Második alkalommal a tanuló e jogával
akkor élhet, ha a tankönyv használhatatlanná vált, megsemmisült, elveszett, feltéve, hogy nem terheli szándékosság
ezek bekövetkeztében, és ezt az iskola igazolja. Ha a tanuló iskolát vált – az e tényrõl kiállított iskolai igazolás
felmutatásával – az új iskolában alkalmazott tankönyvet a tankönyvjegyzékben szereplõ áron jogosult megvásárolni.
(4) Az iskola a Könyvtárellátótól átvett tankönyveket a Könyvtárellátó nevében értékesíti, a beszedett vételárral
elszámol a Könyvtárellátóval. A Könyvtárellátó az iskola által beszedett vételárából az iskola részére a Könyvtárellátó
javaslata alapján az oktatásügyért felelõs miniszter által megállapított mértékû jutalékot az iskolai tankönyvellátás
megszervezése és lebonyolítása jogcímén visszatéríti, amely az iskolai tankönyvellátás vagy az iskola mûködésének
egyéb költségeire fordítandó.”
(4) A Trtv. 8/B. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A tankönyvellátási szerzõdés tartalmát a felek szabadon állapítják meg, azzal a megkötéssel, hogy a szerzõdésnek
tartalmaznia kell:
a) az iskola nevét, székhelyét, OM azonosító számát; a tankönyvforgalmazó azonosító adatait (név, cím, székhely,
adószám, pénzforgalmi számlaszám, képviselõ neve),
b) az iskolai tankönyvellátás keretében értékesített tankönyvek adatait,
c) azt a tanévet (tanéveket), amelyre a szerzõdés szól,
d) az iskolai tankönyvellátás megszervezésének helyét, az iskolai közremûködés kereteit,
e) annak a személynek a nevét, aki a Könyvtárellátó, illetve az iskola részérõl (a továbbiakban: iskolai tankönyvfelelõs)
a tankönyvellátás végrehajtásáért felel,
f) szükség esetén a használt tankönyvek visszavásárlásával és forgalmazásával kapcsolatos feladatmegosztást,
g) az elõzetes megállapodást az iskola legalacsonyabb évfolyamára belépõ tanulók ellátására.
(2) Ha az iskolai tankönyvellátásban a Könyvtárellátó a 8/A. § (2) bekezdés szerint közremûködik, az iskola
a) a Könyvtárellátónak átadja a tanulóknak a (3) bekezdésben felsorolt adatait, a tankönyvek tanulókra lebontott
címlistájával,
b) tájékoztatja a tanulót, a kiskorú tanuló szülõjét a tankönyv értékesítésének helyszínérõl, valamint az értékesítés
idõpontjairól,
c) a tankönyvellátási szerzõdésben meghatározottak szerint helyet biztosít az értékesítéshez, illetve a tankönyvek
biztonságos õrzéséhez.
(3) A tankönyvellátási szerzõdés keretei között a Könyvtárellátó és – kizárólag az iskolai tankönyvellátásban való
közremûködése körében – annak teljesítési segéde jogosult nyilvántartani a tanulók következõ személyes adatait:
a tanuló neve, diákigazolványának száma, ha a tanulónak nincs diákigazolványa az anyja neve és a születési ideje,
továbbá minden tanuló esetén az iskolai tankönyvellátás keretében megvásárolt tankönyvek, illetve a vételhez kapott
támogatás összege. A személyes adatok kizárólag a tankönyvjegyzékben meghatározott áron történõ
tankönyvvásárláshoz való jogosultság megállapítására használhatók fel. Az e bekezdés alapján átadott személyes
adatok az átadásuk napját követõ tizenkettõ hónapig tárolhatók.”
(5) A Trtv. 8/C. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha az iskola a tankönyvek megvásárlásához pénzben támogatást biztosít a tanuló részére, az errõl szóló értesítést
megküldi a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülõnek és a Könyvtárellátónak. Az iskola által nyújtott támogatással
megvásárolt tankönyv – jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – a tanuló tulajdonába kerül.
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(2) A tankönyvtámogatás összegét az iskola a Könyvtárellátónak utalja át.”
(6) A Trtv. 8/F. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8/F. § (1) A Könyvtárellátó az iskolai tankönyvellátás megszervezéséhez nem vehet igénybe olyan teljesítési segédet,
amelyben a Könyvtárellátó vezetõi megbízással rendelkezõ alkalmazottja, valamint a Polgári Törvénykönyvrõl szóló
1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója üzletrésszel rendelkezik, vagy részt vesz
az ügyvezetésében, a felügyelõ bizottságában, továbbá amellyel az iskola vezetõi megbízással rendelkezõ
alkalmazottja munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.
(2) Nem vehet részt az iskolai tankönyvrendelés elkészítésében és az iskolai tankönyvellátás megszervezésében
az iskolának az az alkalmazottja, aki a Könyvtárellátóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.
(3) Az iskolai tankönyvválasztásban közremûködõ pedagógus és az iskolai tankönyvellátás szervezésben
közremûködõ személy a Könyvtárellátótól és teljesítési segédjétõl juttatást, kedvezményt semmilyen formában nem
fogadhat el.”
(7) A Trtv. 28. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E törvény alkalmazásában
a) az ár aránytalan növelése, ha a változatlan tartalommal és formában értékesített tankönyv elõzõ tanítási évben
alkalmazott árának emelkedése, változatlan közgazdasági feltételek mellett eléri a – Központi Statisztikai Hivatal által
az elõzõ naptári évre közzétett – ipari termelõi árindex száz százalékát,
b) jogszabálysértõ az az intézkedés, mulasztás, illetve döntés, amely jogszabályba ütközik,
c) pszichés fejlõdés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia,
dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar) tanuló az a tanuló, akit a szakértõi
és rehabilitációs bizottság erre tekintettel 2006. december 31-éig, továbbá, akit 2007. január 1-jétõl a megismerõ
funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényû tanulónak
nyilvánított,
d) tankönyv az a könyv, amelyet jogszabályban meghatározottak szerint tankönyvvé nyilvánítottak, tankönyvvé
nyilvánítható a szótár, a szöveggyûjtemény, az atlasz, a kislexikon,
e) tankönyvkiadói tevékenység a tankönyv elõállítása,
f) tartós használatra készült tankönyv az a tankönyv, amely tartalma és kivitele alapján alkalmas arra, hogy a tanulók
több tanévben használják, feltéve, hogy a kiadó a tankönyvvé nyilvánítási eljárásban vállalja – atlasz esetén legalább
három évre, tankönyv, szöveggyûjtemény, szótár, kislexikon esetén legalább öt évre – a tankönyv változatlan
kiadását.”
(8) A Trtv. 30. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 46–51/A. §-a szerinti fogyasztóvédelmi eljárás indítható
az ellen, aki nem tagja a Testületnek és nem tartja meg a tankönyvforgalmazói vagy tankönyvkiadói tevékenységre
vonatkozó elõírásokat. A fogyasztóvédelmi bírságot a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 48. §
(3) bekezdésében megjelölt számlára kell befizetni.”

15. A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény módosítása
15. §

(1) A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 10. § (9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(9) Az állami foglalkoztatási szerv által kiszabott bírságot a Nemzeti Foglalkoztatási Alap lebonyolítási számlájára kell
befizetni.”
(2) Az Fktv. 21. § (2) bekezdés c) pontjában az „MPA” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban:
NFA)” szöveg, 24. § (1) bekezdésében, valamint 26. § (1) bekezdésében az „MPA” szövegrész helyébe az „NFA”szöveg
lép.

16. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ
szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény módosítása
16. §

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes
kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény 16/D. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az elektronikus kereskedelmi bírságot a Hatóság számlájára kell megfizetni.”
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17. Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény módosítása
17. §

Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 29/E. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A piacfejlesztési hozzájárulás, ha azt a kötelezett a teljesítésre nyitvaálló határidõn belül nem fizette meg, adók
módjára behajtandó köztartozásnak minõsül, amelyet a mezõgazdasági igazgatási szerv megkeresésére az állami
adóhatóság szed be.”

18. A növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról
és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosítása
18. §

A növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló
2003. évi LII. törvény 28. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A minõségvédelmi bírságot a növénytermesztési hatóság elõirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.”

19. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi úthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló
2003. évi CXXVIII. törvény módosítása
19. §

A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi úthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi CXXVIII. törvény
17/E. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti bírság összegének felsõ határa 10 000 000 Ft. Ha a bírság kiszabásának alapját képezõ
jogellenes állapotot a kötelezett a kitûzött határidõre nem szünteti meg, a bírság ismételten kiszabható. Az ismételt
bírság felsõ határa 30 000 000 Ft.”

20. A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosítása
20. §

(1) A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 24/A. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A forgalomba hozatali járulék az agrárpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium költségvetési
fejezetén belül a borok közösségi marketingprogramját és a borok minõség-ellenõrzésének célját szolgáló elõirányzat
bevétele. A járuléktartozás megfizetésén túl a járulék mértékével azonos, de legkevesebb 50 000 forint mulasztási
bírság megfizetésére köteles az a forgalomba hozó, aki forgalomba hozatali járulékfizetési kötelezettségének
határidõre nem tesz eleget. A mulasztási bírságot a borászati hatóság szabja ki. A bírságot a borászati hatóság
számlájára kell befizetni.”
(2) A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 43/C. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A mulasztási bírság kiszabása során figyelembe kell venni az engedély nélkül végzett mûvelettel érintett terület
nagyságát, valamint a mulasztó által engedély nélkül végzett mûveletek gyakoriságát.”
(3) A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 43/D. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) A bírság összegének meghatározásakor a forintra történõ átszámítást a határozathozatal hónapjának elsõ napján
érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell elvégezni.”
(4) A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 51. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A minõségvédelmi bírságot a borászati hatóság számlájára kell befizetni.”
(5) A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 51/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A borászati hatóság a bírság kiszabása során figyelembe veszi a jogsértéssel érintett borászati termék
mennyiségét, a mulasztás gyakoriságát.”
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21. Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása
21. §

(1) Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló
2005. évi XCV. törvény 20. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A gyógyszerellátással kapcsolatos e törvény szerinti kötelezettség megszegése esetén a bírság összegét a betegek
érdekei sérelmének körére, súlyára, a jogsértõ állapot idõtartamára és a jogsértõ magatartás ismételt tanúsítására vagy
az eset más a kötelezettségszegés súlyát érintõ lényeges körülményeire tekintettel kell meghatározni azzal, hogy
a bírság legalacsonyabb összege százezer forint.”
(2) Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló
2005. évi XCV. törvény 20. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A bírságot az azt kiszabó gyógyszerészeti államigazgatási szerv vagy egészségügyi államigazgatási szerv
számlájára kell befizetni.”

22. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény módosítása
22. §

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
63. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A felügyeleti bírságot a rendõrségnek a határozatában megjelölt számlájára kell befizetni.”

23. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás,
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása
23. §

(1) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 19. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A pénzbírság összegét, illetve az alkalmazott jogkövetkezményt az eset összes körülményeire – így különösen
a betegek és a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök rendelésére és forgalmazására jogosultak
érdeksérelmének körére, súlyára, a jogsértõ állapot idõtartamára, a jogsértõ magatartás ismételt tanúsítására,
a betegellátási érdekre – tekintettel kell meghatározni. Ismételt jogszabálysértés esetén a bírság halmozottan is
kiszabható.”
(2) A Gyftv. 72. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A bírság összegét az eset összes körülményeire – így különösen a fogyasztók érdekei sérelmének körére, súlyára,
a jogsértõ állapot idõtartamára és a jogsértõ magatartás ismételt tanúsítására – tekintettel kell meghatározni azzal,
hogy a bírság legalacsonyabb összege százezer forint, legmagasabb összege a jogsértést elkövetõ vállalkozásnál
az elõzõ naptári évben a jogsértés tárgyát képezõ terméket tekintve elért nettó hazai árbevétel 1%-a lehet.”
(3) A Gyftv. 77. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„c) a gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi
teljesítésének feltételeire vonatkozó szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg. )

24. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása
24. §

(1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„1. az e törvény alapján a Hivatal által kiszabható bírság mértékét,”
(rendeletben állapítsa meg.)
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(2) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 19. pontja a következõ d) alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„d) az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben az igazgatási-szolgáltatási díj mértékét, továbbá a díjak és
egyéb bevételek fizetésére vonatkozó részletes szabályokat”
(rendeletben állapítsa meg.)
(3) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 96. § (1) bekezdés b) pontjában a „külön jogszabályban”
szövegrész helyébe a „kormányrendeletben” szöveg lép.

25. A mezõgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott
tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény módosítása
25. §

A mezõgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen
forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott összeget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvény szerinti mértékû késedelmi pótlék terheli.”

26. A nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának
egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról szóló 2011. évi XLI. törvény
egyes rendelkezéseinek eltérõ szöveggel történõ hatálybaléptetése
26. §

A nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló
1999. évi XLII. törvény módosításáról szóló 2011. évi XLI. törvény 10. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„10. § Az Nvt. 8. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a) a kombinált figyelmeztetéseket, valamint azok alkalmazásának részletes szabályait, továbbá a dohánytermékek
elõállításának, forgalmazásának és ellenõrzésének a jövedéki törvény szabályozási körébe nem tartozó egyéb
feltételeit,
b) az egészségvédelmi bírság befizetésének, nyilvántartásának részletes szabályait.””

II. FEJEZET
VEGYES MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK
27. A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet
módosítása
27. §

(1) A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet (a továbbiakban: Bv. tvr.)
47. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„47. § (1) Az elítélt egészségügyi ellátására az egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályok irányadók.
Az elítéltet gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz juttatás a külön jogszabályban meghatározottak szerint illeti meg.
(2) A letéti pénzzel, jövedelemmel, más pénzbeli juttatással nem rendelkezõ, továbbá a közgyógyellátásra vonatkozó
jogszabályi rendelkezések értelmében közgyógyellátásra jogosult elítélt esetében a gyógyszer és a gyógyászati
segédeszköz térítési díját a büntetés-végrehajtási intézet a közgyógyellátásra vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekben meghatározott mértékig átvállalja. A dolgozó elítélt munkavégzõ képességének megõrzéséhez,
helyreállításához szükséges gyógyszer, gyógyászati segédeszköz térítési díját a büntetés-végrehajtási intézet
biztosítja.
(3) A várandós elítélt, valamint az anya-gyermek részlegen elhelyezett gyermek gyógyszert, gyógyászati segédeszközt
térítés nélkül kap.
(4) Az elítélt a büntetés-végrehajtási intézet orvosának szakmai javaslatára, az intézetparancsnok engedélyével
a hozzátartozó vagy harmadik személy által finanszírozott gyógyszert, gyógyászati segédeszközt használhatja.
(5) Az elítélt a jogszabályban meghatározott térítéshez, illetve részleges térítéshez kötött egészségügyi
szolgáltatásokat a kiszabott térítési díj ellenében veheti igénybe.
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(6) Az (5) bekezdésben foglalt költségek térítését a büntetés-végrehajtási intézet – különös méltánylást érdemlõ
esetekben – átvállalhatja.”
(2) A Bv. tvr. (IV. fejezet VII. címe) a következõ 53/A. §-sal egészül ki:
„53/A. § A fiatalkorú gyógyszert, gyógyászati segédeszközt térítés nélkül kap.”
(3) A Bv. tvr. 118. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az elõzetesen letartóztatott)
„f) anyagi és egészségügyi ellátásban részesül, gyógyszert és gyógyászati segédeszközt a 47. §-ban és az 53/A. §-ban
foglaltak szerint kap,”
(4) A Bv. tvr. 122. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az elzárás végrehajtására az 5. §, a 19–22. §, a 25. § (1) bekezdés a), b), d) és e) pontja, a 28. § a) pontja a rövid
tartamú eltávozás kivételével, a 28. § b) és c) pontja, a 33. § (3)–(4) bekezdése, a 34. §, a 35. §, 36. § (1) bekezdés a)–b),
d)–f) pontja, a 43. §, a 47. § és az 53/A. § irányadók azzal, hogy az elzárást töltõt megfelelõen megilletik az elítélt részére
biztosított jogosultságok.”

28. Az országgyûlési képviselõk javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény módosítása
28. §

Az országgyûlési képviselõk javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 5. § (1) bekezdésében az „55%-ának”
szövegrész helyébe a „60%-ának” szöveg, a „85%-ának” szövegrész helyébe a „90%-ának” szöveg, 5. §
(2) bekezdésében a „100%-ának” szövegrész helyébe a „105%-ának” szöveg, 6. § (1) bekezdésében a „25%-ának”
szövegrész helyébe a „30%-ának” szöveg, 6. § (2) bekezdés b) pontjában a „20%-a” szövegrész helyébe a „30%-a”
szöveg, 6. § (2) bekezdés d) pontjában a „30%-a” szövegrész helyébe a „20%-a” szöveg, 6. § (4) bekezdésében a „60%-a”
szövegrész helyébe a „75%-a” szöveg lép.

29. A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása
29. §

(1) A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 39. §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Munkaerõpiaci Alap, mint elkülönített állami pénzalap elnevezése Nemzeti Foglalkoztatási Alapra módosul.”
(2) Az Flt. 39. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az egyes alaprészek terhére elszámolhatók a Nemzeti Foglalkoztatási Alap beszámolóját megalapozó informatikai
szolgáltatás és könyvvizsgálati ellenõrzés díja arányosan, az alaprészbõl finanszírozott ellátások, támogatások
igénybevételének hirdetésével, közzétételével kapcsolatos kiadások, szakértõi díjak, valamint az alaprészek
pénzeszközei visszakövetelésével, behajtásával kapcsolatban felmerülõ díjak és költségek, elszámolható továbbá
az alaprészbõl finanszírozott ellátásokkal, támogatásokkal kapcsolatos nyilvántartás mûködtetéséhez szükséges
informatikai fejlesztések költsége.”
(3) Az Flt. 39. § (12) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(12) A Nemzeti Foglakoztatási Alap költségvetésében külön elõirányzat tartalmazza:”
(4) Az Flt. 39/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Nemzeti Foglalkoztatási Alappal – a képzési alaprész kivételével – a miniszter rendelkezik. A miniszter
rendelkezési jogát a 39. § (12) bekezdés d) pontjában meghatározott elõirányzat tekintetében a (2) bekezdés szerint
a közfoglalkoztatásért felelõs miniszterrel megosztva gyakorolja. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze
feletti rendelkezési jogra, valamint a képzési alaprész felhasználására vonatkozó szabályokat a szakképzési
hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény határozza meg.”
(5) Az Flt. 39/A. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A 39. § (12) bekezdés d) pontjában meghatározott elõirányzat fõ felhasználási céljait – kormányrendeletben
foglaltak alapulvételével – a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter és a közfoglalkoztatásért felelõs miniszter
együttesen határozza meg. Országos közfoglalkoztatási program indítására és az azzal kapcsolatos egyedi
kötelezettségvállalásra a közfoglalkoztatásért felelõs miniszter jogosult.”
(6) Az Flt. 48. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„48. § Annak a személynek az esetében, akinek a települési önkormányzat közfoglalkoztatást ajánlott fel,
a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat térítési díját az állami foglalkoztatási szerv téríti meg – a 39. § (12) bekezdés
d) pontjában meghatározott elõirányzatból – a vizsgálatot végzõ szerv részére.”
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(7) Az Flt. 58. § (8) bekezdése a következõ d) és e) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg)
„d) a rendbírság kiszabásának, megfizetésének és kezelésének,
e) az e törvényben meghatározott nyilvántartások vezetésének”
(szabályait.)
(8) Az Flt.
a) 19/B. § (1) bekezdésében, 20. § (1) és (2) bekezdésében, 21. § (4) bekezdésében, 37. § (6) bekezdésében, a 39. §-át
megelõzõ alcímében, 39. § (2), (4), (5), (8)–(10) és (12) bekezdésében, 39/A. § (8) bekezdés nyitó szövegrészében és
c) pontjában, valamint (9) és (10) bekezdésében, 39/B. § (1), (5) és (6) bekezdésében, 39/C. § (1) bekezdés nyitó
szövegrészében, 39/C. § (4) és (6) bekezdésében, 39/D. § (1), (2), (4) és (5) bekezdésében, 40. §-át megelõzõ
alcímében, 40. § (2) és (3) bekezdésében, 41. § (1)–(4) bekezdésében, 51/A. § (4) bekezdésében, 55. §
(1) bekezdésében, 56. § (1) és (2) bekezdésében és 56/A. § (3) bekezdésében a „Munkaerõpiaci Alap” szövegrész
helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szöveg,
b) 20. § (2) bekezdésében, valamint 39/C. § (2) és (3) bekezdésében, a „Munkaerõpiaci Alapba” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Foglalkoztatási Alapba” szöveg,
c) 21. § (4) bekezdésében, 40. § (4) bekezdésében és 52. §-ában a „Munkaerõpiaci Alapból” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Foglalkoztatási Alapból” szöveg,
d) 39. § (3) bekezdésében a „Munkaerõpiaci Alapon” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alapon” szöveg,
e) 39. § (9) bekezdésében a „Munkaerõpiaci Alapnak” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak”
szöveg,
f) 39/A. § (8) bekezdés c) pontjában a „c), valamint e)–g) pontjaiban” szövegrész helyébe a „c) és e) pontjában”
szöveg,
g) 39/C. § (1) bekezdés i) pontjában a „Munkaerõpiaci Alap” szövegrészek helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap”
szöveg,
h) 41. § (3) és (4) bekezdésében a „Munkaerõpiaci Alapot” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alapot”
szöveg
lép.

30. A szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása
30. §

(1) A szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 1. §-a a következõ
(5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5b) A nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer üzemeltetõje, és a távszerencsejáték szervezõje csak
olyan – a magyar hatóságok által közvetlenül és teljes körûen ellenõrizhetõ – valós idejû fizetési módot alkalmazhat,
illetve fogadhat el, amely során a befizetõ személyazonosságának megállapítása kétséget kizáró módon lehetséges,
valamint szolgáltatást csak ilyen módón beazonosított és regisztrált játékosnak nyújthat.”
(2) Az Szjtv. 1. §-a a következõ (7a) és (7b) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A központi szervert informatikai biztonsági és zártsági szempontból, továbbá a rendszerben a központi szerver
által futtatott játéklogikákat törvényi megfelelõségi szempontból auditálni kell. A rendszer vizsgálatára és auditálására
kizárólag az aláíró eszközök, véletlenszám-generátorok és egyéb elektronikus aláírási termékek tanúsítására kijelölt
státuszú, és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság adatbázisában bejegyzett szervezet jogosult. Az auditálást abban
az esetben kell megújítani, ha a technikai eszközökben, a technológiában, vagy informatikai vagy biztonsági
környezetben, illetve alkalmazásban jelentõs változás áll be. Az informatikai rendszer auditálására az a független
szervezet jogosult, amely:
a) A 9/2005. (VII. 21.) IHM rendelet az elektronikus aláírási termékek tanúsítását végzõ szervezetekrõl, illetve
a kijelölésükre vonatkozó szabályok alapján az aláíró eszközök és egyéb elektronikus aláírási termékek tanúsítását
kijelölt szervezet.
b) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által nyilvántartott, az elektronikus aláírási termékek tanúsítására kijelölt
szervezetek nyilvántartásában szerepel.
c) Az elektronikus aláírással kapcsolatos tanúsító tevékenységben legalább 10 év tapasztalattal és a Nemzeti Médiaés Hírközlési Hatóság által regisztrált sikeres audittal rendelkezik, amely kiterjed a CommonCriteria EAL4
garanciaszintre is.
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d) Bizonyított szaktudással és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által nyilvántartásba vett tanúsítási
referenciákkal rendelkezik az alábbi területeken:
da) aláírás létrehozó eszközök;
db) aláírás-létrehozó eszközön az aláírás-létrehozó adat elhelyezése;
dc) aláírás létrehozó és ellenõrzõ alkalmazások;
de) elektronikus archiválás szolgáltatás.
(7b) A központi szerver tranzakciós szerverén a játékszervezõi tevékenységbõl származó elektronikus tranzakciók
alapján adatszolgáltatást nyújtani kizárólag abban az esetben lehet, ha az abban foglalt adattartalom sértetlensége és
eredetiségének hitelessége biztosított. Ezen követelménynek való megfelelés érdekében a játékszervezõi
tevékenységbõl származó, elektronikus formában kibocsátott adatszolgáltatást és azok alapját jelentõ tranzakciós
adatokat az elektronikus aláírásról szóló törvény rendelkezései szerinti, legalább fokozott biztonságú elektronikus
aláírással és minõsített szolgáltató által kibocsátott idõbélyegzõvel kell ellátni.
a) A központi szerver tranzakciós szervere az elektronikus dokumentumok digitális archiválását, elsõsorban
az elektronikus tranzakciók alapján készített jelentések megõrzését a megõrzési kötelezettség lejártáig (10 év)
folyamatosan köteles biztosítani, úgy hogy az elektronikus dokumentumok megõrzése olyan módon történjen, amely
kizárja az utólagos módosítás lehetõségét, valamint védi az elektronikus dokumentumokat a módosítás, a törlés,
a megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, illetve a jogosulatlan hozzáférés ellen. Az archiválás
szabályaira a 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet az irányadó.
b) A játékszervezõi tevékenységbõl származó tranzakciók gyûjtésére, valamint a tranzakciós adatok és jelentések
megõrzésére kizárólag olyan hardver-szoftver környezet használható, amelyrõl az aláíró eszközök és egyéb
elektronikus aláírási termékek tanúsítására kijelölt státuszú, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság adatbázisában
nyilvántartott tanúsító szervezett által kiállított tanúsítvány igazolja, hogy megfelel a megõrzési köztelezettségben
foglalt, zárt rendszer követelményeinek. A kijelölt státuszú tanúsító szervezet a tanúsítványt valamely – informatikai
termékek és rendszerek technológiai biztonsági értékelési követelményeit tartalmazó – szabvány vagy nyilvános
mûszaki követelményrendszer elõírásainak való megfelelés alapján állítja ki, de legalább CommonCriteria EAL4
garanciaszinttel ekvivalens szoftverbiztonságot ír elõ.
c) A központi szerver tranzakciós szervere kizárólag olyan szervezeti és környezeti biztonsági szinten üzemeltethetõ,
amely megfelel COBIT szerinti elõírásoknak. A központi szervert mûködtetõ szervezet mûködési kialakításának meg
kell felelnie a PSZÁF 1/2007 ajánlásában foglalt kritériumoknak.”
(3) Az Szjtv. 2. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[2. § (4) Nem adható meg az engedély, ha]
„b) a kérelmezõ, illetõleg vezetõ tisztségviselõje, vagy a szavazatok legalább 25%-ával rendelkezõ tagja a székhelye,
vagy lakóhelye szerinti állam joga alapján büntetett elõéletû, illetve a kérelem benyújtását megelõzõ 2 éven belül
tulajdon elleni vagy pénzügyi szabálysértést, a játék és pénznyerõ automata üzemeltetésére vonatkozó szabályok
megszegése vagy tiltott szerencsejáték szabálysértését követte el, illetõleg jogerõs bírósági ítéletben megállapított,
a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetõjogi intézkedésekrõl szóló törvény szerinti tevékenység korlátozása
alatt áll,”
(4) Az Szjtv. 7/A. § (2) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:
„Az állami adóhatóság az e törvényben meghatározott ügyben hozott határozatot (végzést) jogorvoslatra tekintet
nélkül végrehajthatóvá nyilváníthatja, ha
a) a közbiztonság vagy a közrend fenntartása érdekében, illetve a közszemérem, valamint játékosvédelmi, gyermekvagy ifjúságpolitikai érdek védelmében szükséges,
b) a döntéssel érintett tevékenység vagy mulasztás folytatása más közösségi érdek sérelmével járna,
c) a végrehajtás késedelme jelentõs vagy helyrehozhatatlan kárral járna, valamint ilyen kár bekövetkeztének
elhárítása vagy következményeinek enyhítése érdekében.
Az állami adóhatóság jogorvoslatra tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilváníthatja különösen az engedély
felfüggesztését vagy a tevékenységtõl történõ eltiltást megállapító határozatot, ha a szerencsejáték-szervezõ nem
teljesíti a játékadó bevallásával vagy megfizetésével kapcsolatos kötelezettségét.”
(5) Az Szjtv. 13. § (1) bekezdése f) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[13. § (1) A szerencsejáték-szervezõ engedélyét az állami adóhatóság legfeljebb 3 éves idõtartamra vagy az akadályok
elhárulásáig felfüggesztheti, ha a szerencsejáték-szervezõ]
„f) nem teljesíti a játékadó bevallásával vagy megfizetésével kapcsolatos kötelezettségét.”
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(6) Az Szjtv. 13. § (2) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki:
[13. § (2) Az állami adóhatóság a szerencsejáték-szervezõt, annak vezetõit vagy vezetõ tisztségviselõit
a szerencsejáték-szervezõ tevékenységtõl legfeljebb 5 éves idõtartamra, meghatározott feltétel bekövetkezéséig vagy akár
véglegesen is eltilthatja, ha]
„e) 5 000 000 forintot meghaladó összegû játékadóra, vagy ismételten nem teljesíti a játékadó bevallásával, vagy
megfizetésével kapcsolatos kötelezettségét.”
(7) Az Szjtv. 29/C. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az állami adóhatóság jóváhagyhatja, hogy az (5) bekezdésben meghatározott adattárolásra szolgáló eszköz ne
kerüljön Magyarország területén elhelyezésre, ha az elhelyezés szerinti EGT-állam hatósága felügyeli a szervezõ
szerencsejáték szervezõi tevékenységét és ezen felügyelõ hatóság megállapodással rendelkezik az állami
adóhatósággal a szervezõ Magyarország területén nyújtott szerencsejáték szolgáltatással kapcsolatos felügyeletére
vonatkozóan.”
(8) Az Szjtv. 32. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A távszerencsejátékok játékadója a 37. § 2.1. pontja szerinti tiszta játékbevétel 20%-a.”
(9) Az Szjtv. 36. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az állami adóhatóság ellenõrei az adatgyûjtésre irányuló, illetve a játékban való részvétel útján történõ ellenõrzés
esetén az ellenõrzés befejezésekor igazolják az ellenõrzési jogosultságot. Ha a tényállás további tisztázása szükséges
és az ellenõrzés felfedése az eljárás eredményes lefolytatását veszélyeztetné, az állami adóhatóság ellenõrei
az ellenõrzés befejezésekor sem igazolják ellenõrzési jogosultságukat és az ellenõrzésrõl felvett jegyzõkönyvet
az állami adóhatóság legkésõbb a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény
70. § (1) bekezdésében meghatározott határidõig küldi meg az ügyfélnek, amennyiben a feltárt adatok alapján
jogsértés állapítható meg és az állami adóhatóság hatósági eljárást indított. Az állami adóhatóság ellenõrei
az ellenõrzött szerencsejátékban büntetõjogi, illetve szabálysértési jogkövetkezmények terhe nélkül vehetnek részt.”
(10) Az Szjtv. 37. § 2. pontja a következõ 2.1. és 2.2. ponttal egészül ki:
(2. Tiszta játékbevétel: a tárgyhónapban befizetett tétek és a kifizetett nyeremények különbözete.)
„2.1. Tiszta játékbevétel távszerencsejáték esetén: a tárgyhónapban befizetett tétek és kifizetett nyeremények
különbözete, kivéve, ha a fogadás olyan rendszerben történik, amelyben a szervezõ nem visel saját kockázatot
a fogadás tekintetében (fogadás csere). Ilyen esetben a tiszta játékbevételt a játékosok felé a szervezõ/az engedély
birtokosa által felszámított díjak és/vagy azokkal egy tekintet alá esõ jutalékok képezik.
2.2. Tárgynegyedévi tiszta játékbevétel: a tárgynegyedévben befizetett tétek és a kifizetett nyeremények – ideértve
a jackpot nyereményt is – különbözete.”
(11) Az Szjtv. 40. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) E törvénynek az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi
CLXVI. törvénnyel megállapított 33. § (2) bekezdését és 33. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontját 2012. január 1-jétõl és
elsõ alkalommal 2012. január-március tárgynegyedévre kell alkalmazni.”
(12) Az Szjtv. 41. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„41. § Az e törvény 1. § (3) bekezdés e) és f) pontja, 1. § (5b) bekezdése, 1. § (7) bekezdése, 2. § (1) bekezdése, 26. § (1a) és
(1b) bekezdése, 26. § (22)–(25) bekezdése, 29/C. § (4)–(8) bekezdése, 37. § 23. pontja tervezetének a mûszaki
szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén
információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel
módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti elõzetes bejelentése
megtörtént.”
(13) Az Szjtv.
1. 1. § (7) bekezdésében a „helyhez nem kötött” szöveg helyébe a „nem helyhez kötött” szöveg;
2. 2. § (1) bekezdésében a „(a továbbiakban együtt: távszerencsejáték.).” szöveg helyébe a „(továbbiakban együtt:
távszerencsejáték).” szöveg;
3. 26. § (1a) bekezdésében a „(terminál konzol)” szöveg helyébe a „(terminál, konzol)” szöveg és a „találhatóak”
szöveg helyébe a „található” szöveg;
4. 26. § (1b) bekezdésében az „a játékosok pedig szintén az internet mint távközlési rendszer útján kapcsolódnak”
szövegrész helyébe az „a játékosok – a nem helyhez kötött pénznyerõ rendszerhez – szintén az internet mint
távközlési rendszer útján kapcsolódnak.” szöveg;
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26. § (20) bekezdésében az „ugyanabban a játékteremben üzemelõ I. kategóriába sorolt pénznyerõ automaták
köthetõk” szövegrész helyébe az „ugyanabban a játékteremben üzemelõ I. kategóriába sorolt pénznyerõ
automaták és helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automaták köthetõk.” szöveg;
33. § (2) bekezdésében a „ha a pénznyerõ automata tiszta játékbevétele a tárgynegyedévben a 900 000 forintot
eléri vagy meghaladja. A százalékos mértékû játékadó a pénznyerõ automata tárgynegyedévi tiszta játékbevétele
900 000 forintot meghaladó részének 20%-a. Több játékhellyel mûködtetett pénznyerõ automata esetén
900 000 forint” szövegrész helyébe a „ha a pénznyerõ automata tiszta játékbevétele a tárgynegyedévben
a 1 600 000 forintot – elektronikus kaszinóban üzemeltetett pénznyerõ automata esetén a 2 200 000 forintot –
eléri vagy meghaladja. A százalékos mértékû játékadó a pénznyerõ automata tárgynegyedévi tiszta játékbevétele
1 600 000 forintot – elektronikus kaszinóban üzemeltetett pénznyerõ automata esetén a 2 200 000 forintot –
meghaladó részének 20%-a. Több játékhellyel mûködtetett pénznyerõ automata esetén 1 600 000 forint –
elektronikus kaszinóban üzemeltetett pénznyerõ automata esetén a 2 200 000 forint” szöveg;
33. § (3) bekezdésében a „havonta” szöveg helyébe a „negyedévente”, az „A százalékos mértékû játékadó
a pénznyerõ automata tárgyhavi pozitív elõjelû tiszta játékbevételének 33%-a.” szövegrész helyébe
az „A százalékos mértékû játékadó a helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata és a nem helyhez kötött
szerver alapú pénznyerõ rendszer tárgynegyedévi pozitív elõjelû tiszta játékbevételének 33%-a. A jackpot
nyeremény a tiszta játékbevételt csökkenti.” szöveg;
33. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „havonta” szövegrész helyébe a „negyedévente” szöveg;
38. § (2) bekezdés f) pontjában a „feltételeit, valamint a központi szerver mûködtetõjét megilletõ szolgáltatási
díjat külön rendeletben határozza meg” szövegrész helyébe a „feltételeivel, valamint a központi szerver
mûködtetõjét megilletõ szolgáltatási díjjal,” szöveg

lép.
(14) Hatályát veszti az Szjtv. 1. § (5a) bekezdés c) pontja.

31. A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény módosítása
31. §

A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 211. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdésre tekintettel a szabadságra jogosító idõt a 130. § (2) bekezdés c) pontja szerint kell megállapítani
akkor is, ha a munkavállaló a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság [138. §
(5) bekezdés] igénybevételét 2011. augusztus 1-je és 2011. november 30-a között kezdte meg.”

32. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása
32. §

(1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. §-a a következõ (9) és (10) bekezdéssel
egészül ki:
„(9) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a jogerõsen kiszabott és meg nem fizetett bírság, valamint a meg nem
fizetett bírság miatt jogerõsen kiszabott és meg nem fizetett késedelmi pótlék köztartozásnak minõsül, és adók
módjára kell behajtani.
(10) A (9) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a bíróság, ügyészség által kiszabott eljárási, illetve rendbírság
behajtására.”
(2) Az Áht. 11. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A bírság formájában elõírt és központi költségvetési szerv által kiszabható fizetési kötelezettség kivételével
a fizetési kötelezettséget elõíró jogszabály rendelkezik arról, hogy a bevétel az államháztartás mely alrendszere,
szervezete javára számolható el, illetve mely alrendszert, továbbá törvény erre vonatkozó rendelkezése alapján mely
államháztartáson kívüli szervezetet illeti meg.”
(3) Az Áht. 11. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A központi költségvetési szerv által kiszabott bírságból és az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlékból származó
bevétele – önálló szabályozó szerv és autonóm államigazgatási szerv törvényben meghatározott bevételei
kivételével – a központi költségvetés központosított bevétele.”
(4) Az Áht. 18/B. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) A kincstár a 18/B. § (1) bekezdés a) és g) pontjában, valamint a (8) bekezdésben foglalt feladatai ellátása
érdekében – a közoktatási, szociális, valamint gyermekvédelmi és gyermekjóléti önkormányzati és nem állami
intézményfenntartók, intézmények részére a központi költségvetésbõl folyósított állami hozzájárulások és
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támogatások igénylése, elszámolása, elbírálása és jogszabályban meghatározott feltételei fennállásának ellenõrzése
céljából – jogosult az intézményfenntartók támogatással érintett intézményeinek, szolgáltatóinak ellátotti körébe
tartozó személyek neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakóhelye, tanulói azonosítója, társadalombiztosítási
azonosító jele, az ellátás jogcíme és összege kezelésére. A kincstár ezen személyes adatokat a támogatással való
elszámolási határidejének lejártát követõ öt évig, vagy – ha az késõbbi –, a jogerõs közigazgatási határozat ellen
benyújtott keresetet elbíráló peres eljárásban hozott határozat jogerõre emelkedésének napjáig kezelheti.”
(5) Az Áht. 24/B. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A központi költségvetési szerv és a fejezeti kezelésû elõirányzat kötelezettségvállalással terhelt, azonban
a tárgyévet követõ év június 30-áig pénzügyileg nem teljesült, továbbá meghiúsult kötelezettségvállalás miatt
kötelezettségvállalással nem terhelt elõirányzat-maradványának elvonásáról vagy felhasználásának további
engedélyezésérõl a Kormány dönt. Az elvont elõirányzat-maradvány a központi költségvetést illeti meg.”
(6) Az Áht. 54. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az alap létrehozásának feltétele, hogy a törvényben meghatározott közfeladatok ellátásához részben célzott
adójellegû befizetések, hozzájárulások, járulékok formájában államháztartáson kívülrõl származó források legyenek
közvetlenül hozzárendelhetõk.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltétel teljesül akkor is, ha törvény az alap forrásaként valamely
– a (2) bekezdésben meghatározott – államháztartáson kívülrõl származó adójellegû befizetés, hozzájárulás, járulék
meghatározott részét állapítja meg.”
(7) Az Áht. 123/A. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 2011. évben e törvény 27. § (3)–(4) bekezdésében foglaltaktól eltérõen
a) a fejezetet irányító szerv a (2) bekezdésben foglalt korlátozással a fejezeti kezelésû elõirányzatok adott fejezeten
belül – más központi költségvetési szervek elõirányzatait tartalmazó cím vagy a fejezeti kezelésû elõirányzatok címen
belül más fejezeti kezelésû elõirányzat javára – történõ átcsoportosításáról,
b) a kormány a fejezeti kezelésû elõirányzatok más fejezethez történõ átcsoportosításáról
dönthet az évközben felmerülõ, az adott fejezeti kezelésû elõirányzat eredeti céljával, rendeltetésével nem
összefüggõ többletkiadások teljesíthetõsége céljából.
(2) A fejezetet irányító szerv és a kormány az (1) bekezdés szerinti jogkörét azon fejezeti kezelésû elõirányzatok
tekintetében gyakorolhatja, amelyek esetén a költségvetési törvény alapján a teljesítés elõirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül nem lépheti túl az elõirányzatot.”

33. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetésérõl szóló
1992. évi LXXXIV. törvény módosítása
33. §

(1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetésérõl szóló 1992. évi LXXXIV. törvény
(a továbbiakban: At.) 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Nyugdíjbiztosítási Alap az öregségi nyugdíj – ideértve a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdésében meghatározott szolgálatfüggõ nyugellátást is –, a hozzátartozói nyugellátás és
törvényben meghatározott méltányossági kifizetések fedezetére szolgál.
(2) A Nyugdíjbiztosítási Alap az (1) bekezdésben megjelölt ellátásokon túl, azok finanszírozásával, megállapításával és
az adatszolgáltatással összefüggésben közvetlenül felmerült kamatkiadásokra, bankköltségre, postaköltségre
– ideértve a bérmentesítõ gép alkalmazásával kapcsolatos költségeket is – az ügyfelekkel való kapcsolattartás
nyomtatott dokumentumai elõállítási költségére, a jóváhagyott mûködési kiadások külsõ forrásból nem biztosított
fedezetének biztosítására, az ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási tevékenység költségeire, valamint
a törvényben meghatározott egyéb kiadásra használható fel. A Nyugdíjbiztosítási Alap mûködési költségvetését
a 10. § (2) bekezdése szerinti kiadások terhelik.”
(2) Az At. 4. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kiadások fedezetét a következõ bevételek képezik:)
„a) a szociális hozzájárulási adónak a Nyugdíjbiztosítási Alapot a központi költségvetésrõl szóló törvényben
meghatározottak szerinti arányban megilletõ része, munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék, ideértve az álláskeresési
támogatás és az ápolási díj után fizetett nyugdíjbiztosítási járulékot;”
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(3) Az At. 4. § (3) bekezdés c) pont 1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(A kiadások fedezetét a következõ bevételek képezik:
c) egyéb járulékok és hozzájárulások, ideértve)
„1. a szolgálati idõ megszerzésére kötött megállapodás alapján befizetett nyugdíjjárulékot,”
(4) Az At. 4. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kiadások fedezetét a következõ bevételek képezik:)
„d) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban: az állami adóhatóság) kezelt késedelmi pótlék és bírság
bevételi számlákra a tárgyhónapban befolyt bevételbõl a 13. számú mellékletben foglaltak alapján havonta
meghatározott, a tárgyhót követõ hónap 15-éig átutalt összeg;”
(5) Az At. 4. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kiadások fedezetét a következõ bevételek képezik:)
„f) a központi költségvetési hozzájárulások, ideértve
1. a magán-nyugdíjpénztári tagdíjfizetés miatti járulékkiesés pótlására szolgáló költségvetési támogatást;
2. az adórendszer átalakításával összefüggõ pénzeszköz átvételt.”
(6) Az At. 4. § (3) bekezdés l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kiadások fedezetét a következõ bevételek képezik:)
„l) törvény alapján a Nyugdíjbiztosítási Alap részére átadandó egyéb pénzeszköz.”
(7) Az At. 4. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A Nyugdíjbiztosítási Alap a rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére az Egészségbiztosítási Alapnak,
a korhatár alatti ellátások fedezetére a Nemzeti Szociálpolitikai Alapnak a központi költségvetésrõl szóló törvényben
meghatározott összegû pénzeszközt ad át.”
(8) Az At. 5. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az Egészségbiztosítási Alap)
„b) az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai, ideértve a terhességi-gyermekágyi segélyt, a táppénzt, a betegséggel
kapcsolatos egyéb segélyeket, a kártérítési járadékot, a baleseti járadékot, a gyermekgondozási díjat, továbbá
a rokkantsági és rehabilitációs ellátásokat,”
(kiadásainak fedezetére szolgál. )
(9) Az At. 5. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kiadások fedezetét a következõ bevételek képezik:)
„a) a szociális hozzájárulási adónak az Egészségbiztosítási Alapot a központi költségvetésrõl szóló törvényben
meghatározottak szerinti arányban megilletõ része, a munkáltatói egészségbiztosítási járulék (ezen belül
természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék), ideértve az álláskeresési támogatás után fizetett
egészségbiztosítási járulékot is;”
(10) Az At. 5. § (3) bekezdés c) pont 2. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kiadások fedezetét a következõ bevételek képezik:
c) egyéb járulékok és hozzájárulások, ideértve)
„2. az egészségbiztosítási ellátásokra kötött megállapodás alapján fizetett járulékot,”
(11) Az At. 5. § (3) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kiadások fedezetét a következõ bevételek képezik:)
„e) az állami adóhatóságnál kezelt késedelmi pótlék és bírság bevételi számlákra a tárgyhónapban befolyt bevételbõl
a 13. számú mellékletben foglaltak alapján havonta meghatározott, a tárgyhót követõ hónap 15-éig átutalt összeg;
f) a központi költségvetésbõl származó hozzájárulások, térítések, ideértve a terhesség-megszakítással kapcsolatos
költségvetési térítések, rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átvett pénzeszköz és egyéb, törvényben elõírt
költségvetési támogatás összegét;”
(12) Az At. 5. § (3) bekezdése a következõ k) ponttal egészül ki:
(A kiadások fedezetét a következõ bevételek képezik:)
„k) rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére az Ny. Alaptól átvett pénzeszköz.”
(13) Az At. 11/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kincstár által az állami adóhatóság nevében vezetett számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adóbevételeket
és járulékbevételeket az állami adóhatóság megbízásából a kincstár a folyamatos pénzellátás érdekében naponta
utalja át az egészségbiztosítási szerv és a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv számlájára
figyelemmel a külön törvényekben meghatározott arányokra.”
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(14) Az At. 4. § (3) bekezdés c) pont 3. alpontjában és az 5. § (3) bekezdés c) pont 5. alpontjában a „Munkaerõpiaci Alap”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szöveg, a 10. § (2) bekezdésében az „és a központi kezelésû
elõirányzatokat” szövegrész helyébe az „elõirányzatait” szöveg, a „munkaadókat terhelõ járulékok” szövegrész
helyébe a „munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó” szöveg, a 11/A. § (3) bekezdésében a „járulék”
szövegrész helyébe a „szociális hozzájárulási adó és járulék” szöveg lép.
(15) Az At. 13. számú melléklete helyébe e törvény 2. melléklete lép.

34. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása
34. §

(1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 35. § (4) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A foglalkoztatást helyettesítõ támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
80%-a.”
(2) A Szoctv. 55/B. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az adósságcsökkentési támogatás (1) bekezdésben foglaltak szerinti megszüntetésétõl számított 48 hónapon
belül ismételten nem állapítható meg.
(3) Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja az adósságkezelési szolgáltatás lezárásától – ide nem értve
az (1) bekezdés szerinti megszüntetést – számított 24 hónapon belül nem részesülhet adósságkezelési
szolgáltatásban.”
(3) A Szoctv. VIII. Fejezete a következõ 140/I. §-sal egészül ki:
„140/I. § A 2012. január 1-je elõtt megállapított helyi lakásfenntartási támogatás a megállapító határozatban megjelölt
idõpontig, de legkésõbb 2012. március 31-éig folyósítható.”
(4) A Szoctv. VIII. Fejezete a következõ 140/J. §-sal egészül ki:
„140/J. § A 2012. január 1-jét megelõzõ idõponttól megállapított foglalkoztatást helyettesítõ támogatás esetében elsõ
alkalommal a 2012. január hónapra járó, február hónapban folyósított ellátást kell a Magyarország 2012. évi
költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvénnyel megállapított 35. §
(4) bekezdés szerinti összegben folyósítani.”

35. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény módosítása
35. §

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 3. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A (3) bekezdésben említett mûteremlakás esetén a kultúráért felelõs miniszter a bérlõkijelölési jog gyakorlását
költségvetési szervre vagy alkotómûvészeti hivatásgyakorlást szolgáló gazdasági társaságra átruházhatja.”

36. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása
36. §

(1) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 79. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Az engedély kiadásáról a mûködést engedélyezõ szerv dönt. A mûködést engedélyezõ szerv a (4) bekezdés
a) pontja tekintetében köteles szakértõi véleményt beszerezni. Szakértõi véleményt közoktatási szakértõ adhat.
Az engedély kiadásával összefüggõ költségeket a kérelem benyújtója viseli.”
(2) A Kt. 91. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A mûködést engedélyezõ szerv a nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények
nyilvántartásba vételével, nyilvántartásból való törlésével, továbbá a mûködés megkezdésének engedélyezésével,
az engedély visszavonásával kapcsolatban hozott jogerõs határozatát közli a fenntartó székhelye szerint illetékes
mûködést engedélyezõ szervvel, valamint a normatív költségvetési hozzájárulást folyósító szervvel.”
(3) A Kt. 118. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartó részére megállapított normatív költségvetési
hozzájárulások összege nem lehet kevesebb, mint a helyi önkormányzat részére ugyanazon jogcímen megállapított
normatív hozzájárulás. A nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartó a normatív költségvetési
hozzájárulásra – jogszabályban meghatározottak szerint benyújtott – igénylés alapján válik jogosulttá. Az igénylést

MAGYAR KÖZLÖNY

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

•

2011. évi 148. szám

37273

az ellátott és – jogszabályban meghatározott nyilvántartások szerint – igazolt feladatok után lehet benyújtani.
Az igénylés benyújtásának elmulasztása jogvesztõ. Ha a nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartású közoktatási
intézmény feladatainak az ellátásához az intézményfenntartó normatív hozzájárulást és támogatást vesz igénybe,
az adott költségvetési évet követõ év május 31-éig köteles a szolgáltatásait igénybe vevõ részére közölni a támogatás
egy fõre jutó összegét. Köteles továbbá – a közoktatás információs rendszerben – nyilvánosságra hozni, hogy az adott
intézmény feladatainak ellátásához igénybe vett normatív hozzájárulás és egyéb állami támogatás a teljes intézményi
költségvetés hány százalékát fedezi, valamint köteles közérdekbõl statisztikai céllal adatot közölni.”
A Kt. 121. § (1) bekezdés 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„6. elsõ szakképesítés: az iskolai rendszerû oktatás keretében szerzett minden olyan államilag elismert szakképesítés,
amely munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosít, beleértve az Országos Képzési Jegyzék
hatálybalépése elõtt megszerzett szakképesítéseket is;”
A Kt. 121. § (1) bekezdése a következõ 47. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„47. önkormányzati feladatellátás: önkormányzati feladatot lát el a helyi önkormányzat, az önkormányzati társulás,
a többcélú kistérségi társulás fenntartásában mûködõ nevelési-oktatási intézmény, továbbá az a nem állami, nem helyi
önkormányzati fenntartású – ide nem értve az országos kisebbségi önkormányzati fenntartású, a nemzeti és etnikai
kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 47. § (4) bekezdése szerint az országos kisebbségi önkormányzat
által átvett nevelési oktatási intézményt az átvétel idõtartama alatt – nevelési-oktatási intézmény, amely a 81. §
(1) bekezdése e) pontja szerinti közoktatási megállapodás keretében közremûködik a helyi önkormányzat kötelezõ
feladatának ellátásában, illetve a 81. § (11) bekezdésében meghatározott esetben a fenntartó egyoldalú nyilatkozatát
a települési önkormányzathoz eljuttatta, vagy az oktatásért felelõs miniszterrel közoktatási megállapodást kötött.”
A Kt. 121. §-a a következõ (11)–(12) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Ha a nevelési, oktatási intézmény alapító okiratában, mûködési engedélyében, nyilvántartásba vételi
határozatában az intézmény alaptevékenységei között
a) a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra visszavezethetõ tartós és súlyos
rendellenességével küzdõ gyermekek, tanulók ellátása szerepel, azon a megismerõ funkciók vagy a viselkedés
fejlõdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdõ gyermekek, tanulók ellátását,
b) a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra vissza nem vezethetõ tartós és súlyos
rendellenességével küzdõ gyermekek, tanulók ellátása szerepel, azon a megismerõ funkciók vagy a viselkedés
fejlõdésének súlyos rendellenességével küzdõ gyermekek, tanulók ellátását
is érteni kell.
(12) Ha a sajátos nevelési igényû gyermek, tanuló szakértõi véleményében a sajátos nevelési igényt
a) a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra visszavezethetõ tartós és súlyos
rendellenessége alapozza meg, azon a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos
rendellenességét,
b) a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra vissza nem vezethetõ tartós és súlyos
rendellenessége alapozza meg, azon a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének súlyos rendellenességét
is érteni kell.”
A Kt. 132. § (17) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(17) A nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal mûködõ általános iskola fenntartója számára 2007-ben, illetve
2008-ban határozott idõre kiadott továbbmûködési engedély érvényességi ideje három évvel meghosszabbodik.”
A Kt. 1. számú melléklet Második rész, „A költségvetési hozzájárulás megállapításának elvei” cím, „A normatív
hozzájárulás meghatározásakor figyelembe vehetõ gyermek-, tanulói létszám megállapítása” alcím 1. pont c) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(1. A normatív hozzájárulás meghatározásakor)
„c) az alapfokú mûvészetoktatási intézményben a tanulót legfeljebb egy mûvészeti képzésben lehet figyelembe
venni akkor, ha az adott tanítási év elsõ napjáig legalább a hatodik életévét eléri, illetve tanköteles, vagy
tankötelezettségének megszûnése után a 20. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti intézményben tanul, és
huszonkettedik életévét nem töltötte be a következõk szerint:
ca) egy tanulóként kell figyelembe venni azt, akinek a részére az iskola a tanítási év átlagában legalább heti négy
foglalkozáson való részvételt biztosít, akkor is, ha négynél több foglalkozáson vesz részt, illetve több tanszakra (szakra)
jár,
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cb) azoknak a tanulóknak a számát, akiknek a részére az iskola a tanítási év átlagában heti négy tanóra foglalkozásnál
kevesebbet biztosít, kettõvel el kell osztani,
cc) az elõképzõ évfolyamokra járó tanulók létszámából csak annyi tanuló vehetõ figyelembe, mint az elsõ és második
alapfokú évfolyamokra járó tanulók létszámának 120%-a, ennél a számításnál az elõképzõ évfolyamok, valamint
az elsõ és második alapfokú évfolyamok tényleges létszámát kell figyelembe venni;”
A Kt. 1. számú melléklet Második rész, „A költségvetési hozzájárulás megállapításának elvei” cím, „A normatív
hozzájárulás meghatározásakor figyelembe vehetõ gyermek-, tanulói létszám megállapítása” alcím 1. pontja
a következõ i) ponttal egészül ki:
(1. A normatív hozzájárulás meghatározásakor)
„i) a szakközépiskolában, szakiskolában (speciális szakiskolában, készségfejlesztõ szakiskolában) szakképzési
évfolyamokon szervezett szakmai elméleti képzésben a tanulót a normatív hozzájárulás szempontjából akkor lehet
figyelembe venni, ha jogszabályban meghatározott nyilatkozat alapján elsõ szakképesítésnek minõsülõ szakképesítés
megszerzésére történõ felkészítésben vesz részt.”
A Kt. 1. számú melléklet Harmadik rész II/18. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„18. A munkáltató elrendelheti, hogy a pedagógus a rendes munkaidõn belül, a munkakörére, beosztására
e törvényben megállapított kötelezõ órájánál többet tanítson, ha erre a nevelõ és oktató munka zavartalan
megszervezése érdekében szükség van. Az ily módon teljesített kötelezõ óráért a munkáltató óradíjat köteles fizetni.
Az elrendelhetõ tanítási órák száma – kormányrendeletben meghatározott kivétellel – egy tanítási napon a kettõ, egy
tanítási héten a hat tanítási órát nem haladhatja meg. Az óradíj összege nem lehet kevesebb a Munka Törvénykönyve
rendkívüli munkaidõben végzett munkáért járó díjazás megállapítására vonatkozó rendelkezései alapján számítható
óradíj összegénél. A Kormány rendeletben állapítja meg a kötelezõ órát meghaladó tanítás elrendelésének feltételeit,
valamint az óradíj megállapításának szabályait. A többlettanításért járó óradíj csak akkor fizethetõ ki, ha a pedagógus
az elszámolási idõszakra esõ kötelezõ óraszámát teljesítette. E rendelkezés nem alkalmazható, ha a pedagógus azért
nem teljesítette a heti kötelezõ óraszámát, mert az Mt. 151. § (2) bekezdésében megjelölt okból volt távol vagy
keresõképtelen volt, vagy a nevelési-oktatási intézmény vezetõje utasítása alapján a II. 7. b) pontban meghatározott,
pedagógus-munkakörrel összefüggõ feladatot látott el.”
A Kt. 102. § (2) bekezdés d) pontjában a „fõvárosi, megyei fõjegyzõnek” szövegrész helyébe a „mûködést engedélyezõ
szervnek” szöveg, 132. § (6) bekezdésében a „2012. augusztus 31-éig” szövegrész helyébe a „2013. augusztus 31-éig”
szöveg lép.
A Kt. 3. számú melléklet II. rész 3. pontjában a „megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos
rendellenessége” szövegrész helyébe a „megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének tartós és súlyos, vagy
súlyos rendellenessége” szöveg lép.

37. A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény módosítása
37. §

(1) A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 25/B. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A bejelentést elmulasztó földhasználót az ingatlanügyi hatóság bírsággal sújtja, aminek mértéke a termõföld
ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás
minimális összegénél.”
(2) A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 25/D. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A földhasználati nyilvántartási eljárásért fizetett díj a fõvárosi, megyei kormányhivatalok saját bevételét képezi,
amely a földügyért felelõs miniszter által az adópolitikáért felelõs miniszterrel és a fõvárosi, megyei kormányhivatal
irányítására kijelölt miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletben meghatározott számlaszámra fizetendõ meg.
A földhasználati nyilvántartásért fizetendõ díjból származó bevétel 25%-át a fõvárosi, megyei kormányhivatal
irányítására kijelölt miniszter a földügyi szakigazgatással kapcsolatos bevételi különbségek fõvárosi, megyei
kormányhivatalok közötti kiegyenlítésére használhatja fel.”
(3) A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a földügyért felelõs miniszter, hogy)
„d) a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjainak mértékét, valamint
a földhasználati eljárás és a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjainak
befizetésére, kezelésére, nyilvántartására és felhasználására vonatkozó szabályokat az adópolitikáért felelõs
miniszterrel és a fõvárosi, megyei kormányhivatal irányítására kijelölt miniszterrel egyetértésben;”
(rendelettel megállapítsa)
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(4) A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 25/C. § (3) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „földügyért
felelõs miniszter” szöveg, a „miniszterrel egyetértésben” szövegrész helyébe a „miniszterrel és a fõvárosi, megyei
kormányhivatal irányítására kijelölt miniszterrel egyetértésben” szöveg lép.

38. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása
38. §

(1) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 18. § (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(7) A vizek jó állapotának eléréséhez szükséges intézkedéseket – a Kormány nyilvános egyedi határozatával közzétett
– vízgyûjtõ-gazdálkodási tervben kell meghatározni.”
(2) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 106. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A környezetvédelmi bírságot a környezet igénybevételi járulékon és a környezetterhelési díjon felül kell
megfizetni.”

39. A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény
módosítása
39. §

(1) A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény 4. § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A törvény hatálya alá tartozó és törvény alapján már magántulajdonba került földterületeket – a (2) és
(3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. december 31-ig az állam javára – az irányadó jogszabályok szerint – ki kell
sajátítani, és a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelõs szerv (a továbbiakban: igazgatóság)
vagyonkezelésébe kell adni. A kisajátítást az igazgatóság köteles kezdeményezni, illetõleg kérni.”
(2) A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény 5. § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kisajátítást a 4. § (1) bekezdésében foglaltak teljesítését megelõzõen, legkésõbb azonban 2015. december 31-ig
kell végrehajtani.”

40. A büntetés-végrehajtási szervezetrõl szóló 1995. évi CVII. törvény módosítása
40. §

A büntetés-végrehajtási szervezetrõl szóló 1995. évi CVII. törvény 9/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9/A. § (1) A miniszter által rendeletben meghatározott, a fogvatartottak kötelezõ foglalkoztatása keretében elõállított
termékek és szolgáltatások tekintetében – az átadás-átvétel és az ellentételezés miniszteri rendeletben
meghatározott rendje szerint – a büntetés-végrehajtási szervezetet a miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete
alá tartozó szervek részére ellátási kötelezettség terheli.
(2) A miniszter által rendeletben meghatározott, a fogvatartottak kötelezõ foglalkoztatása keretében elõállított
termékek és szolgáltatások tekintetében – kormányrendeletben foglaltak szerint – a büntetés-végrehajtási
szervezetet a Magyar Honvédség, a kormányrendeletben meghatározott központi államigazgatási szerv,
az egészségügyért felelõs miniszter irányítása alatt álló, az egészségügy területén mûködõ országos intézet, az állam
tulajdonába, illetve fenntartásába tartozó fekvõbeteg-szakellátás vagy fekvõbeteg- és hozzá kapcsolódó
járóbeteg-szakellátást végzõ egészségügyi szolgáltató, valamint a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter
irányítása és felügyelete alá tartozó szociális intézmény részére is ellátási kötelezettség terheli.
(3) A büntetés-végrehajtási szervezetet nem terheli a (2) bekezdésben meghatározott ellátási kötelezettség a Magyar
Honvédség tekintetében, ha a honvédelemért felelõs miniszter rendelkezése alapján a Magyar Honvédség egyéb
beszerzési eljárást folytat le.”
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41. A személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló
1996. évi XX. törvény módosítása
41. §

A személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény 23. §-a a következõ j) ponttal egészül ki:
(A TAJ számot a következõ szervek az alábbiakban meghatározott célból kezelhetik:)
„j) a kincstár a helyi önkormányzatokat megilletõ, a központi költségvetésbõl származó források igénybevételének és
elszámolásának szabályszerûsége megállapításához, valamint a nem állami intézmények fenntartói részére folyósított
humánszolgáltatások normatív támogatási elõirányzataival kapcsolatos adatszolgáltatási, folyósítási és ellenõrzési
feladatai ellátása érdekében.”

42. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
módosítása
42. §

(1) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 113. §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A munkába járás helyközi utazási költségeit a hivatásos állomány tagjának jogszabályban foglaltak szerint kell
megtéríteni.”
(2) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 116/A. §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A hivatásos állomány tagja természetbeni juttatásként, választása szerint – az Önkéntes Kölcsönös Biztosító
Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. § (3) bekezdésére is figyelemmel – a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés a)–f) pontjában, továbbá (3) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb
az ott meghatározott mértékig és feltételekkel jogosult. A miniszter – a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel –
utasításban további választható juttatásokat is meghatározhat, illetve az egyes juttatások választható mértékét
magasabban is meghatározhatja.”

43. Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat
igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása
43. §

(1) Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási
szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/A. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetett díj a fõvárosi, megyei kormányhivatalok saját bevételét képezi, amely
az ingatlan-nyilvántartásért felelõs miniszter által az adópolitikáért felelõs miniszterrel és a fõvárosi, megyei
kormányhivatal irányítására kijelölt miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletben meghatározott számlaszámra
fizetendõ meg. Az ingatlan-nyilvántartási eljárásért fizetendõ díjból származó bevétel 25%-át a fõvárosi, megyei
kormányhivatal irányítására kijelölt miniszter a földügyi szakigazgatással kapcsolatos bevételi különbségek fõvárosi,
megyei kormányhivatalok közötti kiegyenlítésére használhatja fel.”
(2) Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási
szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 33. § (7) bekezdésében a „miniszterrel egyetértésben” szövegrész
helyébe a „miniszterrel és a fõvárosi, megyei kormányhivatal irányítására kijelölt miniszterrel egyetértésben”
szöveg lép.

44. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása
44. §

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 19. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A felügyeleti díj éves mértéke: )
„a) üzemelõ atomerõmû és kutatóreaktor esetén a névleges hõteljesítmény (MWth) és a számítási alap szorzata,
a számítási alap 302 450 Ft/MWth;”
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45. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról
szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása
45. §

(1) A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény (a továbbiakban: Szftv.) az 1. §-át megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„1. A magánszemély rendelkezési joga”
(2) Az Szftv. a 4. §-át megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„2. A rendelkezési jog kedvezményezettje”
(3) Az Sztfv. 4. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az adóhatóság a magánszemélyek saját érdekkörébe tartozóan érvényes rendelkezõ nyilatkozatai alapján minden
év szeptember 1-éig felhívja az (1) bekezdés szerinti kedvezményezettet a (2) bekezdésében meghatározottak
30 napon belüli teljesítésére. A felhívást a kedvezményezett levelezési címére, ennek hiányában székhelyére kell
megküldeni. A határidõ elmulasztása esetén a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvénynek
az igazolási kérelemre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.”
(4) Az Szftv. 4/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában kedvezményezett:)
„a) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek
jogállásáról szóló 2011. évi C. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) szerint elismert egyház, vallásfelekezet, vallási közösség
(a továbbiakban együtt: egyház) – ide nem értve az egyház szervezeti egységét, intézményét – feltéve, ha
az adóhatóság a (2) bekezdés szerint technikai számmal látta el;”
(5) Az Szftv. 4/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az adóhatóság a magánszemély rendelkezõ nyilatkozatában felajánlásra kerülõ összegre igényt tartó egyházat
– kérelmére – technikai számmal látja el. Ha az adóhatóság a technikai számot kiadta, az egyház a technikai szám
kiadásának évét követõ évben válik kedvezményezetté.”
(6) Az Szftv. az 5. §-át megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„3. A rendelkezõ nyilatkozat megtételének szabályai és érvényességi kellékei”
(7) Az Szftv. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) A magánszemély a rendelkezõ nyilatkozatot – függetlenül a személyi jövedelemadó megállapításának és
bevallásának módjától – az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. számú melléklet
I. fejezet B) pont 2. b) alpontjában meghatározott határidõig juttathatja el az adóhatósághoz. E határidõ elmulasztása
jogvesztõ.
(2) A rendelkezõ nyilatkozat vagy a rendelkezõ nyilatkozat megtételére szolgáló elektronikus ûrlap tartalmazza
a kedvezményezett adószámát, illetve technikai számát. A rendelkezõ nyilatkozatot tartalmazó borítékon
feltüntethetõ a magánszemély neve és lakcíme is.
(3) A rendelkezõ nyilatkozatot a magánszemély a következõ módokon juttathatja el az adóhatósághoz:
a) adóbevallás, adónyilatkozat, illetve egyszerûsített bevallás esetén az adóbevallási nyomtatványon tünteti fel,
b) munkáltatói adómegállapítás esetén a munkáltatója útján,
c) adóbevallás, adónyilatkozat, illetve egyszerûsített bevallás elektronikus úton történõ benyújtása esetén
az elektronikus ûrlapon tünteti fel – kivéve, ha a magánszemély nem maga készíti adóbevallását, és a képviselõjének
a rendelkezõ nyilatkozat megküldésére meghatalmazást nem adott –, vagy
d) az a)–c) ponttól eltérõen a bevallástól elkülönítve, önállóan, lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban
személyesen, postán vagy elektronikus ûrlapként elektronikus úton.
(4) Ha a magánszemély a (3) bekezdés a)–c) és d) pontjában meghatározott módon is benyújtja a rendelkezõ
nyilatkozatát, azt a rendelkezõ nyilatkozatot kell figyelembe venni, amely a (3) bekezdés a)–c) pontjában
meghatározott módon érkezett.
(5) A magánszemély a (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon vagy
azzal egyezõ adattartalmú lapon megtett rendelkezõ nyilatkozatát lezárt, adóazonosító jelével ellátott, ragasztott
felületére átnyúlóan saját kezûleg aláírt postai borítékban elhelyezve juttatja el a munkáltatójához legkésõbb
10 nappal az (1) bekezdés szerinti idõpontot megelõzõen. A munkáltató kísérõjegyzéket készít, amely tartalmazza
a rendelkezõ nyilatkozatot tevõ személyek nevét, adóazonosító jelét és a boríték átadását igazoló aláírását.
A munkáltató a rendelkezõ nyilatkozat tartalmát nem ismerheti meg, az azt tartalmazó borítékot sértetlen állapotban,
a kísérõjegyzékkel együtt, az (1) bekezdés szerinti idõpontig zárt csomagban küldi meg az adóhatóságnak.”
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(8) Az Szftv. a következõ 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) A rendelkezõ nyilatkozatban foglalt rendelkezés érvénytelen, ha a következõ esetek bármelyike állapítható
meg:
a) az 1. §-ban foglalt valamely feltétel nem áll fenn,
b) két rendelkezõ nyilatkozat esetén mindkét kedvezményezett a 4. §-ban vagy a 4/A. §-ban említettek körébe
tartozik,
c) a rendelkezõ nyilatkozat nem tartalmaz adószámot, illetve technikai számot, vagy az téves, illetve olvashatatlan,
kivéve, ha a 4/A. §-ban meghatározott kedvezményezett a rendelkezõ nyilatkozatból enélkül is egyértelmûen
azonosítható,
d) a rendelkezõ nyilatkozat vagy a boríték, illetve annak továbbítása nem felel meg az 5. § (1)–(5) bekezdésének,
e) az arra kötelezett kedvezményezett a 4. § (2) bekezdése szerinti feltételek meglétét a 4. § (5) bekezdése szerinti
eljárásban nem igazolja, illetve a 4. § (2) és (3) bekezdésében foglalt nyilatkozattételi és közlési kötelezettségét nem
teljesíti.
(2) Ha az adóhatóság megállapítja a rendelkezõ nyilatkozatban foglalt rendelkezésnek – a magánszemély saját
érdekkörébe tartozó – érvénytelenségét, errõl a magánszemélyt a rendelkezõ nyilatkozat évének november 30-áig
értesíti. Ha az adóhatóság a rendelkezõ nyilatkozat évének november 30-áig nem állapítja meg a rendelkezõ
magánszemély saját érdekkörébe tartozó érvénytelenségét, és az általa megjelölt kedvezményezett a 6/A. §
(3) bekezdése alapján az adóhatóság honlapján közzétett tájékoztatóban szerepel, a rendelkezést teljesíti.
(3) A (2) bekezdésben foglalt szabály nem alkalmazható, ha a rendelkezõ nyilatkozatnak a magánszemély érdekkörébe
tartozó érvényessége, különösen a befizetett adó összege a rendelkezõ nyilatkozat évének november 15-éig nem
állapítható meg. E tényrõl az adóhatóság a rendelkezõ nyilatkozat évének november 30-áig értesíti a magánszemélyt.
Az érvényesség kérdésében legkésõbb a rendelkezõ nyilatkozat évét követõ év utolsó napjáig az adóhatóság döntést
hoz. Ha a magánszemély személye vagy az adó összege a rendelkezõ nyilatkozat évét követõ év utolsó napjáig sem
állapítható meg, az adóhatóság érvénytelenséget megállapító döntést hoz, és az utalás nem teljesíthetõ. A döntésrõl,
annak meghozatalát követõ 30 napon belül, de legkésõbb a rendelkezõ nyilatkozat évét követõ év utolsó napjáig,
ha személye megállapítható, a magánszemélyt értesíteni kell. Az utalás abban az esetben teljesíthetõ, ha a nyilatkozat
az adóhatóság döntése – vagy az ellene benyújtott jogorvoslati kérelmet elbíráló szerv döntése – szerint a rendelkezõ
magánszemély és a kedvezményezett érdekkörében is érvényesnek minõsül.
(4) Ha a rendelkezõ nyilatkozat a kedvezményezett érdekkörében meglévõ körülmény miatt érvénytelennek minõsül,
az adóhatóság e tényrõl a rendelkezõ nyilatkozatot tévõ adózót az érvénytelenség okának megjelölése nélkül
a kedvezményezett elutasítását követõ 30 napon belül, de legkorábban a rendelkezõ nyilatkozat évének november
30-áig értesíti.
(5) Ha a magánszemély a 6. § (1) bekezdésében és 6/B. § (2) bekezdésében meghatározott átutalás idõpontjában
rendelkezik a központi elektronikus szolgáltató rendszer használatához szükséges ügyfélkapuval, az adóhatóság
az átutalást követõ 15 napon belül a központi elektronikus szolgáltató rendszerben, elektronikus úton ad tájékoztatást
a nyilatkozatban foglalt rendelkezés teljesítésérõl. A központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül történõ
tájékoztatás tényérõl az adózó elektronikus levélben is értesítést kap.”
(9) Az Szftv. a 6. §-át megelõzõen a következõ alcímmel és 5/B–5/C. §-sal egészül ki:
„4. A rendelkezõ nyilatkozat adóhatóság általi feldolgozásának szabályai
5/B. § A rendelkezõ nyilatkozatot tartalmazó borítékon és a rendelkezõ nyilatkozatban feltüntetett adatok adótitoknak
minõsülnek, és ennek megfelelõ védelemben részesülnek, azzal az eltéréssel, hogy az adóhatóság kizárólag
a) a rendelkezõ nyilatkozattal összefüggésben indított peres eljárásban eljáró felhatalmazott személyeknek enged
betekintést,
b) a saját adataira és rendelkezõ nyilatkozatának tartalmára vonatkozóan ad a magánszemélynek tájékoztatást;
c) a javára utalt összegekre vonatkozó felvilágosítást közöl a kedvezményezettel.
5/C. § (1) Az adóhatóság – az elektronikus ûrlapon érkezett rendelkezõ nyilatkozat kivételével –
a) a rendelkezõ nyilatkozatot tartalmazó borítékot és a benne elhelyezett rendelkezõ nyilatkozatot, valamint
b) a rendelkezõ nyilatkozatnak az adózó nevét és adóazonosító jelét, ennek hiányában adószámát tartalmazó részét
és a kedvezményezettek megjelölését tartalmazó perforált részét
a rendelkezõ nyilatkozatot tartalmazó boríték, illetve az adóbevallást, egyszerûsített bevallást tartalmazó boríték
felbontásakor egymással megegyezõ azonosító kódjellel látja el, és azokat egymástól elkülönítve – ugyanazon
személynek egyidejûleg hozzá nem férhetõ módon – dolgozza fel, ellenõrzi és õrzi.
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(2) Az adóhatóság az elektronikus ûrlapon beérkezett rendelkezõ nyilatkozat adatait az adóbevallástól, egyszerûsített
bevallástól elválasztja és azonosító kódjellel látja el. Az adóhatóság az elektronikus ûrlap feldolgozása során
elkülönülten kezeli a rendelkezõ magánszemély és a kedvezményezett adatait.
(3) Az adóhatóság csak
a) a rendelkezõ nyilatkozattal összefüggésben indított peres eljárás esetén annak befejezéséig az abban eljáró
személynek, és
b) a 2. § (1) bekezdésében meghatározott többlet kiutalásakor, a 2. § (3) bekezdésében, az 5/A. § (5) bekezdésében,
valamint a 6/A. § (5) bekezdésében meghatározott eljárás során
engedélyezheti az egymástól az (1) és (2) bekezdés szerint elkülönített adatok kódjel alapján történõ összekapcsolását.
(4) Az adóhatóság õrzési kötelezettsége a rendelkezõ nyilatkozat évét követõ évtõl számított ötödik év végéig – ezt
meghaladóan a rendelkezõ nyilatkozattal összefüggésben ezen idõpontig indított peres eljárás esetén annak jogerõs
befejezéséig – áll fenn. E határidõ elteltét követõen az adóhatóság a borítékokat és a rendelkezõ nyilatkozatokat,
illetve az elektronikus ûrlap adatait, továbbá az adatbázisa rendelkezõ nyilatkozatokkal kapcsolatos adatait
megsemmisíti oly módon, hogy helyreállításuk többé ne legyen lehetséges.”
(10) Az Szftv. 6. §-át megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„5. A támogatás átutalásának szabályai”
(11) Az Szftv. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) Az adóhatóság a 3. §-ban meghatározott összeget a 4. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezett
részére a 4. § (2) bekezdésében elõírt nyilatkozatok benyújtásától számított 30 napon belül, de legkésõbb a rendelkezõ
nyilatkozat évének december 15. napjáig utalja át, figyelemmel a 4. § (5) bekezdésére és e § (2) bekezdésére is.
(2) Ha az adóbevallás, az egyszerûsített bevallás, az adónyilatkozat vagy a munkáltatói adómegállapítás az átutaláshoz
szükséges adatfeldolgozásra alkalmatlan, az utalást akkor kell teljesíteni, ha
a) a rendelkezõ nyilatkozat évének utolsó napját követõ egy éven belül az adóbevallás, az egyszerûsített bevallás,
az adónyilatkozat vagy a munkáltatói adómegállapítás helyesbítése alapján az lehetséges, vagy
b) a rendelkezõ magánszemélynek az adóhatóság havi részletfizetést, illetve fizetési halasztást engedélyezett és
– figyelemmel az 1. § (1) bekezdésében foglaltakra – az utalás már jogszerûen lehetségessé válik.”
(12) Az Szftv. a következõ 6/A. §-sal és 6/B. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) Az adóhatóság a rendelkezõ nyilatkozat évének augusztus 31. napjáig tájékoztatja az adópolitikáért felelõs
minisztert, az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelõs minisztert, valamint a társadalmi és civil
kapcsolatok fejlesztésért felelõs minisztert az érvényes rendelkezõ nyilatkozatok alapján
a) a 4. § (1) bekezdésében meghatározott és kategóriánként összesített kedvezményezettekrõl, az õket megilletõ
kategóriánként összesített összegekrõl és az érvényesen rendelkezõk számáról,
b) a 4/A. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezettekrõl, az õket megilletõ összegekrõl, továbbá az egyes
kedvezményezettek javára érvényesen rendelkezõk számáról,
c) a felajánlásokból történõ részesedésbõl kizárt kedvezményezettek nevérõl, adószámáról, illetve technikai számáról,
székhelyérõl és a kizárással érintett rendelkezõ évrõl.
(2) Az adóhatóság az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat a rendelkezõ nyilatkozat évének szeptember
15. napjáig, illetve a c) pontja szerinti adatokat a rendelkezõ nyilatkozat évének elsõ napjától honlapján
– a kedvezményezett nevének, adószámának, illetve technikai számának és székhelyének megjelölésével – közzéteszi.
(3) A jogszabályi feltételeknek megfelelõ azon kedvezményezettekrõl, akik számára az átutalás megtörtént,
a (2) bekezdés szerinti közzétételre a rendelkezõ nyilatkozat évének utolsó napját követõen kerül sor.
(4) Az adóhatóság biztosítja a (3) bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazó adatbázis elérhetõségét
a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter részére az általa mûködtetett információs portálon
történõ közzététel, adatfeldolgozás és rendszerezés céljából.
(5) A kedvezményezettet kérelmére az adóhatóság térítésmentesen tájékoztatja a javára rendelkezõ
– az adatszolgáltatás idõpontjában – érvényes és érvénytelen, valamint el nem bírált nyilatkozatok számáról,
régiónkénti megoszlásáról, az érvénytelenséget okozó – az 5/A. § (1) bekezdés a)–d) pontjának megfelelõen
részletezett – okokról és azok arányáról.
6/B. § (1) Az adóhatóság a rendelkezõ nyilatkozat évét követõ idõszakban a jogvitákat lezáró határozatok, valamint
a 6. § (2) bekezdése és a 2. § (1) bekezdése alapján a 4/A. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezetteket
megilletõ összegrõl az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelõs minisztert és az adópolitikáért felelõs
minisztert a rendelkezõ nyilatkozat évének augusztus 31-i tájékoztatójához kapcsolt pótlistán értesíti.
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(2) A 4/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kedvezményezettnek az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért
felelõs miniszter – az adóhatóság által a rendelkezõ nyilatkozat évének december 31. napjával meghatározott és
az (1) bekezdés szerint a korábbi idõszak pótlistája alapján – megnövelt összeget a rendelkezõ nyilatkozat évét követõ
év január 31-éig utalja át, feltéve, hogy a kedvezményezett az átutalás idõpontjában is egyházként van nyilvántartva.”
(13) Az Szftv. a 7. §-át megelõzõen a következõ alcímmel és 6/C–6/D. §-sal egészül ki:

„6. A támogatás felhasználásának szabályai
6/C. § (1) A 4. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezett az e törvény alapján átutalt összeg felhasználására
vonatkozó, a cél szerinti és mûködési költségeket összegszerûen is tartalmazó adatait – meghatározva a támogatás
esetleges tartalékolásának tényét, célját, legfeljebb 3 éves idõtartamát és összegét is – a kiutalást követõ második év
május 31. napjáig az adóhatóság részére elektronikus úton küldi meg (a továbbiakban: beszámolási kötelezettség).
(2) A 4. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezettet jogutód nélküli megszûnése esetén a megszûnését
megelõzõen soron kívüli, jogutódlással történõ megszûnése esetén a jogutódot a jogelõdre vonatkozó tartalmú és
határidejû beszámolási kötelezettség terheli. A jogutód nélkül megszûnõ kedvezményezett az e törvény alapján fel
nem használt összeget a soron kívüli beszámolással egyidejûleg az adóhatóság részére visszautalja. A visszafizetett
összeg a központi költségvetés bevétele.
(3) Ha az adóhatóság az (1) bekezdés szerinti határidõ lejártát követõen megállapítja, hogy a 4. § (1) bekezdésében
meghatározott kedvezményezett beszámolási kötelezettségének
a) nem tett eleget,
b) teljesítése során számszakilag hibás adatot közölt, vagy nem az elszámolandó összeget szerepelteti, és
az adóhatóság által az adatok javítására kitûzött határidõt elmulasztotta, vagy
c) teljesítése során valótlan adatot közölt,
határozatával kizárja a 4. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezettet a határozat jogerõre emelkedését
követõ rendelkezõ évben tett felajánlásokból történõ részesedésbõl.
(4) Ha az adóhatóság a 4. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezett beszámolási kötelezettségének
teljesítése során megállapítja, hogy a 4. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezett a 3 éves tartalékolási
idõt túllépte, errõl határozatot hoz, amelyben a 4. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezettet a közhasznú
tevékenység megvalósítására a 3 éves tartalékolási idõ lejártáig fel nem használt összeg visszafizetésére kötelezi.
(5) A 4. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezett beszámolási kötelezettsége során az adóhatóság részére
megküldött dokumentumok õrzésére az 5/C. § (4) bekezdését kell alkalmazni.
(6) Az adóhatóság a 4. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezett beszámolási kötelezettsége során
az adóhatóság részére megküldött dokumentumokat és a (3) bekezdés szerinti kizáró határozatokat tartalmazó
adatbázist elektronikus adathordozón a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter rendelkezésére
bocsátja, aki azokat a felhasználást követõ év június 30. napjáig a civil szervezetekkel foglalkozó honlapján közzéteszi
azzal, hogy azok e határidõtõl számított egy évig, de legalább a következõ év ezen adatainak nyilvánosságra
hozataláig nem távolíthatók el.
(7) Az a 4. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezett, amely rendelkezik általa fenntartott vagy a megbízása
alapján mûködtetett olyan internetes felülettel, amelynek tartalmáért a 4. § (1) bekezdésében meghatározott
kedvezményezett felel (a továbbiakban: saját honlap), a beszámolási kötelezettség során az adóhatóság részére
megküldött dokumentumokat a saját honlapján is közzéteszi a felhasználást követõ év május 31. napjáig, és azt
e határidõtõl számított egy évig nem távolíthatja el.
6/D. § (1) A 4/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kiemelt elõirányzat javára felajánlott összeget
a rendelkezést követõ évben a felhasználásában érintett – a központi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott
– költségvetési fejezet költségvetése tartalmazza, felhasználása pályázati úton történik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti felhasználásról a költségvetési fejezetet irányító szerv vezetõje a felhasználás évére
vonatkozó, a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény fejezeti indokolásában részletesen elszámol,
megnevezve a pályázaton nyertes szervezeteket, személyeket és a nekik juttatott összegeket. Az elszámolást
a fejezetet irányító szerv honlapján a 6/C. § (6) bekezdésének megfelelõen közzéteszi.”
(14) Az Szftv. 7. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A kedvezményezett fenntartásával, mûködésével kapcsolatos költségek – a 6/C. § (1) bekezdése szerinti
tartalékolás esetén, ideértve a tartalékolást követõ években felmerült, ilyen jellegû költségeket is – együttes összege
a felhasználás évében nem haladhatja meg a felhasznált összeg ötven százalékát.”
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(15) Az Szftv. 7. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) Mûködési költségként különösen a következõk vehetõk figyelembe:
a) a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény
aa) 79. §-a szerinti személyi jellegû ráfordítások,
ab) 83. § (3) bekezdése szerinti fizetendõ kamatok és kamatjellegû ráfordítások, a pénzügyi mûveletek egyéb
ráfordításai, valamint
ac) 86. § (7) bekezdés c) pontja szerint a visszafizetési kötelezettség nélkül átadott, pénzügyileg rendezett,
véglegesen átadott pénzeszközök összege,
b) székhely, mûködési hely – kivéve, ha az valamely alapító, tag, vezetõ tisztségviselõ, alkalmazott vagy ezek közeli
hozzátartozójának magánlakása is egyben – fenntartásával és mûködtetésével kapcsolatos költségek, így különösen
az ingatlan bérleti díja és a kedvezményezettet terhelõ közmûdíjak,
c) postaköltség, telefon- és internetszolgáltatás alapdíja,
d) – költségvetési szervek esetében – személyi és dologi juttatások.”
(16) Az Szftv. a 8. §-át megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„7. Záró rendelkezések”
(17) Az Szftv. a következõ 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) Az egyházi státuszát elvesztõ, egyesületként továbbmûködõ szervezet a 4. § (1) bekezdés a) pont
aa) alpontjában meghatározott kedvezményezettnek minõsül azzal, hogy a 4. § (1) bekezdésében meghatározott
feltételeket a 2012., 2013. és 2014. rendelkezõ évben nem kell teljesítenie.
(2) A 2012., 2013. és 2014. évben az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményezett a 4. § (2) bekezdésében
meghatározott feltételek meglétét igazoló nyilatkozatainak a 4. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat nem kell
tartalmaznia, továbbá az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményezettnek nem kell teljesítenie a 6/C. §
(1) bekezdése szerinti kötelezettséget.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményezettnek az adóhatóság a rendelkezés évének december
31. napjával meghatározott és a 6/B. § (1) bekezdése szerint a korábbi idõszak pótlistája alapján megnövelt összeget
a nyilvántartásba vételt követõ 15 napon belül, de legkésõbb 2012. december 15-éig utalja át.
(4) Az adóhatóság az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményezettet a 2011. rendelkezõ év utáni idõszakban
a jogvitákat lezáró határozatok, valamint a 2. § (1) bekezdése és a 6. § (2) bekezdése alapján megilletõ összegekrõl
tájékoztatja.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményezett tekintetében az adóhatóság a 7. § (7) bekezdése szerinti
ellenõrzést a 2015. január 1-jét követõen a 4. § szerinti kedvezményezettként folytatott közcélú tevékenységük
tekintetében végzi.
(6) A 2012. január 1-jét követõen sem egyházként, sem egyesületként továbbmûködni nem kívánó szervezetek részére
felajánlott és e törvény rendelkezései alapján még ki nem utalt összegek a központi költségvetés bevételét képezik.
(7) A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény alapján nyilvántartásba
vett és az Ehtv. mellékletében meg nem határozott szervezetek technikai száma 2012. január 1-jén megszûnik.
A megszüntetett technikai szám ismételten csak annak az egyháznak adható ki, amelyet az Országgyûlés a technikai
szám megszüntetését követõen ismételten egyházként ismert el. Az ismételten egyházként elismert szervezet
mentesül a 4/A. § (2) bekezdésének második mondatában meghatározott rendelkezés alól, a technikai szám
kiadásának évében kedvezményezetté válik.
(8) A 6/C. § (1) bekezdésében meghatározott határidõben a beszámolási kötelezettséget elsõ alkalommal
a 2013. évben kell teljesíteni azzal, hogy a 2011. évben kiutalt összegekrõl 2013-ban kell a beszámolási kötelezettséget
teljesíteni.”
(18) Az Szftv. a következõ 8/B. §-sal egészül ki :
„8/B. § A 4. § (2) bekezdés a Magyarország 2012 . évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CLXVI. törvénnyel hatályon kívül helyezett g) pontját a hatályvesztését megelõzõen tett rendelkezõ
nyilatkozatok tekintetében alkalmazni kell.”
(19) Az Szftv.
a) preambulumában a „személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) jogot ad
a magánszemélyeknek arra” szövegrész helyébe a „személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetõvé teszi
a magánszemélyeknek” szöveg,
b) 1. § (1) bekezdésében az „Az Szja. tv.” szövegrész helyébe az „A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)” szöveg,

37282

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 148. szám

c)

1. § (1) bekezdés c) pontjában az „adóhatóság” szövegrész helyébe az „állami adóhatóság (a továbbiakban:
adóhatóság)” szöveg,
d) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „nyomán” szövegrész helyébe a „során” szöveg,
e) 2. § (2) bekezdésében a „6. § (6) bekezdésében” szövegrész helyébe a „6/B. § (2) bekezdésében” szöveg,
f) 2. § (3) bekezdésében és 4. § (2) bekezdés c) pontjában a „bekezdésének” szövegrész helyébe a „bekezdés”
szöveg,
g) 3. § (2) bekezdésében az „illetékes költségvetési fejezeteket irányító szervek a 6. § (9) bekezdésében elõírtak
szerint eljárva használják” szövegrész helyébe az „érintett költségvetési fejezetet irányító szerv vezetõje
a 6/D. §-nak megfelelõen használja” szöveg,
h) 4. § (1) bekezdés f) pontjában a „költségvetéstõl” szövegrész helyébe a „költségvetésbõl” szöveg,
i) 4. § (2) bekezdés b) pontjában és 7. § (11) bekezdésében az „illetõleg” szövegrész helyébe az „illetve” szöveg,
j) 4. § (2) bekezdés f) pontjában és 7. § (8) bekezdés a) pontjában az „(1) bekezdés” szövegrész helyébe
az „(1) bekezdés a) pont” szöveg,
k) 4. § (3) bekezdésében az „ , illetve az 5. § (8) bekezdésében” szövegrész helyébe az „és az (5) bekezdésben” szöveg,
l) 4/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „költségvetési törvényben” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl
szóló törvényben” szöveg,
m) 7. § (11) bekezdésében az „az 5. § (8) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 4. § (5) bekezdése” szöveg,
n) 8. § (2) bekezdésében a „6. § (3) bekezdés szerinti közlemények” szövegrész helyébe a „beszámolási
kötelezettség” szöveg
lép.
(20) Hatályát veszti az Szftv.
a) 1. § (5) bekezdésében az „a 4. §-ban, illetve a 4/A. §-ban meghatározott kedvezményezettek közül kiválasztott
egy-egy kedvezményezett javára” szövegrész,
b) 3. § (1) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 4/A. § (3) és (4) bekezdésében, valamint 5. § (3) bekezdésében
az „állami” szövegrész,
c) 7. § (11) bekezdésében a „megfelelõen” szövegrész.
(21) Hatályát veszti az Szftv. 4. § (2) bekezdés g) pontja és 7. § (1)–(5) bekezdése.

46. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása
46. §

(1) A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 23. § (1) és
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A gyámhivatal a bíróság által a tartásdíj megfizetésére kötelezõ határozatában megállapított összeget, százalékos
marasztalás esetében az alapösszeget elõlegezi meg azzal, hogy a megelõlegezett gyermektartásdíj összege nem
haladhatja meg gyermekenként az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-át.
(2) A gyámhivatal az (1) bekezdésben meghatározott összegnél alacsonyabb összeget akkor állapíthat meg, ha
a gyermek tartását a gondozó szülõ részben biztosítani tudja. A megelõlegezett összeg ebben az esetben sem lehet
kevesebb az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 10%-ánál.”
(2) A Gyvt. 133/A. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A gyámhivatal által kiszabott, illetve megállapított eljárási költség és a kapcsolattartás meghiúsítása folytán
keletkezett igazolt költségek meg nem térült összegét adók módjára kell behajtani az adózás rendjérõl szóló törvény
rendelkezései szerint.”
(3) A Gyvt. a következõ 161/B. §-sal egészül ki:
„161/B. § E törvénynek a Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CLXVI. törvénnyel megállapított 23. § (1) és (2) bekezdését a 2011. december 31-ét követõen
gyermektartásdíj megelõlegezése iránt benyújtott kérelmek alapján indult eljárásokban kell alkalmazni, ideértve
a megelõlegezés továbbfolyósítása, illetve ismételt elrendelése tárgyában indult eljárásokat is.”

47. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása
47. §

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény 26. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(5) A központi költségvetés a 16. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott – foglalkoztatottnak vagy kiegészítõ
tevékenységet folytatónak nem minõsülõ – személyek, a gyermekgondozási díjban részesülõk, valamint a 16. §
(1) bekezdés c)–f), h)–o), s) és t) pontjában meghatározott személyek után havonta 5850 forint egészségügyi
szolgáltatási járulékot fizet.”

48. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása
48. §

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„(1) A tárgyév január 1-je elõtti idõponttól megállapított társadalombiztosítási nyugellátást – ideértve a 6. §
(4) bekezdésében meghatározott ellátásokat és a baleseti járadékot is – a megállapítás naptári évét követõen minden
év január hónapjában az emelés évére tervezett fogyasztói árnövekedésnek megfelelõ mértékben kell emelni.
(2) A tárgyévi tervezett fogyasztói árnövekedést a központi költségvetésrõl szóló törvény állapítja meg.
(3) Ha a fogyasztói árak növekedésének tárgyévben várható mértéke legalább 1 százalékponttal meghaladja
az (1) bekezdés szerinti mértéket, akkor november hónapban – január 1-jére visszamenõleges hatállyal – kiegészítõ
nyugdíjemelést kell végrehajtani. Amennyiben az eltérés az 1 százalékpontot nem éri el, akkor november hónapban
az egész évre járó különbözetet egy összegben kell kiutalni.”

49. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeirõl szóló 1997. évi CXXIV. törvény
módosítása
49. §

(1) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeirõl szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban:
Eftv.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § E törvényt a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek
jogállásáról szóló 2011. évi C. törvény szerint nyilvántartásba vett egyházra, vallásfelekezetre és vallási közösségre
(a továbbiakban együtt: egyház) kell alkalmazni.”
(2) Az Eftv. 2. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az egyház a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerinti adomány, valamint
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerinti közcélú adomány utáni kedvezmény
igénybevételére jogosító igazolás kiállítására jogosult.”
(3) Az Eftv. 2. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek
jogállásáról szóló 2011. évi C. törvény 20. § (4) bekezdésében meghatározott gazdasági-vállalkozási tevékenységnek
nem minõsülõ tevékenység bevétele, különösen a szolgáltatás ellenértéke, díja, térítése, az említett tevékenységhez
kapcsolódó kártalanítás, kártérítés, kötbér, bánatpénz, bírság és adóvisszatérítés, valamint az említett tevékenységhez
visszafizetési kötelezettség nélkül kapott – pénzügyileg rendezett – támogatás, juttatás.”
(4) Az Eftv. a következõ 13. §-sal egészül ki:
„13. § A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek
jogállásáról szóló 2011. évi C. törvény 36. § (5) bekezdése alapján civil szervezetnek minõsülõ szervezet 2012. évben
jogosult a 4. § (3) bekezdésében meghatározott kiegészítésre, ha 2012. május 20-ig az Országgyûlés egyházként
elismerte.”

50. A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló
1997. évi CXL. törvény módosítása
50. §

(1) A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény
94. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az e törvény hatálya alá tartozó intézményekben foglalkoztatott szakemberek szakmai tudásuk megújítása
érdekében továbbképzésben és szervezett képzésben vehetnek részt. A miniszter rendeletben szabályozza
a továbbképzésnek és szervezett képzésnek minõsülõ képzési formák körét, valamint – az adópolitikáért felelõs
miniszterrel egyetértésben – a fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjak körét és azok mértékét. Az e törvény hatálya alá
tartozó intézményekben foglalkoztatott szakemberek továbbképzésben és szervezett képzésben való részvételéhez
támogatás nyújtható.”
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(2) A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény
100. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben rendeletben szabályozza
a) a szakmai továbbképzési és szervezett képzési programokkal összefüggõ és
b) a népi iparmûvészeti alkotások és a Népi Iparmûvész minõsítésért fizetendõ
igazgatási szolgáltatási díjak körét, mértékét, befizetésének szabályait, a befolyt összeg kezelését, nyilvántartását,
elszámolását, felhasználását.”
(3) A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény
100. § (3) bekezdés i) és m) pontjában a „továbbképzés” szövegrész helyébe a „továbbképzés és a szervezett képzés”
szöveg, w) pontjában a „továbbképzés és a minõsített szakmai továbbképzés” szövegrész helyébe a „továbbképzés,
a minõsített szakmai továbbképzés és a szervezett képzés” szöveg lép.

51. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása
51. §

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 13. §–a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. § A gyermekotthon vezetõje, a javítóintézet igazgatója vagy a büntetés-végrehajtási intézet igazgatója
a gyermekotthonban, javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévõ és gyermekvédelmi gondoskodás
alatt álló gyermekre tekintettel járó családi pótlék teljes összegét az intézmény költségvetésétõl elkülönítetten kezeli,
és a gyermek teljes körû ellátásának kiegészítésére biztosítja annak személyre szóló felhasználását. A szociális
intézmény vezetõje a családi pótlék teljes összegét az intézmény költségvetésétõl elkülönítetten kezeli, és biztosítja
annak személyre szóló felhasználását.”

52. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
2001. évi LXXXIV. törvény módosítása
52. §

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXXIV. törvény
14. § a) pontjában a „2011. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2012. december 31-ig” szöveg lép.

53. A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény módosítása
53. §

A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(Az Alapprogram bevételei:)
„a) a központi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott összeg;”

54. A fogyasztói árkiegészítésrõl szóló 2003. évi LXXXVII. törvény módosítása
54. §

A fogyasztói árkiegészítésrõl szóló 2003. évi LXXXVII. törvény melléklete helyébe e törvény 1. melléklete lép.

55. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosítása
55. §

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény a következõ 7. §-sal egészül ki:
„7. § A 2. § b) pontjában meghatározott központi költségvetési támogatás éves mértéke nem lehet kevesebb, mint
a járulék megfizetésére kötelezetteknek a tárgyévet két évvel megelõzõ évre elszámolt befizetéseinek összege.”

56. Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása
56. §

Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 2. számú melléklete az e törvény 3. melléklete szerint módosul.
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57. A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény
módosítása
57. §

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 2. § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a többcélú kistérségi társulás az (1) bekezdés a) és r) pontjában meghatározott feladatok ellátása mellett
az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott feladatok közül legalább egy, valamint ha az elõbbi feladatok
száma nem éri el a négyet, de az (1) bekezdés e)–q) pontjában meghatározott feladatok közül legalább további egy
feladat ellátásáról gondoskodik, a feladatok ellátásához a központi költségvetés ösztönzõ támogatást nyújt.”

58. A kutatás-fejlesztésrõl és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény módosítása
58. §

(1) A kutatás-fejlesztésrõl és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Innovációs tv.)
4. §-a a következõ 11. ponttal egészül ki:
(4. § E törvény alkalmazásában)
„11. a) szellemi tulajdon: a szellemi alkotások és egyes teljesítmények, az árujelzõk (védjegyek és földrajzi árujelzõk),
valamint a nyilvánosságra még nem jutott ismeretek tekintetében a vonatkozó törvények, az Európai Unió közvetlenül
alkalmazandó jogi aktusai és nemzetközi egyezmények által biztosított jogi oltalom;
b) szellemi alkotások: azok az alkotások, mûszaki megoldások, amelyek alkalmasak arra, hogy iparjogvédelmi oltalom
(szabadalom, használati mintaoltalom, növényfajta-oltalom, formatervezési mintaoltalom, topográfiaoltalom) tárgyát
képezzék, vagy amelyek jogszabály erejénél fogva szerzõi jogi védelem alatt állnak, ideértve azt is, amikor
a hasznosítási célok, lehetõségek függvényében a megfelelõ oltalom megszerzése helyett e megoldások titokban
tartása célszerû;”
(2) Az Innovációs tv. a következõ fejezettel egészül ki:

„VIII/A. FEJEZET
KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG MINÕSÍTÉSE
30/A. § (1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hatósági jogkörében, kérelemre minõsíti a kérelemben megjelölt
projektet abból a szempontból, hogy az annak tartalmát képezõ tevékenységek a 4. § 1. pont a)–d) alpontja szerint
kutatás-fejlesztési tevékenységnek tekinthetõk-e.
(2) A minõsítési eljárás keretében hozott határozat
a) a kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó adó- és járulékkedvezmények érvényesítéséhez, valamint
b) a kutatás-fejlesztési támogatási rendszerben a támogatás iránti kérelemben megjelölt kutatás-fejlesztési projekt
kutatás-fejlesztési tartalmának igazolására
használható fel.
30/B. § (1) A minõsítési eljárás tárgyát idõtartamában pontosan meghatározott és a kérelem benyújtását követõen
megkezdett projekt vagy projektrész képezheti.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a minõsítés akkor kérelmezhetõ egy adott projekt egyes részeire, ha azok
egyértelmûen elválaszthatóak egymástól.
30/C. § (1) Ha a projekt kutatás-fejlesztésnek minõsül, a minõsítés – kérelemre – kiterjed arra is, hogy
a) meghatározza a projekt alapkutatási, alkalmazott kutatási vagy kísérleti fejlesztési tevékenységeinek arányát;
b) az adott tevékenységet a kérelmezõ a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. §
32. pontja szerinti saját tevékenységi körében végzi-e.
(2) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által jogerõs határozatban kutatás-fejlesztési tevékenységnek minõsített
projektet más hatóságnak is ilyennek kell tekintenie.
(3) A minõsítési eljárás keretében hozott határozat a hatóságra csak a projektnek a kérelemben foglaltakhoz képest
változatlan megvalósítása mellett kötelezõ. Ha a projekt a kérelemben foglaltakhoz képest másképp valósul meg,
a tevékenység a 30/A. § (2) bekezdés a) pont szerinti kedvezmények érvényesítése szempontjából új projektnek
minõsül, a minõsítés hatálya pedig nem terjed ki rá.
30/D. § (1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának e fejezetben szabályozott eljárására a közigazgatási hatósági
eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit a következõ eltérésekkel kell alkalmazni:
a) nem alkalmazhatók a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvénynek azok a rendelkezései,
amelyek az eljárás megindításával kapcsolatos – hivatalból vagy kérelemre történõ – értesítésre vonatkoznak;

37286

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 148. szám

b) a kérelmet csak írásban, az e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus ûrlapon, a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatalánál lehet elõterjeszteni;
c) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a tényeket a kérelem keretei között, az ügyfél nyilatkozatai és állításai alapján
vizsgálja;
d) nem alkalmazhatók a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvénynek a közvetítõ
igénybevételére, a határozat közzétételére, az ügygondnokra, a költségmentességre és a végrehajtásra vonatkozó
rendelkezései;
e) nincs helye tárgyalás tartásának és közmeghallgatásnak;
f) az eljárásban rövid szöveges üzenet útján nincs helye kapcsolattartásnak, elektronikus úton írásban csak
a 30/F. §-ban meghatározott esetben, a b) pont szerinti elektronikus ûrlap benyújtásakor van helye kapcsolattartásnak.
(2) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala döntéseivel szemben nincs helye fellebbezésnek, újrafelvételi és felügyeleti
eljárásnak, valamint ügyészi felhívásnak; a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának a 30/A. § (1) bekezdésében és
a 30/C. §-ban felsorolt kérdésekben hozott határozatait a Fõvárosi Törvényszék – a 30/E. §-ban foglaltak szerint –
nemperes eljárásban vizsgálja felül.
(3) A 30/A. § (1) bekezdése és a 30/C. § (1) bekezdése szerinti kérelemért jogszabályban meghatározott igazgatási
szolgáltatási díjat kell fizetni.
(4) A kutatás-fejlesztési minõsítési eljárások magyar nyelven folynak, a kérelmet magyar nyelven kell benyújtani.
A kérelem mellékleteként idegen nyelvû beadványokat is be lehet nyújtani, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
azonban – határidõ tûzésével – magyar nyelvû fordítás benyújtását írhatja elõ. Hitelesített fordítás benyújtása csak
akkor írható elõ, ha alappal vonható kétségbe a fordítás pontossága vagy a külföldi okiratban foglaltak valódisága.
(5) Az (1) bekezdés a) pontjától eltérõen, ha a minõsítési eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél kéri,
a kérelem beérkezését követõ naptól számított nyolc napon belül a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározott szabályok szerint értesíti
a) az ügy iktatási számáról, az ügyintézõ nevérõl és hivatali elérhetõségérõl,
b) az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidõrõl, az ügyintézési határidõbe nem számító
idõtartamokról, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala eljárási kötelezettségének elmulasztása esetén követendõ
eljárásról,
c) az iratokba való betekintés és nyilatkozattétel lehetõségérõl, valamint
d) arról, hogy kérelme a szükséges adatainak kezeléséhez és belföldi jogsegély céljából történõ továbbításához való
hozzájárulásnak minõsül.
30/E. § (1) A bíróság kérelemre megváltoztathatja a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának
a) a 30/A. § (1) bekezdése szerinti kérelemben megjelölt projekt kutatás-fejlesztési tevékenységnek való minõsítése
tárgyában hozott határozatát, ideértve a 30/C. § (1) bekezdése szerinti döntéseket is;
b) az eljárást felfüggesztõ végzését;
c) a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító és az eljárást megszüntetõ végzését;
d) az iratbetekintést kizáró vagy azt korlátozó azt a végzését, amellyel szemben a közigazgatási hatósági eljárás
általános szabályairól szóló törvény rendelkezései szerint önálló jogorvoslatnak van helye;
e) az iratbetekintési jog korlátozására irányuló kérelem tárgyában hozott végzését.
(2) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának az (1) bekezdésben nem említett végzése csak az (1) bekezdésben
felsorolt döntésekkel szemben elõterjesztett megváltoztatási kérelemben támadható meg.
(3) A döntés megváltoztatását a kérelmezõ, illetve az kérheti, akit az iratbetekintésbõl kizártak vagy abban korlátoztak.
(4) A 30/D. § (2) bekezdése szerinti nemperes eljárás megindítására irányuló kérelmet a döntés közlésétõl számított
harminc napon belül a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál kell benyújtani vagy részére ajánlott küldeményként
postára adni. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a megváltoztatási kérelmet az ügy irataival együtt
– az (5) bekezdésben szabályozott eset kivételével – tizenöt napon belül továbbítja a bírósághoz.
(5) Ha a megváltoztatási kérelem elvi jelentõségû jogkérdést vet fel, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala e kérdésben
írásbeli nyilatkozatot tehet, és azt a megváltoztatási kérelemmel, valamint az ügy irataival együtt harminc napon belül
továbbítja a bírósághoz.
(6) Az (1) bekezdés szerinti kérelem kellékeire a keresetlevélre vonatkozó szabályok megfelelõen irányadók.
(7) Ha az (1) bekezdés szerinti kérelmet elkésetten nyújtották be, az igazolási kérelem tárgyában a bíróság határoz.
(8) A 30/D. § (2) bekezdése szerinti nemperes eljárásra a polgári perrendtartásról szóló törvény általános szabályait
– a nemperes eljárás sajátosságaiból fakadó, valamint a (9)–(12) bekezdésben foglalt eltérésekkel – kell alkalmazni.
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(9) Ha az ügy az iratok alapján elbírálható, a bíróság személyes meghallgatás nélkül is hozhat határozatot, ha a fél azt
külön nem kéri.
(10) A bíróság mind az ügy érdemében, mind egyéb esetben végzéssel határoz.
(11) Ha a bíróság a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának döntését megváltoztatja, végzése a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala döntésének helyébe lép.
(12) A bíróság a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának döntését hatályon kívül helyezi, és a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatalát új eljárásra utasítja, ha
a) a döntés meghozatalában olyan személy vett részt, akivel szemben kizáró ok állt fenn;
b) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elõtti eljárásban olyan lényeges egyéb eljárási szabálysértés történt, amely
a bírósági eljárásban nem orvosolható.
30/F. § (1) A minõsítési eljárásban az ügyfél – a (2) bekezdésben meghatározott eset kivételével – nem jogosult
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala pedig nem köteles az ügyféllel
elektronikus úton írásban kapcsolatot tartani.
(2) A 30/A. § (1) bekezdése, valamint a 30/C. § (1) bekezdése szerinti kérelmet – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
által erre rendszeresített elektronikus ûrlap használatával – elektronikus úton is be lehet nyújtani.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott, elektronikus úton benyújtott kérelem megérkezésérõl a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala – jogszabályban meghatározott módon – elektronikus érkeztetõ számot tartalmazó automatikus
értesítést küld a kérelmezõnek.
(4) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az elektronikus úton benyújtott kérelem megérkezését követõen
haladéktalanul megvizsgálja, hogy az megfelel-e az elektronikus úton történõ kapcsolattartásra vonatkozó jogszabályi
követelményeknek.
(5) Elektronikus benyújtás esetén az elektronikus úton benyújtott kérelem az elektronikus érkeztetésrõl szóló
automatikus visszaigazolásnak a kérelmezõ részére történõ elküldésével tekintendõ benyújtottnak, kivéve, ha
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a benyújtott dokumentum értelmezhetetlenségét állapítja meg, és errõl
az ügyfelet elektronikus levélben értesíti.
(6) Az értelmezhetetlen dokumentumot beküldõ ügyfél az (5) bekezdés szerinti értesítés visszaigazolására köteles.
Ha az ügyfél az értesítés átvételét tizenöt napon belül nem igazolja vissza, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala postai
úton továbbítja számára az értesítést.
30/G. § (1) Az adóhatóság az ellenõrzése során – az adózás rendjérõl szóló törvény rendelkezései alapján –
szakértõként megkeresheti a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát. Ebben az esetben a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala szakértõi eljárásának idõtartama 30 nap, amely határidõ nem hosszabbítható meg.
(2) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szakértõi díjazásra nem tarthat igényt.”
(3) Az Innovációs törvény 31. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E törvénynek a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CLXVI. törvénnyel megállapított 30/A–30/F. §-ait a 2012. február 1-jét követõen megkezdett projektekre kell
alkalmazni azzal, hogy az ezt követõen, de 2012. március 1-jét megelõzõen benyújtott kérelmekkel kapcsolatban
az ügyintézési határidõt úgy kell megállapítani, mintha a kérelmet 2012. március 1-jén nyújtották volna be.”
(4) Az Innovációs tv. 34. §-a a következõ h) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)
„h) az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minõsítése iránti eljárás részletes szabályait.”
(5) Az Innovációs tv. a következõ 34/A. §-sal egészül ki:
„34/A. § Felhatalmazást kap a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal felügyeletét ellátó miniszter, hogy – az adópolitikáért
és a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelõs miniszterrel egyetértésben, a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala elnöke véleményének kikérésével – rendeletben állapítsa meg a kutatás-fejlesztési tevékenység minõsítése
iránti eljárásban fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjak mértékét, valamint az igazgatási szolgáltatási díjak kezelésére,
felhasználására, nyilvántartására, visszafizetésére, továbbá a megfizetésük módjára vonatkozó részletes szabályokat.”
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59. Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény
módosítása
59. §

Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény 8. §-a a következõ (3) és
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A harmadik kereskedési idõszakban felhasználható kibocsátási egységek értékesítésébõl származó bevétel felét
hazai, illetve harmadik országokban megvalósuló, üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésével kapcsolatos
intézkedésekre, valamint hazai és harmadik országokban bekövetkezõ éghajlatváltozás kezelésére kell felhasználni.
(4) A (3) bekezdés szerinti bevételnek az Éghajlatváltozási Stratégiával és az Éghajlatváltozási Programmal
összhangban történõ felhasználásáról a miniszter gondoskodik.”

60. A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása
60. §

A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A felügyeleti díj éves mértéke:)
„(2) A Hivatal mûködését saját bevételeibõl fedezi. A Hivatal részére felügyeleti tevékenységéért a hatáskörébe tartozó
engedélyesek felügyeleti díjat kötelesek fizetni, amelynek mértéke az engedélyes tevékenysége elõzõ évi nettó
árbevételének 0,06%-a.”

61. A budapesti 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal megépítésének
állami támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. törvény módosítása
61. §

(1) A budapesti 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal megépítésének állami
támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Metrótv.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az Állam által a Fõváros részére nyújtott támogatás általános forgalmi adó nélkül számított legmagasabb folyóáras
összegét, az 5. §-ban meghatározott Magyar Állam és Budapest Fõváros Önkormányzata között létrejött szerzõdés
módosításáról szóló szerzõdésben kell meghatározni.”
(2) A Metrótv. 4. §-a és 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § Az állami támogatásból az 1. §-ban meghatározott beruházás Budapest Kelenföldi pályaudvar-Budapest Keleti
pályaudvar közötti szakaszának megvalósításához szükséges folyóáras összeget, és a 2. § (2) bekezdésében
meghatározott összeget az e § szerinti beruházási szakasz megvalósulásáig Magyarország éves költségvetési
törvényeinek Uniós fejlesztések fejezetében kell kiadásként elõirányozni.
5. § (1) Az Országgyûlés felhívja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökét, és Budapest Fõváros fõpolgármesterét, hogy
a Kormány jóváhagyásával megkössék az 1. §-ban meghatározott beruházás közös finanszírozásáról a Magyar Állam és
Budapest Fõváros Önkormányzata között létrejött szerzõdés módosításáról szóló szerzõdést.
(2) Az állami támogatás átlátható, célszerû és hatékony felhasználása érdekében a szerzõdés módosítása során
biztosítani kell – a 2. § (2) bekezdésében és a 4. §-ában foglaltakon túlmenõen – az európai uniós forrásból
finanszírozott Közlekedési Operatív Program projektjeivel kapcsolatos támogatási szerzõdések elõírásainak megfelelõ
alkalmazását.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak teljesülése érdekében a szerzõdésmódosítás során biztosítani kell
a) a pénzügyi elszámolások formai követelményei, azok benyújtásával, ellenõrzésével kapcsolatos követelmények és
határidõk,
b) a támogatás kifizetésének részletes szabályainak valamint határidejének,
c) a mûszaki teljesítés igazolások ellenõrzése részletes szabályainak, a projekt megvalósításhoz kapcsolódó
beszámolási és jelentéstételi kötelezettségeknek,
d) a projekt megvalósítása során keletkezett dokumentumok elkülönített nyilvántartására vonatkozó elõírások,
e) a támogatás felhasználása ellenõrzése részletes szabályainak,
f) a Fõváros és harmadik személyek közötti szerzõdésekkel szemben támasztott követelmények,
g) a közbeszerzések ellenõrzésére vonatkozó követelmények,
h) a szerzõdésmódosítással kapcsolatos szabályok és határidõk,
i) a szerzõdéstõl való elállás eseteire vonatkozó szabályok,
j) a támogatás felfüggesztésének eseteire vonatkozó szabályok,
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k) a tájékoztatás és nyilvánosságra vonatkozó követelmények, és
l) az 1. §-ban meghatározott beruházás eredményeként létrejövõ, illetve beszerzésre kerülõ vagyon támogatási
célnak megfelelõ fenntartására, és az Európai Unió pénzügyi alapjaiból folyósított támogatásokból megvalósított
mûveletek tartósságára vonatkozó követelmények
érvényre juttatását.”
(3) A Metrótv. 7. §-ában az „a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 79. § (1) bekezdése alapján” szövegrész
helyébe az „a helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján” szöveg, az „általános forgalmi adóról szóló 1992. évi
LXXIV. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti” szövegrész helyébe az „általános forgalmi adóról szóló törvény
szerinti” szöveg lép.

62. A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának
engedélyezésérõl szóló 2005. évi CIX. törvény módosítása
62. §

(1) A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérõl szóló 2005. évi
CIX. törvény (a továbbiakban: Httv.) 1. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„c) haditechnikai termék, szolgáltatás: a védelem terén alapvetõ biztonsági érdekeket érintõ, kifejezetten katonai,
nemzetbiztonsági, rendvédelmi és rendészeti célokra alkalmas, az Európai Unió közös katonai listáján található, illetve
nemzeti érdekbõl ide sorolt termék vagy szolgáltatás;”
(2) A Httv. 1. § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„e) haditechnikai szolgáltatás nyújtása: a gyártási folyamattól esetenként elkülönült mûszaki és gyártástechnikai
tervezés, a termék élettartamán belül annak készletezése, tárolása, belföldi forgalmazása, minõségi vizsgálata,
üzembe helyezése, üzemben tartása, karbantartása, javítása, korszerûsítése, szét- és összeszerelése, hatástalanítása,
megsemmisítése, felkutatása, továbbá a haditechnikai termékkezelõi kiképzés, oktatás;”
(3) A Httv. 1. §-a a következõ h) és i) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„h) elhagyott haditechnikai termék: harci cselekményekbõl, a harci cselekményekkor vagy békeidõben történt hanyag
anyagkezelésbõl az élõ környezetben, a talaj felszínén, talajban, vagy víz alatt visszamaradt, robbanó töltetet
tartalmazó haditechnikai termék;
i) felkutatás: olyan folyamat, melynek során elhagyott haditechnikai termék felderítésre, feltárásra és azonosításra
kerül.”
(4) A Httv. 2. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az engedély kiadására a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet jogosult kormányrendeletben meghatározott
szervek véleménye alapján.”
(5) A Httv. 2. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A hadiipari tevékenység abban az esetben engedélyezhetõ, ha)
„b) a kérelmezõ, tulajdonosa vagy valamely felelõs vezetõje rendelkezik a termék gyártásához, vagy a szolgáltatás
nyújtásához szükséges – jogszabályban megjelölt – szakirányú végzettséggel és gyakorlattal;”
(6) A Httv. 2. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a kérelmezett tevékenység akadályozza a rendvédelmi szervek jogszabályban meghatározott
tevékenységének ellátását a hadiipari szolgáltatásfelügyelet az engedélyben mûszaki, vagy forgalmi korlátozó
feltételeket szabhat meg.”
(7) A Httv. 2. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Kérelem jogerõs elutasítását, vagy a kiadott engedély 4. § szerinti visszavonását követõ 6 hónapon belül
ugyanazon kérelmezõ vagy engedélyes új kérelmet csak a visszautasított kérelemben, vagy visszavont engedélyben
szereplõ tevékenységi körtõl vagy köröktõl teljes mértékben különbözõ tevékenységekre terjeszthet elõ.”
(8) A Httv. 2. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Jogszabály a felkutatási tevékenység tekintetében az (5) bekezdésben meghatározott feltételek mellett további
feltételeket állapíthat meg.”
(9) A Httv. 3. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje hatvan nap.”
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(10) A Httv. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) Az engedélykérelmet el kell utasítani, ha
a) a nemzetbiztonsági szolgálatok írásos véleménye alapján a kérelmezõ személye, tulajdonosa, felelõs vezetõje
nemzetbiztonsági kockázatot jelent,
b) a kérelmezett tevékenység a 2. § (4) bekezdése szerinti szervek írásos véleménye alapján nemzetbiztonsági
kockázatot jelent,
c) a kérelmezõnek a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelettel szemben korábbi eljárásból származó, befizetetlen
bírságtartozása van.
(2) Az engedélyt vissza kell vonni, ha
a) a kiadásának bármely feltétele megszûnt,
b) az engedélyes a jogszabályban meghatározott, a tevékenységérõl idõszakonként igazolandó feltételek tanúsítását
ismételten elmulasztja,
c) az engedély kiadását követõen jut a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet tudomására olyan körülmény,
amely alapján az engedély nem lett volna kiadható,
d) az engedélyes ellen a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény szerint
hivatalból indult versenyfelügyeleti eljárás során jogerõs marasztaló döntés született,
e) az engedélyes az e törvényben, az e törvény alapján kiadott kormányrendeletben vagy az engedélyben
meghatározott feltételeket ismételten megszegi,
f) az engedélyes ellen irányuló csõdeljárás, felszámolás vagy végelszámolás során azt nemzetgazdasági vagy
nemzetbiztonsági érdek indokolja, és
g) a hadiipari tevékenység a 2. § (4) bekezdése szerinti szervek írásos véleménye alapján nemzetbiztonsági érdeket
sért, nemzetbiztonsági kockázatot jelent.”
(11) A Httv. A 4. §-t követõen a következõ alcímmel és 4/A. §-sal egészül ki:

„Hadiipari bírság
4/A. § (1) Aki a hadiipari
a) tájékoztatási kötelezettségét megszegi, vagy ismételten megszegi;
b) adatszolgáltatási-, jelölési- és nyilvántartási kötelezettségét megszegi;
c) elszámolási kötelezettségét megszegi;
d) tevékenységi engedélyezési kérelemében valótlan adatot közöl;
e) tevékenysége felfüggesztésére vonatkozó elõírást megsérti;
f) tevékenységi engedélyében meghatározott feltételeket megszegi; vagy
g) tevékenységet engedély nélkül végzi
a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet bírsággal sújthatja.
(2) A bírság mértékét a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet a jogsértés súlyára, idõtartamára, a jogsértõnek való
felróhatóságára, a jogsértõ magatartás ismétlõdésére, a jogsértéssel elért elõnyre tekintettel, az eset összes
körülményét mérlegelve állapítja meg.
(3) A bírság ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén, ismételten is kiszabható. Ugyanazon kötelezettség
többszöri megszegésének egy eljárásban való elbírálása esetén a bírság felsõ határa az alapérték kétszeresére
emelkedik. Több különbözõ kötelezettségnek ugyanabban az eljárásban való elbírálása esetén a legsúlyosabb
kötelezettségszegésre megállapított bírság felsõ határa a felével emelkedik.
(4) A bírság kiszabásának elévülési határideje az elkövetés idõpontjától számított öt év. Ha a jogsértõ magatartás
folyamatos, a határidõ a magatartás abbahagyásakor kezdõdik. Ha a jogsértõ magatartás azzal valósul meg, hogy
valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, a határidõ mindaddig nem kezdõdik el, amíg ez a helyzet vagy
állapot fennáll.
(5) A bírság a központi költségvetés bevétele, beszedésérõl a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet gondoskodik.
(6) A jogerõsen kiszabott és be nem fizetett bírságot adók módjára kell behajtani.”
(12) A Httv. 5. §-át megelõzõ alcíme helyébe a következõ alcím lép:

„Személyi követelmények”
(13) A Httv. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 2. § szerinti engedély akkor adható ki, ha a kérelmezõ tulajdonosa, bármely vezetõ tisztségviselõje, valamint
a tervezett haditechnikai termék gyártásához vagy szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolódó munkakörben
az alkalmazottja olyan személy, aki
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a) kormányrendeletben meghatározott sima csövû fegyverek 20 mm-nél kisebb és nagyobb kaliberrel; más
kézifegyverek és automata fegyverek 12,7 mm-nél kisebb és nagyobb kaliberrel és ezek tartozékai, valamint
kifejezetten azokhoz tervezett részegységek; tûzvetõk és tartozékok, valamint az azokhoz tervezett különleges
részegységek; lõszerek és mechanikus gyújtószerkezetek, valamint az azokhoz tervezett különleges részegységek;
bombák, torpedók, nem irányított és irányított rakéták, más robbanó eszközök és töltetek, valamint a hozzájuk tartozó
eszközök és részegységek, továbbá a kifejezetten azokhoz tervezett alkatrészek; „energiahordozó anyagok” és
kapcsolódó összetevõk, titkosszolgálati eszközökhöz kapcsolódó termék gyártása vagy azokhoz kapcsolódó
szolgáltatás nyújtása esetén megfelel a munkakör betöltéséhez elõírt biztonsági követelményeknek,
b) kormányrendeletben meghatározott egyéb tevékenységekhez kapcsolódó termékek gyártása vagy azokhoz
kapcsolódó szolgáltatás nyújtása esetén büntetlen elõéletû.”
A Httv. 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Eltérõ törvényi rendelkezés hiányában a 2. § (4) bekezdésében meghatározott szervek jogosultak az e törvényben
meghatározott eljárás lefolytatása céljából a hadiipari gyártás- és szolgáltatás felügyelet elõtt folyó eljárásban kezelt
adatok megismerésére.”
A Httv. a következõ 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) Ha törvény másképpen nem rendelkezik, a 6. § (1) bekezdésében meghatározott adatoknak a kérelmezõ
által az adattovábbítási kérelemben pontosan meghatározott köre, az adatátvétel pontos célját indokoló kérelemre
az alábbi szervezeteknek továbbítható:
a) a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóságok részére bûncselekmények megelõzése, felderítése, büntetõeljárás
lefolytatása vagy büntetés és intézkedés végrehajtása céljából;
b) a rendõrségrõl szóló törvényben meghatározott belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítõ feladatokat ellátó szervek,
valamint a rendõrség terrorizmust elhárító szerve részére a hatáskörébe tartozó bûncselekmények megelõzése és
felderítése céljából;
c) a nemzetbiztonsági szolgálatoknak a törvényben meghatározott felderítési, nemzetbiztonsági védelmi és
elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági, iparbiztonsági, belsõ biztonsági és bûnmegelõzési célból;
vagy
d) a külföldi nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, nemzetközi igazságügyi és bûnüldözõ szerv, a bûnügyi
jogsegélyrõl szóló jogszabályokban, nemzetközi szerzõdésben vagy egyéb nemzetközi kötelezettségvállalásban
foglaltak szerint.
(2) A hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet nyilvántartásából a Nemzetközi Bûnügyi Együttmûködési Központ,
a Magyarország nemzetközi szerzõdésben adattovábbításra feljogosított és megnevezett szerve az (1) bekezdés
c) pontjában felsoroltak részére adatszolgáltatás teljesítése céljából az adatok átvételére és továbbítására jogosult.”
A Httv. 9. §-a a következõ (1) és (2) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérõl szóló
2005. évi CIX. törvény módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény (a továbbiakban: 1. módosító törvény)
hatálybalépésekor érvényes tevékenységi engedéllyel rendelkezõknek 2012. július 1-jétõl kell megfelelniük
az 5. §-ban meghatározott személyi követelményeknek.
(2) E törvénynek az 1. módosító törvénnyel megállapított rendelkezéseit az 1. módosító törvény hatálybalépését
követõen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.”
A Httv. 10. § (1) bekezdése a következõ d)–f) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)
„d) határozza meg az engedélyköteles haditechnikai termékek és szolgáltatások körét; az 5. § (1) bekezdés a) és
b) pontja szerinti esetköröket,
e) határozza meg a 4/A. § szerinti bírság mértékére, a bírságolási eljárásra vonatkozó szabályokat,
f) jelölje ki a 2. § (4) bekezdése szerinti szerveket.”
A Httv. 10. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Felhatalmazást kap a honvédelemért felelõs miniszter, hogy a rendészetért felelõs miniszterrel egyetértésben
szabályozza a felkutatási tevékenység folytatásának e törvény 2. § (5) bekezdésében meghatározottakon felüli
feltételeit, a szakmai kivitelezés eljárási rendjét és szabályait, a kérelmezõnek vagy valamely felelõs vezetõjének
a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és technikai feltételeit.”
A Httv. a következõ 11. §-sal egészül ki:
„11. § Ez a törvény a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való
megfelelést szolgálja.”
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(20) A Httv.
a) preambulumában, 2. § (2) bekezdésében, valamint 2. § (5) bekezdés a) pontjában az „a Magyar Köztársaság”
szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdésében és 2/B. §-ában az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,
c) 5. § (2) bekezdés b) pontjában az „önbíráskodás” szövegrész helyébe az „önbíráskodás, közokirat hamisítás” szöveg
lép.

63. A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosítása
63. §

(1) A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 53. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A miniszter határozza meg az új belépõk létszámkeretének intézmények közötti elosztását, az intézményi
keretszámokat.”
(2) A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 54. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az alap-, az egységes osztatlan képzésben, és a felsõfokú szakképzésben az államilag támogatott hallgatói
helyeket a felvételi jelentkezések rangsora, a felvételi jelentkezési lapokon felállított intézményi rangsorok és
az intézményi keretszámok alapján kell elosztani. Az adott felsõoktatási intézmény az alapító okiratában
meghatározott maximális hallgatói létszám mértékéig annyi államilag támogatott hallgatót fogadhat, ahány felvételi
kérelem teljesítése az adott intézményi keretszámon belül az intézményre jut.”
(3) A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 103. § (1) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:
(A miniszter felsõoktatás-szervezési feladatai)
„i) a 101. § (1) bekezdésének b) pontjában, valamint a 139. § (7) bekezdésében foglalt keretek között az 53. §
(8) bekezdése szerint határozattal állapítja meg az alap-, az egységes, osztatlan képzésekre, és a felsõfokú
szakképzésekre felvehetõ államilag támogatott hallgatói létszám intézmények közötti elosztását.”
(4) A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 105/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az engedély nélküli felsõoktatási tevékenységet folytatókat a miniszter e tevékenységüktõl eltiltja és – az eltiltásról
szóló döntés közzététele mellett – ötszázezer forinttól huszonötmillió forintig terjedõ bírsággal sújthatja.”
(5) A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (2) bekezdése nyitó szövegrésze helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza”
(6) A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 163/A. §–a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„163/A. § (1) A 2012. évben a költségvetési évre vonatkozóan a 127. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezés
a felsõoktatás támogatási összegének megállapítására, éves növekményére vonatkozóan nem alkalmazható.
(2) 2012-ben a képzési normatíva éves összegének megállapításakor a 130. § (3) bekezdés rendelkezéseitõl, valamint
a 3. számú mellékletben foglaltaktól eltérve az egyes finanszírozási csoportok szorzószámait – az alapképzés elsõ
finanszírozási csoportjának kivételével – a Kormány legfeljebb húsz százalékos mértékben módosíthatja.”

64. A fõvárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló
2006. évi CXXXIII . módosítása
64. §

A fõvárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény
6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kerületi önkormányzatokat megilletõ részesedés felosztásakor azon feladatok önkormányzati költségvetési
beszámoló szerinti bázisévi, a feladatmutatók alapján az átlagköltségek figyelembevételével számított mûködési
kiadásaiból, amelyekhez a központi költségvetés normatív hozzájárulást nyújt, le kell vonni a számított kiadásokhoz
kapcsolódó normatív hozzájárulás összegét és a különbséget a normatív hozzájárulások arányában kell megosztani
a kerületi önkormányzatok között.”

65. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása
65. §

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 161. § (3) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A felügyeleti díj éves mértéke:)
„(3) A Hivatal részére felügyeleti tevékenységéért az engedélyesek felügyeleti díjat kötelesek fizetni, amelynek
mértéke az engedélyes tevékenysége elõzõ évi nettó árbevételének 0,06%-a. Ha a tárgyévet megelõzõ évben
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az engedélyesnek nem volt nettó árbevétele, vagy nem volt teljes évre vonatkozó nettó árbevétele, akkor éves
felügyeleti díj elõleget kell fizetni, amelynek mértéke a tárgyévre vonatkozó üzleti tervben az engedélyköteles
tevékenységbõl elérni tervezett nettó árbevétel 0,06%-a. Amennyiben a tárgyév tényleges nettó árbevétele nem
azonos az üzleti tervben tervezettel, a különbözet 0,06%-ával a tárgyévet követõ évben a fizetendõ felügyeleti díj
mértékét megfelelõen módosítani kell.”

66. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása
66. §

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 22. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdésben foglalt kötelezettség nem zárja ki, hogy az MNV Zrt. egyes értékesítési tranzakciók esetében
a biztosítékok, óvadékok, letétek elhelyezésére, illetve vételár kifizetések lebonyolítása céljából kereskedelmi banknál
– az adott értékesítési vagy vásárlási tranzakció lebonyolításáig – számlát vezessen.”

67. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása
67. §

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 251/I. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az adóvisszatérítés átutalással történik, a belföldön nem letelepedett adóalany által az adó-visszatéríttetési
kérelemben megjelölt fizetési számlára. Az adóvisszatérítés napjának az a nap számít, amelyen az átutalásra az állami
adóhatóság megbízást adott.
(3) Az adóvisszatérítés átutalásának költsége a belföldön nem letelepedett adóalanyt terheli, ha az átutalás nem
belföldön vezetett fizetési számlára történik. Ebben az esetben a költség a visszatérítendõ adóból tartandó vissza.”

68. A termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása
68. §

(1) A termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény 18. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A földvédelmi eljárásért fizetett díj a fõvárosi, megyei kormányhivatalok saját bevételét képezi, amely a földügyért
felelõs miniszter által az adópolitikáért felelõs miniszterrel és a fõvárosi, megyei kormányhivatal irányítására kijelölt
miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletben meghatározott számlaszámra fizetendõ meg. A földvédelmi
eljárásáért fizetendõ díjból származó bevétel 25%-át a fõvárosi, megyei kormányhivatal irányítására kijelölt miniszter
a földügyi szakigazgatással kapcsolatos bevételi különbségek fõvárosi, megyei kormányhivatalok közötti
kiegyenlítésére használhatja fel.”
(2) A termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény 21. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
(Nem kell járulékot fizetni, ha a termõföld más célú hasznosítását)
„i) belterületbe vonás esetén állami, önkormányzati bérlakásépítés megvalósítása céljából,”
(engedélyezik.)
(3) A termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény 64. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Aki valótlan adatokat jelent, vagy az adatszolgáltatást felszólítás ellenére sem teljesíti, azt a mezõgazdasági
igazgatási szerv – a jogsértés súlyát, ismételtségét figyelembe véve – 20 000 forinttól 50 000 forintig terjedõ bírsággal
sújtja.”
(4) A termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Felhatalmazást kap a földügyért felelõs miniszter, hogy
a) a talajvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjainak mértékét az adópolitikáért felelõs miniszterrel
egyetértésben, valamint
b) a földvédelmi hatósági eljárás és a talajvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának befizetésére,
kezelésére, nyilvántartására és felhasználására vonatkozó szabályokat az adópolitikáért felelõs miniszterrel és
a fõvárosi, megyei kormányhivatal irányítására kijelölt miniszterrel egyetértésben
kiadott rendeletben határozza meg.”
(5) A termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény a következõ 67. §-sal egészül ki:
„67. § E törvénynek a Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CLXVI. törvénnyel megállapított 21. § (3) bekezdés i) pontját a Magyarország 2012. évi költségvetését
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megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ
ügyekben is alkalmazni kell.”

69. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása
69. §

(1) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 27. § (1) bekezdése
a következõ e) ponttal egészül ki:
(E törvény szerinti élelmiszerlánc-felügyeleti állami feladatokat látnak el)
„e) az országos fõállatorvos.”
(2) Az Éltv. 28. §-a a következõ k) ponttal egészül ki:
(A miniszter az élelmiszerlánc-felügyelet területén)
„k) kinevezi, illetve felmenti a közvetlen irányítása alá tartozó országos fõállatorvost és annak helyettesét.”
(3) Az Éltv. a 47. §-t követõen a következõ 47/A–47/C. §-sal és azt megelõzõ alcímekkel egészül ki:

„Tervezés
47/A. § (1) Az országos fõállatorvos elõkészíti az élelmiszerlánc szereplõinek széles körû bevonásával
az élelmiszerlánc-biztonsági stratégiát, amelyet a Kormány fogad el.
(2) Az élelmiszerlánc-biztonsági stratégia végrehajtása érdekében integrált többéves nemzeti ellenõrzési tervet
(a továbbiakban: többéves terv) kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:
a) az alkalmazandó kockázatbecslési,- kezelési rendszer részletes leírását;
b) a célok és kockázatok meghatározását,
c) az országos éves ellenõrzési és vizsgálati terv (a továbbiakban: éves ellenõrzési terv) meghatározását;
d) a felügyeleti információs rendszer mûködési elveinek meghatározását, leírását;
e) a célok elérésének mérésének, visszaellenõrzésének módszereit.
(3) A kockázatbecslési, -kezelési rendszert úgy kell kialakítani, hogy az vegye figyelembe
a) az élelmiszerláncban folytatott egyes tevékenységek kockázatosságát;
b) az elkövetett jogsértéseket, a lehetséges jogsértések, visszaélések jövõbeni elõfordulási valószínûségét;
c) az élelmiszerlánc szereplõi közötti hálózati kapcsolatok rendszerét.
(4) A (3) bekezdés szerint meghatározott kockázatok kezelése során a prioritásokat – a felügyeleti díjból befolyt éves
keretösszeg nyújtotta lehetõségek figyelembevételével – átlátható módon a több éves tervben és az éves ellenõrzési
tervben kell meghatározni.

Felügyeleti díj
47/B. § (1) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére, az élelmiszerlánc hatósági felügyeleti tevékenységével
összefüggõ feladatai ellátásának fedezése érdekében az élelmiszerlánc (2) bekezdésben meghatározott szereplõi
évente felügyeleti díjat kötelesek fizetni. A felügyeleti díj az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv bevétele.
(2) Felügyeleti díjat köteles fizetni az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki:
a) az élelmiszer-termelési, tenyésztési, kísérleti célból tartott állatokat forgalomba hozza,
b) élelmiszer-, takarmány-termelési célból termesztett növényt, vetõmagot, növényi terméket, illetve az e törvény
végrehajtására kiadott jogszabály szerinti szaporító és ültetési anyagot, forgalomba hozza,
c) a 35. § szerint nyilvántartott vagy engedélyezett élelmiszer-vállalkozás,
d) a 35. és 36. § szerint nyilvántartott vagy engedélyezett takarmány-vállalkozás,
e) állatgyógyászati készítményt, állatgyógyászati terméket állít elõ vagy forgalomba hozza,
f) engedélyköteles terméket, illetve a 2003/2003/EK rendelet szerinti EK-mûtrágyát állít elõ vagy forgalomba hoz,
g) állati eredetû melléktermék kezelését, felhasználását, további feldolgozását, szállítását végzi vagy az ezekbõl
származó terméket forgalomba hozza,
h) élõ állat szállítást végzõ vállalkozást, továbbá élõállat-szállító jármûvek mosását és fertõtlenítését végzõ helyet,
az idegen állományból származó állatok fogadására kiválasztott elkülönítõt (karantént), állatrakodót, gyûjtõállomást,
kereskedõi telepet, etetõ-itató állomást, pihentetõ állomást, állatvásárt üzemeltet,
i) szaporítóanyag elõállítást és tárolást végez,
j) e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint nyilvántartott vagy engedélyezett laboratóriumot üzemeltet,
k) az állatok jelölésére szolgáló eszközt forgalomba hoz.
(3) A felügyeleti díj mértéke – a (4)–(6) bekezdésben foglalt eltéréssel – a felügyeleti díj fizetésére kötelezett
(2) bekezdés szerinti tevékenységbõl származó, jövedéki adó, illetve népegészségügyi termékadó nélkül számított
a) elõzõ évi értékesítési nettó árbevételének, vagy
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b) – személyi jövedelemadó bevallásra köteles természetes személy – elõzõ évi jövedelmének 0,1%-a.
(4) A termelõi szervezõdésen vagy a termelõi szervezõdés, valamint annak tagjai kizárólagos tulajdonában lévõ
vállalkozáson keresztül történõ forgalomba-hozatal után fizetendõ felügyeleti díj mértéke a termelõi szervezõdés
vagy a termelõi szervezõdés és annak tagjai kizárólagos tulajdonában lévõ vállalkozás elõzõ évi nettó árbevételébõl,
a (2) bekezdés szerinti tevékenységhez kapcsolódó rész 0,1%-a, amennyiben a felügyeleti díjfizetési kötelezettséget
a termelõi szervezõdés vagy a termelõi szervezõdés és annak tagjai kizárólagos tulajdonában lévõ vállalkozás
szerzõdésben átvállalta a fizetésre kötelezett termelõi szervezõdés tagjától.
(5) A felügyeleti díj mértéke élelmiszert kizárólag a végsõ fogyasztó számára értékesítõ felügyeleti díj fizetésére
kötelezett
a) mikrovállalkozás és e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott kistermelõ esetén évi húszezer
forint;
b) kisvállalkozás esetén évi hétszázezer forint.
(6) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti felügyeleti díj fizetésére kötelezett élelmiszer-vállalkozás az ott meghatározott
összegû felügyeleti díj megfizetése helyett választása alapján a (3) bekezdés szerint számított felügyeleti díjat a (8) és
(9) bekezdés szerint vallja be és fizeti meg.
(7) Mentesül a felügyeleti díj bevallási és fizetési kötelezettség alól a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény 3. § 19. pontja szerinti mezõgazdasági kistermelõ.
(8) A fizetésre kötelezettnek évente egyszer kell bevallania, a díjfizetés alapjául szolgáló nettó árbevételét, illetve
jövedelmét. A bevallási kötelezettséget május 31-ig kell teljesíteni. A díj megfizetése a bevallási kötelezettséget nem
pótolja. Nem kell bevallani, illetve megfizetni a felügyeleti díjat, ha annak mértéke nem éri el az ezer forintot.
(9) A fizetésre kötelezett az éves felügyeleti díjat két részletben, egyenlõ összegben köteles megfizetni július 31.
napjáig, illetve január 31. napjáig. A határidõig meg nem fizetett felügyeleti díj után késedelmi pótlékot kell fizetni,
amelynek megállapításánál az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény elõírásai irányadók. A meg nem fizetett
felügyeleti díj és a késedelmi pótlék adók módjára behajtandó köztartozásnak minõsül.
(10) A befolyt felügyeleti díjat az élelmiszerlánc-biztonsági stratégiában, a többéves tervben és az éves ellenõrzési
tervben meghatározott feladatok végrehajtására kell fordítani. Az évente befolyt felügyeleti díj 10%-át fejlesztésre kell
fordítani.
(11) A befolyt felügyeleti díj felhasználásáról az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv elkülönített nyilvántartást vezet.
A felhasználásról feladatonkénti szöveges beszámolót kell készíteni az országos fõállatorvos részére a felhasználást
követõ év április 30-ig.
(12) A felügyeleti díj bevallására és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokat e törvény végrehajtására kiadott
jogszabály állapítja meg.

Jelentések
47/C. § (1) Az élelmiszerlánc-biztonsági stratégia, a több éves terv és éves ellenõrzési terv végrehajtásáról, a célok
teljesülésérõl, valamint a felügyeleti díj felhasználásáról az élelmiszerlánc-biztonsági jelentés keretében az országos
fõállatorvos évente beszámol az Országgyûlésnek. A jelentést a tárgyévet követõ év június 30-ig kell az Országgyûlés
elé terjeszteni.
(2) Az országos fõállatorvos a vonatkozó uniós jogi aktusban foglaltak figyelembevételével éves jelentést küld
a többéves terv végrehajtásáról az Európai Bizottságnak.
(3) Az élelmiszerlánc-felügyelet keretében elvégzett ellenõrzésekrõl és vizsgálatokról, valamint azok eredményérõl
hivatalos tájékoztatást, jelentést az országos fõállatorvos, valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv adhat ki más
államnak, vagy más állam hatóságának, illetve nemzetközi szervezetnek.”
(4) Az Éltv. 64. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A bírság összegét az azt kiszabó szerv számlájára kell befizetni.”
(5) Az Éltv. 76. § (2) bekezdése a következõ 43. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
„43. a felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének részletes szabályait.”
(6) Az Éltv. melléklete a következõ 76. ponttal egészül ki:
„76. termelõi szervezõdés: a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes
mezõgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl szóló 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi
rendelet 122. cikkének a) pont (iii) pontjában meghatározott, valamint a 122. cikk b) és c) pontjában foglaltak szerint
létrejött, és a 125. b, 125. c, és 125. e, cikkében meghatározott feltételekkel elismert szervezet, továbbá
az agrárpolitikáért felelõs miniszter által jogerõsen elismert termelõi csoport.”
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70. Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény módosítása
70. §

(1) Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
4. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A kultúráért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) az e törvényben meghatározottak szerint ellátja
az elõadó-mûvészeti tevékenységgel kapcsolatos ágazati feladatokat. E körben a miniszter feladatai különösen:]
„d) legalább három évre, de legfeljebb öt évre szóló közszolgáltatási szerzõdést köt meghatározott mûvészeti
feladatokra kivételesen magas színvonalú mûvészi teljesítményt felmutató, hazai és nemzetközi szinten kiemelten
elismert, nem állami fenntartású elõadó-mûvészeti szervezettel,”
(2) Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
24. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az elõadó-mûvészetben jelentkezõ újító törekvések támogatása és a magánszféra versenyképességének erõsítése
érdekében a VI. kategóriába sorolt színházak pályázati úton elosztható támogatásának aránya az I–V. kategóriába
sorolt színházak, balett- vagy táncegyüttesek központi költségvetési támogatása keretösszegének
figyelembevételével kerül megállapításra.”
(3) Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
46. §-a a következõ (2)–(4) bekezdéssel egészül ki:
„(2) 2018. január 1-jéig olyan színház, balett- és táncegyüttes is nemzeti elõadó-mûvészeti szervezetté vagy kiemelt
elõadó-mûvészeti szervezetté minõsíthetõ, amely tekintetében a 11. § (2) bekezdés b) pontjában vagy a 11. §
(3) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek nem állnak fenn.
(3) A 20. § (2) bekezdését a kiemelt elõadó-mûvészeti szervezetnek minõsített szimfonikus zenekarok esetében
2014. január 1-jétõl kell alkalmazni.
(4) 2014. január 1-jéig olyan elõadó mûvészeti szervezet is nemzeti elõadó-mûvészeti szervezetté vagy kiemelt
elõadó-mûvészeti szervezetté minõsíthetõ, amely tekintetében a 11. § (2) bekezdés c) pontjában vagy a 11. §
(3) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételek nem állnak fenn.”
(4) Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
47. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
a) a nyilvántartásba vételre, a nyilvántartáshoz szükséges adatszolgáltatási kötelezettségre, az igazolás kiállítására,
valamint a hatósági ellenõrzéssel kapcsolatos hatósági eljárásra, valamint a központi költségvetésbõl nyújtott
támogatás mértékének megállapításához szükséges, továbbá a 11. § és a 12. § szerinti minõsítés alapjául szolgáló
adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szabályokat,
b) a nemzeti elõadó-mûvészeti szervezetek és a kiemelt elõadó-mûvészeti szervezetek a 11. § és a 12. § alapján
megállapított körét,
c) a 6. § (3) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díj mértékét az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben
kiadott,
d) a fizetõ nézõszám alsó határát,
e) a szakmai próbajáték és próbaéneklés meghirdetésére vonatkozó szabályokat,
f) a zenekar, énekkar tevékenysége folytatásának tárgyi feltételeit,
g) a pályázati eljáráshoz kapcsolódó minõségbiztosítási szempontrendszert,
h) az e törvény alapján a helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolataiból származó támogatásokat
tartalmazó fejezetbõl nyújtott támogatás – az Európai Bizottság által jóváhagyott kulturális támogatási programmal
összhangban – elszámolható költségeinek körét, a támogatás felhasználásáról készült, e törvény szerinti beszámoló
formai és tartalmi követelményeit, továbbá a beszámoló benyújtásával és elfogadásával kapcsolatos részletes
szabályokat az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben kiadott
rendeletben határozza meg.”
(5) Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
a) 4. § b) pontjában a „költségvetési törvényben elõírtak” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl szóló
törvényben foglaltak” szöveg,
b) 5/A. § (3) bekezdésében a „felmentéssel vagy a tag lemondásával szüntethetõ” szövegrész helyébe az „a tag
miniszter általi felmentésével, a tag halálával vagy lemondásával szûnik” szöveg,
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5/B. § (2) bekezdésében a „felosztási szabályzat” szövegrész helyébe a „felosztási szabályzat a központi
költségvetésrõl szóló törvény tervezésének megalapozásához figyelembe veendõ szempontként” szöveg,
16. § (6) bekezdésében, 17. §-ában és 24. § (1) bekezdésében a „költségvetési törvény” szövegrész helyébe
a „központi költségvetésrõl szóló törvény” szöveg,
20. § (1) bekezdésében a „költségvetési törvényben” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl szóló
törvényben” szöveg

lép.
(6) Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
16. § (4) bekezdésében a „költségvetési törvényben” szövegrészek helyébe a „központi költségvetésrõl szóló
törvényben” szöveg lép.

71. A minõsített adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása
71. §

(1) A minõsített adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) 4. § (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(3) A honvédelemért felelõs miniszter, a minõsített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelõs miniszter,
a külpolitikáért felelõs miniszter, a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelõs miniszter, a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelõs miniszter, valamint az (1) bekezdés o) pontjában meghatározott
vezetõ a honvédelmi, a nemzetbiztonsági, a külügyi és a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggõ, a minõsített adat
védelmének szakmai felügyeletével kapcsolatos, továbbá a bûnüldözési feladatok körében minõsítési jogkörét belsõ
szabályzatban az alárendeltségébe tartozó, vezetõi megbízással rendelkezõ, illetve vezetõi beosztásba kinevezett más
személyre és a minõsített adat felülvizsgálatába bevont felülvizsgálati szakértõre írásban átruházhatja. A bûnüldözési
feladatok körében ez a jogosítvány a legfõbb ügyészt és az ügyészség vezetõjét is megilleti.”
(2) A Mavtv. 40. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az e törvény hatálybalépésének idõpontjában nemzeti minõsített adatot kezelõ szervnek vagy jogutódjának
a nemzeti minõsített adat kezelésére vonatkozó engedélyt, továbbá a nemzeti minõsített adat kezelésére szolgáló
elektronikus rendszerek használatba vételére vonatkozó engedélyt 2014. december 31-éig kell beszereznie.
(4) A nemzeti minõsített adat védelmére vonatkozó fizikai és elektronikus biztonsági feltételeket 2014. december
31-ig kell megteremteni.”

72. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény eltérõ szöveggel történõ hatálybaléptetése
72. §

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 79. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) A levéltár által õrzött anyakönyvbe bejegyzett adat megismerésére a közlevéltárakról szóló törvénynek
a közlevéltár anyagában történõ kutatásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a védelmi idõt
az anyakönyvi alapbejegyzéstõl kell számítani.”

73. A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosítása
73. §

A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 13. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(1) A Miniszterelnökségen a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár miniszterelnökségi fõtanácsadói,
miniszterelnökségi tanácsadói, a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter által vezetett
minisztériumban a miniszter kormányfõtanácsadói és kormánytanácsadói, a miniszteri kabinetben a miniszter
miniszteri fõtanácsadói, miniszteri tanácsadói (a továbbiakban együtt: fõtanácsadó, tanácsadó) munkaköröket
létesíthet.”
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74. A területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény, valamint az épített
környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló
2010. évi CXVI. törvény módosítása
74. §

A területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény, valamint az épített környezet alakításáról
és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 2010. évi CXVI. törvény 11. § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) A 2. § (2) bekezdése, a 3. §, a 7. § és a 9. § 2014. január 1-jén lép hatályba.”

75. A nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának
egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról szóló 2011. évi XLI. törvény
eltérõ szöveggel történõ hatálybaléptetése
75. §

A nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló
1999. évi XLII. törvény módosításáról szóló 2011. évi XLI. törvény 11. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„11. § Az Nvt. a következõ 8/A. és 8/B. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) 2012. január 1-je és 2012. március 31-e között az egészségvédelmi bírság kiszabását az egészségügyi
államigazgatási szerv mellõzi abban az esetben, ha a hatósági ellenõrzés során megállapított, e törvénybe ütközõ
jogsértést megvalósító cselekmény miatt e törvény 2011. december 31-én hatályos rendelkezései alapján bírság
kiszabásának nem lett volna helye.
(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv (1) bekezdés szerinti eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 94. § (1) bekezdés a) pontjában
foglaltak az irányadóak, azzal, hogy
a) a jogsértõt legalább húsz napos, de legkorábban 2012. április 1-jei határidõvel kell a jogszabálysértés
megszüntetésére kötelezni, és
b) a (2) bekezdésben foglalt idõszak alatt e törvénybe ütközõ cselekményekkel összefüggésben a Ket. 94. §
(2) bekezdés d) pontja nem alkalmazható.
8/B. § Azok a cigaretta dohánytermékek, amelyek a 6. § 2011. december 31-én hatályos rendelkezéseinek megfelelnek,
de nem felelnek meg a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról szóló 2011. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Módosító Tv.) által
megállapított 6. § rendelkezéseinek, a 8. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján kiadott jogszabály
hatálybalépésétõl számított
a) nyolcadik hónap elsõ napjától nem gyárthatóak és a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának
különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény rendelkezései szerint nem bocsáthatóak szabadforgalomba,
továbbá
b) tizenkettedik hónap elsõ napjától nem hozhatók forgalomba és nem adhatók át a végsõ fogyasztónak.””

76. Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény módosításáról szóló 2011. évi LXXXVI. törvény módosítása
és eltérõ szöveggel történõ hatálybaléptetése
76. §

(1) Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
módosításáról szóló 2011. évi LXXXVI. törvény 24. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A 22. § (1) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba.”
(2) Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
módosításáról szóló 2011. évi LXXXVI. törvény 24. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A 7. § 2012. március 31-én lép hatályba.”
(3) Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
módosításáról szóló 2011. évi LXXXVI. törvény 7. §-ának az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos
foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 9. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése a következõ
szöveggel lép hatályba:
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„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott változás-bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az elõadó-mûvészeti
államigazgatási szerv az elõadó-mûvészeti szervezet fenntartójával, ennek hiányában az elõadó-mûvészeti szervezet
képviselõjével szemben ötvenezer forint bírságot szab ki.”
(4) Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
módosításáról szóló 2011. évi LXXXVI. törvény 7. §-ának az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos
foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 14. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése a következõ
szöveggel lép hatályba:
„(2) A 19. § (1) bekezdése, 20. § (3) bekezdése és 21. § (1) bekezdése szerinti pályázat keretében megkötött támogatási
szerzõdés tartalmazza a közszolgálati szerzõdés 13. § (2) bekezdés a)–d) és f)–j) pontja szerinti rendelkezéseket is.”
(5) Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
módosításáról szóló 2011. évi LXXXVI. törvény 12. §-a következõ szöveggel lép hatályba:
„12. § Az Emtv. 24. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„24. § (1) A központi költségvetésrõl szóló törvény meghatározza a nyilvántartott színházak, balett- vagy
táncegyüttesek, zenekarok és énekkarok elosztható támogatásának keretösszegeit. A központi költségvetésrõl szóló
törvény
a) nemzeti elõadó-mûvészeti szervezeteket megilletõ mûvészeti támogatás és mûködési támogatás összegét
az elõadó-mûvészeti szervezetekre,
b) a kiemelt elõadó-mûvészeti szervezetek
ba) mûködési támogatásának összegét a kiemelt elõadó-mûvészeti szervezetet fenntartó vagy azokkal
közszolgáltatási megállapodást kötõ valamennyi önkormányzatra,
bb) mûvészeti támogatásának összegét az egyes színházakra is
lebontva határozza meg.
(2) A központi költségvetésrõl szóló törvénynek a helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolataiból
származó támogatásokat tartalmazó fejezetében kell biztosítani
a) a nyilvántartott színházak, balett- vagy táncegyüttesek önkormányzati fenntartóit, önkormányzati fenntartó
hiányában a közszolgáltatási szerzõdést kötõ önkormányzatot megilletõ központi költségvetési támogatás
keretösszegét, valamint
b) a nyilvántartott zenekarok, énekkarok önkormányzati fenntartóit, önkormányzati fenntartó hiányában
a közszolgáltatási szerzõdést kötõ önkormányzatot megilletõ központi költségvetési támogatás keretösszegét.
(3) A kultúráért felelõs miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) költségvetési fejezetében
kell biztosítani:
a) a nyilvántartásba vett állami fenntartású színházak, balett- vagy táncegyüttesek, zenekarok és énekkarok központi
költségvetésbõl származó támogatását,
b) a magyar állammal kötött közszolgáltatási szerzõdéssel rendelkezõ elõadó-mûvészeti szervezet támogatását,
c) az e törvény alapján pályázati úton nyújtható támogatások elõirányzatát, valamint
d) az elõadó-mûvészeti államigazgatási szerv mûködéséhez szükséges elõirányzatot.””

77. A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény eltérõ szöveggel történõ hatálybaléptetése
77. §

(1) A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 18. § (6) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(6) A (2) bekezdést a külképviseletek számára történõ beszerzéskor külképviseletenként, az országgyûlési
képviselõcsoportok törvény alapján biztosított mûködési kerete terhére lefolytatandó beszerzésekkor pedig
képviselõcsoportonként külön kell alkalmazni. A (2) bekezdést továbbá külön kell alkalmazni a Magyar Köztársaság
Ügyészségérõl szóló 1972. évi V. törvény 18. § (1) bekezdés a)–c) pontjában, valamint a (3) bekezdésében említett
szerveknek a részükre jóváhagyott részelõirányzataik terhére megvalósítandó beszerzései vonatkozásában.”
(2) A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 174. § (2) és (3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) A beszedett igazgatási szolgáltatási díj teljes összege a Hatóság saját bevétele. A hirdetmények ellenõrzésébõl
származó bevételt a Hatóságnak részben az e törvényben foglalt feladatainak ellátásához szükséges informatikai
háttér biztosítására kell fordítania.
(3) A (2) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjakat a Hatóság törvényben elõírt feladatai teljesítése során
felmerülõ kiadásokra kell fordítani.”
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78. A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény
eltérõ szöveggel történõ hatálybaléptetése
78. §

A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 21. §-a a következõ szöveggel lép
hatályba:
„21. § (1) A volt köztársasági elnök a közéletben történõ részvétele, így közcélú felajánlások, adományozások céljából
– a központi költségvetésrõl szóló törvényben az Országgyûlés fejezeten belül, külön soron tervezett – elõirányzat
feletti rendelkezésre jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti elõirányzatból pályázat útján vagy pályáztatás nélkül, egyedi döntés alapján nyújtható
közcélú felajánlás, adomány.
(3) Nem részesíthetõ az (1) bekezdés szerinti elõirányzatból közcélú felajánlásban, adományban párt, pártnak anyagi
támogatást nyújtó szervezet, valamint a közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet.
(4) Az (1) bekezdés szerinti elõirányzat a volt köztársasági elnök elõzetes írásos kötelezettségvállalása alapján,
a kedvezményezettel kötött külön szerzõdés nélkül felhasználható.
(5) Az Országgyûlés Hivatala a honlapján a köztársasági elnök (4) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásától számított
tizenöt napon belül közzéteszi az (1) bekezdés szerinti elõirányzatból nyújtott közcélú felajánlás, adomány
kedvezményezettjének nevét, a közcélú felajánlás, adomány célját és összegét.”

79. Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CLVI. törvény eltérõ szöveggel történõ hatálybaléptetése
79. §

(1) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 28. §
7. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
(28. § Az Szja tv.)
„7. 22. § (1) bekezdésében a „számolhatja el” szövegrész helyébe az „elszámolhatja, azzal, hogy az adóévben elszámolt
elhatárolt veszteség legfeljebb az elhatárolt veszteség nélkül számított õstermelésbõl származó jövedelem
50 százalékáig érvényesíthetõ” szöveg, (5) bekezdésében a „csökkenti választása szerinti mértékben, de a két évre
együttesen is legfeljebb az elhatárolt veszteség összegével” szövegrész helyébe a „csökkenti adóévenként
az elhatárolt veszteség 30 százalékával” szöveg, a „vagy ha veszteségének” szövegrész helyébe a „vagy ha elhatárolt
veszteségének” szöveg;”
(lép.)
(2) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 43. §
9. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
(A Tao tv.)
„9. 17. § (1) bekezdésében a „(3)–(9) bekezdésekben” szövegrész helyébe „(2)–(9) bekezdésekben” szöveg, 17. §
(7) bekezdésében „az (1)–(3) bekezdés rendelkezéseit” szövegrész helyébe „az (1)–(3) bekezdés rendelkezéseit
a (8) bekezdésre figyelemmel” szöveg;”
(lép.)
(3) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 152. §
(1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) Az Itv. 23/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ingatlan tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértéke az ingatlan – terhekkel nem csökkentett –
forgalmi értékének 2%-a, ha a vagyonszerzõ
a) olyan, ingatlanok tulajdonjogának értékesítését (a továbbiakban: ingatlanforgalmazást) végzõ vállalkozó,
amelynek elõzõ adóévi nettó árbevétele legalább 50%-ban e tevékenységbõl származott, vagy
b) Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély alapján pénzügyi lízinget folytató vállalkozó
és legkésõbb a fizetési meghagyás jogerõre emelkedéséig nyilatkozatban vállalja, hogy az ingatlant
az illetékkiszabásra történõ bejelentéstõl számított két éven belül eladja, illetve a futamidõ végén tulajdonjog
átszállást eredményezõ pénzügyi lízingbe adja. A vállalkozó nem teljesíti az illetékkedvezmény e bekezdés szerinti
feltételét az ingatlan 26. § (1) bekezdés t) pontja szerinti átruházásával.””
(4) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 152. §
(2) bekezdése, valamint a 154. § (1) és (6) bekezdése nem lép hatályba.
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(5) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 166. §-a
a következõ szöveggel lép hatályba:
„166. § Az Itv. a következõ 99/D. §-sal egészül ki:
„99/D. § (1) Az 5. § (2) és (4) bekezdésének, a 16. § (2d) bekezdésének, a 17. § (2d) bekezdésének, a 26. § (1) bekezdése
t, v, w pontjának, a 26. § (2d) bekezdésének, a 26/A. § (1) bekezdés b) pontjának, az egyes adótörvények és azzal
összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvénnyel megállapított szövege valamennyi olyan
illetékügyben alkalmazandó, melyben a hatálybalépéskor az állami adóhatóság fizetési meghagyást még nem adott
ki.
(2) Az 1. § (1)–(2) bekezdéseinek, a 23/A. § (1) bekezdésének, a 24. § (1), (3), (4), (6) és (7) bekezdésének, a 29. § (1), (3) és
(7) bekezdésének, a 33. § (2) bekezdése 23. és 35. pontjának, a 39. § (3) bekezdésének, a 42. § (1) bekezdésének, a 43. §
(1), (3), (5), (7) és (8) bekezdésének, a 46. § (1)–(2) bekezdéseinek, a 47. § (1) és (3) bekezdésének, az 50. §
(1)–(4) bekezdéseinek, az 52. § (1) bekezdésének, az 57. § (1) bekezdése a) pontjának, az 58. § (1) bekezdése
f) pontjának, a 74. §-ának, 78. § (1) bekezdésének, a 102. § (1) bekezdése v) pontjának, valamint a Melléklet IX. Címe I. és
II/3. pontjának, X. Címe 3. pontjának és a XXI. Címe 1. és 2. pontjainak az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb
törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvénnyel megállapított szövegét a hatálybalépést követõen
illetékkiszabásra bemutatott vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben,
illetve kezdeményezett eljárásokban kell alkalmazni.””
(6) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 306. §
(1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) Az Art. 52. § (7) bekezdése a következõ k)–l) ponttal egészül ki:
[(7) Az állami adóhatóság]
„k) az általa a bb), bd), be), c), e) és h) pontok alapján teljesített adatszolgáltatások vonatkozásában, a bevallás
kijavítása, önellenõrzéssel történõ helyesbítése esetén, a hivatkozott pontokban felsorolt adatokat, a kijavítás, illetõleg
az önellenõrzés benyújtásának idõpontját követõ hónap utolsó napjáig adja át.
l) megkeresésre adatot szolgáltat a helyi önkormányzatok törvényességi ellenõrzéséért felelõs szerv részére a helyi
önkormányzatokról szóló törvény 33/A. § (7) bekezdésében meghatározott feladatainak ellátásához.””
(7) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 306. §
(3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(3) Az Art. 52. § (16) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(16) Az állami adóhatóság hivatalból adatot szolgáltat – elektronikus úton, a 31. § (2) bekezdés szerinti bevallásra
elõírt határidõt követõ hó utolsó napjáig – az állami foglalkoztatási szerv részére a Karrier Híd Igazolás alapján igénybe
vett adókedvezmény alapjáról, összegérõl, valamint a kedvezmény igénybevételével foglalkoztatott személy
természetes személyazonosító adatairól, adóazonosító jelérõl és lakcímérõl.””
(8) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi. CLVI. törvény 350. §
(4) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(4) Az Art. 172. § (16) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(16) Az adózó a szokásos piaci ár meghatározásával, valamint az ellenõrzött külföldi társaságokkal folytatott
jogügyletekkel összefüggõ nyilvántartási kötelezettségének az (1) bekezdés e) pontja szerinti megsértése, illetve
e nyilvántartással összefüggõ iratmegõrzési kötelezettségének megsértése esetén nyilvántartásonként (összevont
nyilvántartásonként) 2 millió forintig terjedõ, ismételt jogsértés esetén nyilvántartásonként (összevont
nyilvántartásonként) 4 millió forintig terjedõ mulasztási bírsággal sújtható. Ugyanazon nyilvántartás vezetésének
ismételt elmulasztása esetén az adózó az elsõ esetben kiszabott mulasztási bírság mértékének négyszereséig terjedõ
mulasztási bírsággal sújtható. A kötelezettség teljesítése esetén az e bekezdés elõzõ mondata alapján kiszabott bírság
korlátlanul mérsékelhetõ. E bekezdés alkalmazásában az ismételt jogsértésre vonatkozó szabályok nem
alkalmazhatók, ha a két egymást követõ mulasztás között 2 évnél több telt el.””
(9) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi. CLVI. törvény 350. §
(5) bekezdésének az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 172. § (20a) bekezdését megállapító szövege
a következõ szöveggel lép hatályba:
[(5) Az Art. 172. § (19)–(20) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és ezzel egyidejûleg a § a következõ
(20a)–(20b) bekezdéssel egészül ki:]
„(20a) Az adózó 1 millió forintig terjedõ mulasztási bírsággal sújtható, ha iratmegõrzési kötelezettségének nem tesz
eleget. Amennyiben az adózó iratmegõrzési kötelezettségének a nyomdai úton elõállított számla, nyugta
megõrzésének elmulasztásával nem tesz eleget, függetlenül attól, hogy a számla, illetve nyugta felhasználása
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ténylegesen megtörtént-e, a kiszabható mulasztási bírság összege magánszemély esetén 200 ezer forint, más adózó
esetében 500 ezer forint és a hiányzó számlák, illetve nyugták számának szorzata által meghatározott összegig
terjedhet.”
Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 360. §-a
a következõ (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(4) Az Art.
1. 20/A. § (1) bekezdésében a „járulékkedvezmény” szövegrész helyébe az „adókedvezmény” szöveg;
2. 54. § (15) bekezdésében a „szerv” szövegrész helyébe a „szervnek” szöveg
lép.”
Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 361. §
(1) bekezdés 7. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
[(1) Hatályát veszti az Art.]
„7. 31. § (2) bekezdés 11. pontjában a „(magán-nyugdíjpénztári tagdíj, a pénztártag által vállalt tagdíj-kiegészítés)”
szöveg, valamint 31. § (2) bekezdésének 15. pontja;”
Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 361. §
(1) bekezdés 14. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
(Hatályát veszti az Art.)
„14. 54. § (15) bekezdésében a „(tagdíjat)” szöveg, valamint a „ , illetõleg magánnyugdíjpéntári tag esetén az illetékes
magánnyugdíjpénztár részére is” szöveg;”
Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1. melléklet
6. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
„6. Az Szja tv. 1. számú melléklet 6.6. pont a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(6. A károk megtérülése, a kockázatok viselése körében adómentes:)
(6.6. a 6.8. alpontban meghatározott biztosító)
„a) szolgáltatása, kivéve:
– a jövedelmet helyettesítõ felelõsségbiztosítás alapján fizetett jövedelmet pótló kártérítést,
– a baleset- és betegségbiztosítás alapján nyújtott jövedelmet pótló szolgáltatást, feltéve, hogy a biztosítási díj
a díjfizetés idõpontjában adómentes bevételnek minõsült,
– az élet- és nyugdíjbiztosítási szerzõdés alapján nyújtott, a b)–c) pontban nem említett szolgáltatást,
– az olyan biztosítási szerzõdés alapján nyújtott szolgáltatást, amelynek díját vagy díjának egy részét magánszemély
költségként elszámolta,””
Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény
18. melléklete e törvény 4. melléklete szerinti szöveggel lép hatályba.

80. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása
és eltérõ szöveggel történõ hatálybaléptetése
80. §

(1) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 3. §-a a következõ szöveggel
lép hatályba:
„3. § (1) A környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettség a termékdíjköteles termék forgalomba hozatala vagy
saját célú felhasználása esetén keletkezik.
(2) A termékdíj-kötelezettség
a) az elsõ belföldi forgalomba hozót vagy elsõ saját célú felhasználót,
b) belföldi elõállítású egyéb kõolajtermék esetében az elsõ belföldi forgalomba hozó elsõ vevõjét, vagy a saját célú
felhasználót,
c) bérgyártás esetén a bérgyártatót [a továbbiakban a)–c) pontok együtt: kötelezett]
terheli.
Reklámhordozó papír esetében az a) pont szerinti elsõ belföldi forgalomba hozatalnak – belföldi elõállítás esetén –
a nyomdai szolgáltatás teljesítése (nyomtatás és átadás) minõsül.
(3) Saját célú felhasználásnak minõsül a termékdíjköteles termék, ideértve más termék tartozékaként vagy
alkotórészeként, továbbá a csomagolószer esetében a csomagolás részeként:
a) a kötelezett saját vagy alkalmazottja magánszükséglete kielégítésére való felhasználása;
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b) a számvitelrõl szóló törvényben meghatározott
ba) alapkutatás,
bb) alkalmazott kutatás,
bc) kísérleti fejlesztés,
bd) beruházás,
be) felújítás,
bf) karbantartás keretében való felhasználása;
c) megsemmisítése, alaktalanítása, elfogyasztása;
d) minden más, az a)–c) pontokban nem említett használata, ami nem a számvitelrõl szóló törvényben meghatározott
saját termelésû készlet létrehozását eredményezi.
(4) Külföldi elõállítású csomagolás esetén a csomagolószer saját célú felhasználásának minõsül a csomagolás
elválasztása a terméktõl.
(5) Saját célú felhasználás címén keletkezik termékdíj-kötelezettség:
a) a kötelezett jogutód nélküli megszûnése esetében, ha a kötelezett
aa) felszámolás esetén a felszámolási zárómérleg fordulónapján,
ab) végelszámolás esetén a végelszámolást lezáró beszámoló fordulónapján, vagy
ac) a kötelezett felszámolás vagy végelszámolás nélküli megszûnése esetén a megszûnés idõpontjában
olyan termékdíjköteles terméket tart tulajdonában, amelyre a termékdíj nem került megfizetésre,
b) a termékdíjköteles termék mennyiségében bekövetkezett, a törvény végrehajtási rendeletében meghatározott
elszámolható hiányt meghaladó hiány és a termékdíjköteles termék megsemmisülése esetén – az elháríthatatlan
külsõ okból bekövetkezett megsemmisülés kivételével – a megsemmisült mennyiségre.
(6) A csomagolószer termékdíját nem kell megfizetni, ha – e törvény végrehajtási rendeletében meghatározottak
szerint – nyilatkozik a kötelezett elsõ vevõje (a továbbiakban: nyilatkozó) arról, hogy
a) a csomagolószert csomagolás elõállítására használja fel és a 15. § (4) bekezdés szerinti termékdíjátalány fizetésére
jogosult, vagy
b) a csomagolószert csomagolás elõállítására a 27. § (2) bekezdése feltételeinek megfelelõ újrahasználható
csomagolóeszközként használja fel, vagy
c) az egyéb csomagolószert, mint annak végfelhasználója nem csomagolás elõállítására használja fel.
(7) A (6) bekezdés szerinti nyilatkozó kötelezettnek minõsül, ha a nyilatkozatával ellentétesen jár el, egyébként
a kötelezett ellenõrzésére vonatkozó szabályokat kell rá alkalmazni.
(8) Amennyiben a (6) bekezdés szerinti nyilatkozó a csomagolószert nem, vagy nem a nyilatkozat tartalma szerinti
mértékben, nem a nyilatkozat tartalma szerint használja fel, illetõleg a felhasználás tényét nem tudja igazolni, az erre
esõ termékdíjat, és a csomagolószer beszerzésének idõpontjától számított késedelmi pótlékot köteles megfizetni.”
(2) A Ktdt. 8. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) Termékdíjjal valamint – a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott hatósági ügy, illetve
eljárás kivételével – a termékdíjköteles termékbõl képzõdött hulladékokkal kapcsolatos ügyben a (4) bekezdésben
nevesített hatósági hatáskörbe tartozó eljárások során az e törvényben meghatározott eltérésekkel az adózás
rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvényt (a továbbiakban: Art.) kell alkalmazni.”
(3) A Ktdt. 8. § (3)–(5) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(3) Termékdíjjal kapcsolatos ügyekben a Ket.-nek a kérelemre indult eljárásban az ügyfél által az eljárás
megindulásáról kért értesítésre, továbbá az újrafelvételi eljárásra vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.
Az (1) bekezdés szerinti termékdíjköteles termékbõl képzõdött hulladékokkal kapcsolatos, (4) bekezdésben nevesített
hatósági hatáskörbe tartozó eljárásban az Ket.-nek az újrafelvételi eljárásra vonatkozó szabályait nem kell alkalmazni.
(4) Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve
(a továbbiakban: vámhatóság) jár el a kötelezettek nyilvántartása, a termékdíj bevallása, befizetése, visszaigénylése,
– a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelmi, vagy más hatóságok
hatáskörébe tartozó hatósági ügy, illetve eljárás kivételével – a termékdíjköteles termékbõl képzõdött hulladékokkal
kapcsolatos adó, hatósági ellenõrzése során.
(5) Az állami adó és vámhatóság a termékdíjfizetéssel kapcsolatos jogok gyakorlásához és kötelezettségek
teljesítéséhez nyomtatványt rendszeresíthet a bejelentésre, az adatszolgáltatásra, az önellenõrzésre,
a termékdíjfizetésre, az átvezetésre, a kiutalásra, a visszaigénylésre és a termékdíj folyószámla egyeztetésére.
A rendszeresített nyomtatvánnyal azonos értékû, ha az iratot a vámhatóság a honlapján közzétett számítógépes
program segítségével elektronikusan támogatott formanyomtatványként teszi közzé.”
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(4) A Ktdt. II. Fejezete a következõ szöveggel lép hatályba:

„II. FEJEZET
A TERMÉKDÍJ-KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE
8. A bejelentési és nyilvántartásba vételi kötelezettség
10. § (1) A kötelezett a termékdíjköteles termékkel végzett tevékenységét a vámhatóságnál annak megkezdésétõl
számított 15 napon belül bejelenti, továbbá nyilatkozik arról, ha a termékdíj-kötelezettségét egyéni hulladékkezelést
teljesítõként vagy termékdíjátalány-fizetésre jogosultként teljesíti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot az egyéni hulladékkezelést teljesítõnek termék- és anyagáramonként kell
megtennie.
(3) Az állami adó- és vámhatóság a kötelezettet, továbbá a képviselõt, pénzügyi képviselõt az általa adott azonosító
szám (a továbbiakban: VPID szám) alapján nyilvántartásba veszi és nyilvántartja. Az e törvény hatálya alá tartozó
személyek nyilvántartásba vételével és nyilvántartásával kapcsolatos ügyben az állami adó- és vámhatóság jár el.
A nyilvántartásba vételre és nyilvántartásra vonatkozó részletes szabályokat az adózás rendjérõl szóló törvény
tartalmazza.
(4) Az egyéni hulladékkezelõként való teljesítésre, valamint a termékdíjátalány-fizetésre vonatkozó, az (1) és a 40. §
(5) bekezdésben elõírt határidõ elmulasztása jogvesztõ.
(5) A termékdíj-kötelezettségre kiható bármely változást a kötelezett, annak bekövetkeztét követõ 15 napon belül
köteles bejelenteni.

8/A. Nyilvántartás-vezetési kötelezettség
10/A. § (1) A kötelezett – e törvényben, a Hgt.-ben, valamint ezek felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban
meghatározottak szerint – a termékdíjköteles termékekkel, hulladékaikkal, továbbá a nem csomagolószerként
forgalomba hozott, e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott csomagolószer-katalógusban szereplõ
árukkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenõrizhetõsége céljából a valóságot (tényhelyzetet) tükrözõ
nyilvántartást vezet.
(2) A kötelezett a befizetendõ termékdíj nettó összegét negyedéves bontásban tartja nyilván.

9. A bevallási kötelezettség
11. § (1) A kötelezett – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a nyilvántartása alapján a vámhatósághoz – annak
honlapján közzétett – elektronikusan támogatott formanyomtatványon, elektronikus úton és formában,
negyedévente a tárgynegyedévet követõ hónap 20. napjáig bevallást nyújt be.
(2) A termékdíjátalány-fizetésre jogosult kötelezett, a tárgyévet követõ év január hónap 20. napjáig teljesíti bevallási
kötelezettségét.
(3) A termékdíjátalány fizetésére jogosult mezõgazdasági termelõt a (2) bekezdés szerinti bevallási és nyilvántartási
kötelezettség nem terheli, tárgyévi átalány megfizetési kötelezettségét a tárgyévet követõ év április 20-ig teljesíti.
(4) A kötelezett a bevallás adatait forintban, a tömeg adatokat pedig – két tizedesjegy pontossággal – kilogrammban
tünteti fel.

10. A befizetési kötelezettség
12. § (1) A kötelezett a termékdíjat a bevallás benyújtására meghatározott határidõig az e célra vezetett központi
költségvetési számlaszámra (a továbbiakban: termékdíjszámla) forintban fizeti be.
(2) Ha a bevallásban a termékdíj összege az ezer forintot nem éri el, továbbá az Art. szerinti ellenõrzés vagy
önellenõrzés során a termékdíj-különbözet az ezer forintot nem éri el, azt nem kell megfizetni. A vámhatóság az ezer
forintot el nem érõ termékdíj-visszatérítést nem utalja ki.
(3) Nem kell megfizetni a termékdíjat:
a) az egyéb kõolajtermék alapanyagként történõ felhasználása,
b) a Magyarországon hulladékká vált egyéb kõolajtermékbõl a hulladékgazdálkodásról szóló törvényben
meghatározott R9 eljárással elõállított termékdíjköteles termékforgalomba hozatala
esetén.

10/A. Termékdíj-elõleg megállapítási, bevallási, fizetési kötelezettség
12/A. § (1) A kötelezettet – a 3. § (7) bekezdése, valamint a 15. § (2) bekezdése szerinti kötelezett kivételével – a tárgyév
(adóév) negyedik negyedévére nézve – e törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben
meghatározottak szerint – termékdíj-elõleg megállapítási, bevallási és megfizetési kötelezettség terheli.
(2) A termékdíj-elõleg mértéke a tárgyév (adóév) elsõ három negyedéve után fizetett termékdíj harmadának a 80%-a.
(3) A kötelezett a termékdíj-elõlegre vonatkozó bevallási kötelezettségének a harmadik negyedévre vonatkozó
bevallás benyújtásával együtt tesz eleget.
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(4) A kötelezett a termékdíj-elõleget a tárgyév december 20-ig fizeti meg.
(5) A termékdíj-elõleget a kötelezett a negyedik negyedévi bevallásban a ténylegesen megfizetendõ termékdíj
mértékéig kiegészíti, vagy a különbözetet visszaigényli.

11. A számlán történõ termékdíj-feltüntetési kötelezettség

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

13. § A számlán
a) számlán történõ átvállalás esetén, vagy
b) a kötelezett és vevõinek visszaigénylésre jogosult vevõ partnerei által igényelt esetben, vagy
c) csomagolószer, illetve reklámhordozó papír elsõ belföldi forgalomba hozatalakor
az e törvény végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott számla záradékkal megegyezõ szöveget kell
feltüntetni.”
A Ktdt. 15. § (4)–(5) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(4) A tárgyévet megelõzõ évben legfeljebb évi tíz millió forintos értékesítési nettó árbevételt elérõ mezõgazdasági
termelõ termékdíjátalánya 2000 Ft/év. A tárgyévet megelõzõ évben évi tíz millió forintot meghaladó, azonban
legfeljebb évi ötven millió forintos árbevételt elérõ mezõgazdasági termelõ termékdíjátalánya 7000 Ft/év,
a tárgyévben kötelezetté váló mezõgazdasági termelõ termékdíjátalánya 5000 Ft/év.
(5) A kötelezett a termékdíjátalány-fizetési kötelezettségre vonatkozó választását – a (7) bekezdésben meghatározott
kivétellel – nem változtathatja meg a tárgyéven belül.”
A Ktdt. 15. § (7) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(7) Ha a termékdíjátalány-fizetést választó kötelezett – a mezõgazdasági termelõ kivételével – a 2. § 6. pontjában
meghatározott mennyiségi határt, vagy határokat túllépte, termékdíjátalány-fizetésre már nem jogosult. A túllépés
idõpontját követõen termékdíj-kötelezettségének az általános szabályok szerint tesz eleget.”
A Ktdt. 19. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az OHÜ felett a szakmai felügyeletet, valamint a magyar államot megilletõ tulajdonosi jogok és kötelezettségek
összességét a környezetvédelemért felelõs miniszter gyakorolja. Az OHÜ felügyelõ bizottsága legfeljebb öt tagból áll.”
A Ktdt. 19. § (3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(3) Az OHÜ – a veszélyes hulladéknak minõsülõ csomagolási hulladékok kivételével – kizárólagosan jogosult
a termékdíjköteles termékekbõl képzõdött hulladékok hulladékkezelési rendszerében közvetítõi feladatkör ellátására.
A veszélyes hulladéknak minõsülõ csomagolási hulladékok hulladékkezelési rendszerében a közvetítõi feladatok
ellátásának rendjét – az egyes veszélyes hulladékfajtákra vonatkozó eltérõ szabályozásra figyelemmel – e törvény
végrehajtására kiadott rendeletben a Kormány határozza meg.”
A Ktdt. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20. § (1) Az OHÜ
a) közvetíti és szervezi a termékdíjköteles termékekbõl keletkezõ hulladékok gyûjtését és hasznosítását;
b) elõkészíti az Országos Gyûjtési és Hasznosítási Tervet (a továbbiakban: OGyHT) és gondoskodik a jóváhagyott
OGyHT végrehajtásáról;
c) nyomon követi és értékeli a hulladékgazdálkodás – tevékenységi körébe tartozó – folyamatait;
d) támogatja a termékdíjköteles termékekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodás
fejlesztését;
e) közremûködik a lakosság környezettudatos nevelésével kapcsolatos teendõk ellátásában;
f) ellenõrzi a vele szerzõdéses kapcsolatban állók, illetve a pályázatok, illetve szolgáltatás megrendelések
kedvezményezettek által a termékdíjköteles termékbõl képzõdött hulladékokkal kapcsolatban folytatott tevékenységét;
g) közremûködik – a törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak szerint – a kötelezettek, ellenõrzésében;
h) innovációs tevékenységet folytat a termékdíjköteles termékekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenység
fejlesztése érdekében.
(2) Az OHÜ az (1) bekezdés e) pontjának teljesítése érdekében az OHÜ által szolgáltatás megrendelés és pályázat útján
továbbfolyósított forrás költségvetési során meghatározott összegének legalább 7%-át a lakosság környezettudatos
nevelésére fordítja.
(3) Az OHÜ az (1) bekezdés f) pontjában foglalt ellenõrzése során, az ellenõrzés alá vont és teljesítési segédje,
alvállalkozója (a továbbiakban együtt: ellenõrzött) az ellenõrzés tûrésére, illetve az ellenõrzést végzõkkel való
együttmûködésre, az ellenõrzés eredményes végrehajtásának segítésére köteles.
(4) Az (1) bekezdés f) pontja keretében végzett ellenõrzés során az OHÜ jogosult:
a) az ellenõrzött székhelyére, telephelyére, az ott található építményekbe, mûszaki létesítményekbe belépni,
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b) a termékdíjköteles termékkel kapcsolatos hulladékok gyûjtésére, begyûjtésére, szállítására, hasznosításra
elõkészítésére, hasznosítására szolgáló eszközöket, létesítményeket, mûtárgyakat, berendezéseket, gépeket, illetõleg
rendszereket megvizsgálni,
c) a termékdíjköteles termékkel kapcsolatos hulladékok fizikai, kémiai, fizikai-kémiai tulajdonságait – szükség szerint
mintavételezéssel – megvizsgálni és elemezni, továbbá az így képzõdött adatokból idõsorokat képezni, monitoring
tevékenységet folytatni,
d) a termékdíjköteles termékkel kapcsolatos hulladékokkal összefüggõ munkafolyamatokat megtekinteni,
e) a termékdíjköteles termékkel kapcsolatos hulladékokra vonatkozó nyilvántartásokat, okiratokat, bizonylatokat
megtekinteni, arról feljegyzést, másolatot készíteni,
f) olyan adatgyûjtést, feldolgozást elvégezni, amelybõl a tevékenységet jellemzõ anyagmérleg meghatározható,
g) az ellenõrzésrõl jegyzõkönyvet készíteni.
(5) Az OHÜ a (4) bekezdés alapján tudomására jutott üzleti titkot köteles megõrizni, azt – arra feljogosított hatóság,
ügyészség, vagy bíróság kivételével – másnak nem adhatja át, annak tartalmáról tájékoztatást nem adhat.
(6) Az ellenõrzés részletes szabályait e törvény és végrehajtására kiadott jogszabály és az OHÜ, valamint az ellenõrzött
közötti egyedi szerzõdés, illetve a szerzõdési feltételek tartalmazzák.
(7) Az OHÜ a környezetvédelmi termékdíjakkal kapcsolatos elõírások érvényesítése érdekében vizsgálati (így
különösen mérési, értékelési) módszereket, eljárásokat dolgoz ki. A kötelezõen alkalmazandó módszereket,
eljárásokat a környezetvédelemért felelõs miniszter rendeletben kihirdeti.”
(10) A Ktdt. 24. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„24. § (1) Az OHÜ, a vámhatóság, valamint a környezetvédelmi hatóság a termékdíj-kötelezettséggel, továbbá az OHÜ
tevékenységével összefüggõ és a nyilvántartásában szereplõ adatokat, a kiadott engedélyek, határozatok adatait
a hulladékhasznosítás és termékdíj-fizetés ellenõrzése céljából – e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban
meghatározottak szerint – a másik fél rendelkezésére bocsátja.
(2) A vámhatóság a környezetvédelmi termékdíj-bejelentésben, bevallásban a kötelezett által feltüntetett,
a termékdíj-kötelezettséggel kapcsolatos feladat- és hatáskörei kapcsán részére érkezõ adattartalmat kezeli, és az
– adótitkot és személyes adatot nem képezõ, összesített – adott negyedévre vonatkozó adattartalmat
a termékdíj-kötelezettségek teljesítése és a hulladékgazdálkodás ellenõrzése és tervezése céljából legalább
negyedévente, de legkésõbb a negyedévet követõ második hónap 20. napjáig átad az OHÜ részére.
(3) Az OHÜ a tevékenysége során keletkezõ adatokat kezeli, és a termékdíj-kötelezettséget érintõ adatokat legalább
negyedévente átadja a vámhatóság részére.
(4) A bevallásban közölt adatok valódiságát a vámhatóság ellenõrzi.”
(11) A Ktdt. 25. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) A befizetett termékdíj
a) a termékdíjköteles termék külföldre történõ igazolt kiszállítása;
b) a termékdíjköteles termék változatlan formában, illetve változatlan formában és állapotban más termékbe
beépített külföldre történõ értékesítése;
c) a nemzetközi szerzõdés szerint köztehermentes beszerzéssel összefüggõ tevékenység;
d) az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja megvalósításával összefüggõ tevékenység;
e) a termékdíjköteles termék gyártásához közvetlen anyagként (alapanyag) felhasznált termékdíjköteles termék
felhasználása;
f) a 27. § (3) bekezdésben meghatározott csomagolószer termékdíj-megállapítási idõszakon túli külföldre történõ
igazolt visszaszállítása,
g) egyéb csomagolószer esetében, annak – a továbbforgalmazás kivételével – nem csomagolás elõállítására való
felhasználása,
esetén visszaigényelhetõ.”
(12) A Ktdt. VII. Fejezete a következõ szöveggel lép hatályba:

„VII. FEJEZET
AZ EGYES TERMÉKDÍJKÖTELES TERMÉKEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK
19. A gumiabroncs termékdíja
26. § A Magyarországon begyûjtött használt gumiabroncs külföldön történõ felújítását követõen a felújított
gumiabroncs Magyarországra történõ behozatala esetén a felújítás során hozzáadott anyagmennyiség tömege
alapján keletkezik a termékdíjkötelezettség.
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20. A csomagolószer környezetvédelmi termékdíja
27. § (1) Összetett vagy társított csomagolószer esetén a fizetendõ termékdíj megállapítására,
a) ha az fizikai módon összetevõire szétválasztható, az egyes összetevõkre vonatkozó termékdíjtételt,
b) ha az fizikai módon összetevõire szét nem választható és legalább 90%-ban egynemû anyagból áll,
a csomagolószer teljes tömegére a fõ összetevõre vonatkozó termékdíjtételt,
c) ha az fizikai módon összetevõire szét nem választható és nincs olyan összetevõ, amely a csomagolószer tömegének
90%-át eléri, a társított anyagokra vonatkozó termékdíjtételt
kell alkalmazni.
(2) Az újrahasználható csomagolószert belföldi elõállítású csomagolás részeként forgalomba hozó vagy csomagolásra
felhasználó kötelezettnek nem keletkezik termékdíj-kötelezettsége, ha a termékdíjköteles termék az újrahasználható
csomagolószerek – a törvény végrehajtási rendeletében meghatározott – nyilvántartásában szerepel, és
a csomagolást végzõ a csomagolószerre betétdíjat alkalmaz. A betétdíjas újrahasználható csomagolást kibocsátót és
a betétdíjas újrahasználati rendszer mûködtetésében közremûködõket a vámhatóság hatósági ellenõrzés keretében
ellenõrizheti.
(3) A külföldrõl behozott csomagolás részét képezõ újrahasználható csomagolószer után nem keletkezik
termékdíjkötelezettség, amennyiben a kötelezett nyilvántartásával, bizonylatokkal alá tudja támasztani, hogy
az újrahasználható csomagolószert a behozatal idõpontjának a termékdíj-megállapítási idõszakában a kötelezett
megbízása alapján közvetlenül külföldre visszaszállították.

20/A. A reklámhordozó papír termékdíja
27/A. § (1) Belföldi elõállítású reklámhordozó papír esetén a megrendelõnek – a törvény végrehajtására kiadott
kormányrendeletben meghatározottak szerint – a megrendelés, de legkésõbb a szerzõdéskötés során nyilatkoznia kell
a termékdíj-kötelezettséget meghatározó feltételekrõl. A megrendelést teljesítõ kötelezett köteles a nyilatkozatokat,
valamint az elõállított termék egy – nyomtatott, vagy a nyomtatottal azonos elektronikusan rögzített – példányát –
a törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint – megõrizni.
(2) A belföldi elõállítású reklámhordozó papír esetén, a nem a valóságnak megfelelõen nyilatkozó megrendelõ
– a törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint – termékdíj-kötelezetté válik.
(3) Amennyiben a termék egyidejûleg csomagolószer és reklámhordózó papír funkciót is betölt, akkor
a termékdíj-kötelezettség a csomagolószer jelleg alapján áll fenn.”
(13) A Ktdt. VIII. Fejezete a következõ szöveggel lép hatályba:

„VIII. FEJEZET
ELLENÕRZÉS
21. Az ellenõrzés általános szabályai
28. § (1) A vámhatóság a termékdíj-kötelezettség teljesítését hatósági ellenõrzés, illetve adóellenõrzés keretében
vizsgálja.
(2) A vámhatóság hatósági ellenõrzés keretében vizsgálhatja:
a) a termékdíj-kötelezettség fennállását és azt, hogy a kötelezett a termékdíjköteles termékkel kapcsolatos
tevékenységét bejelentette-e;
b) a termékdíj számlán való megjelenítésére vonatkozó szabályok betartását;
c) a számlán átvállaló az átvállalásra vonatkozó záradékolási kötelezettségének helyesen tett-e eleget;
d) a nyilvántartások adattartalma megfelel-e az elõírásoknak;
e) korábbi hatósági ellenõrzés keretében hozott jogerõs határozatban foglalt kötelezettségek teljesítését.
(3) A hatósági ellenõrzést a Ket. hatósági ellenõrzésre vonatkozó rendelkezései szerint kell lefolytatni az alábbi
eltérésekkel:
a) a kötelezettet a hatósági ellenõrzésrõl nem kell elõzetesen értesíteni;
b) termékdíjköteles tevékenységgel összefüggõ jármû, jármû rakománya is megvizsgálható, illetve leltárfelvétel is
végezhetõ;
c) a hatósági ellenõrzés során a kötelezett részérõl jelen lévõ személy köteles a vámhatósággal együttmûködni,
az ellenõrzés feltételeit biztosítani.
(4) A hatósági ellenõrzésrõl a vámhatóság jegyzõkönyvet készít.
(5) A termékdíj-kötelezettség ellenõrzését az Art. adóellenõrzésre vonatkozó szabályai szerint kell lefolytatni.
A termékdíj-kötelezettség ellenõrzése során a (2) bekezdés alapján korábban már vizsgált kötelezettségek is
ellenõrzés alá vonhatók.
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28/A. § (1) Az ellenõrzés során az ellenõrzött személy vagy szervezet köteles a vámhatósággal együttmûködni,
az ellenõrzés feltételeit a helyszíni ellenõrzés alkalmával biztosítani, az ellenõrzés alá esõ tevékenységével kapcsolatos
bizonylatot, könyvet, nyilvántartást és egyéb iratot, adathordozót, más tárgyi bizonyítékot teljes körûen a vámhatóság
rendelkezésére bocsátani.
(2) Az elrendelt ellenõrzéssel összefüggésben a vámhatóság kapcsolódó vizsgálatot végezhet olyan személynél, amely
az ellenõrzés alanyával közvetett, vagy közvetlen kapcsolatban áll, feltéve, hogy az elrendelt ellenõrzés tényállásának
teljes körû tisztázása érdekében e vizsgálat lefolytatása szükséges.
(3) Az ellenõrzés során az ellenõrzött személy vagy szervezet köteles a vámhatóság kérésére a szolgáltatott adatok és
a rendelkezésre bocsátott dokumentációk teljességérõl nyilatkozatot tenni.
(4) Az ellenõrzött személynek vagy szervezetnek joga van az ellenõrzés során keletkezett iratokba betekinteni. Minden
olyan iratba betekinthet, arról másolatot készíthet, vagy saját költségére készíttethet, amely jogainak
érvényesítéséhez, kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.
(5) Nem tekinthet be az ellenõrzött személy vagy szervezet
a) a vámhatóság belsõ levelezésébe,
b) a tanú vagy az eljárásban részt vevõ más személy természetes személyazonosító adatait tartalmazó jegyzõkönyvbe
(iratba), ha a vámhatóság ezen adatokat zártan kezeli,
c) felhasználói vagy megismerési engedély hiányában a minõsített adatot tartalmazó iratba vagy az ilyet tartalmazó
iratrészletbe,
d) az iratnak azon részébe, amelynek megismerése a más személyre vonatkozó, adó- vagy vámtitkot érintõ
rendelkezésbe ütközik,
e) törvény által védett egyéb adatot tartalmazó iratba, ha azt az érintett adat védelmét szabályozó törvény kizárja.
(6) A vámhatóság az ellenõrzései során mintát vehet. A mintát és a mintavételhez szükséges edényt díjmentesen
az ellenõrzött személy vagy szervezet bocsátja rendelkezésre.
(7) A vámhatóság a mintavételrõl jegyzõkönyvet készít.
(8) A mintavételi jegyzõkönyv tartalmazza:
a) a mintavételi jegyzõkönyv sorszámát, vagy más jelét,
b) a mintát vevõ személy megnevezését,
c) a mintavételben közvetlenül részt vevõk nevét, azonosítását,
d) a mintavétel helyét és idõpontját,
e) a mintavétel indoklását,
f) a megmintázott tétel mennyiségét és minden, az azonosításhoz szükséges adatát,
g) a vett minták mennyiségét és azonosítási jeleit,
h) a mintavevõk aláírását és bélyegzõlenyomatát.
(9) A mintavételi jegyzõkönyvet 3 példányban kell kiállítani, melynek eredeti példánya a vámhatóság példánya,
másodpéldánya a mintát kíséri, harmadpéldánya az ellenõrzött személy vagy szervezet példánya.

22. A termékdíjköteles termékbõl képzõdött hulladékokkal kapcsolatos ellenõrzés
29. § A vámhatóság az egyéni hulladékkezelést teljesítõ kötelezett és az ennek érdekében vele szerzõdött
hulladékkezelõk által teljesített ügyletek – a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott,
a környezetvédelmi, vagy más hatóságok hatáskörébe tartozó hatósági ügy, illetve eljárás kivételével – tényleges
megvalósulását ellenõrzi.
29/A. § (1) A vámhatóság az OHÜ által finanszírozott hulladékhasznosítási szolgáltatások körébe tartozó ügyletek
tényleges megvalósulását, illetve azok végrehajtásának szabályszerûségét ellenõrzi. Az ellenõrzést azon személyek
vonatkozásában indítja meg, amelyek számára az OHÜ a kifizetést teljesítette (a továbbiakban: kifizetés jogosultja).
(2) Az OHÜ által történõ kifizetés költségvetési támogatásnak (a továbbiakban: támogatás) minõsül. Az (1) bekezdés
szerinti ellenõrzésre az Art. szabályait az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) A támogatás igénybevételének jogszerûségét a vámhatóság – a kifizetések alapjául szolgáló bizonylatok adatai
alapján – támogatásonként (kifizetésenként) vagy meghatározott idõszak tekintetében is vizsgálhatja.
(4) A megbízólevél tartalmazza különösen:
a) az ellenõrzést lefolytató vámhatóság megnevezését, vezetõjének aláírását, valamint a vámhatóság adatait,
bélyegzõlenyomatát,
b) az ellenõrzött személy vagy szervezet megnevezését, székhelyét, adóazonosító számát,
c) az ellenõrzéssel érintett idõszakot,
d) az ellenõrzés alapját képezõ jogszabályok megnevezését,
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e) a vizsgálatot végzõk nevét, megbízásuk tartalmát,
f) az ellenõrzés megkezdésének, tervezett befejezésének idõpontját,
g) a megbízólevél keltét.
(5) Az OHÜ a vámhatóságot az e törvény szerinti szerzõdés megkötésérõl a szerzõdéskötést követõ, kifizetés esetén
a kifizetéstõl számított 15 napon belül elektronikus úton tájékoztatja a szerzõdés, illetve a teljesítés (kifizetés) alapjául
szolgáló bizonylatok adatainak egyidejû megküldésével.
(6) Az ellenõrzött személy vagy szervezet ellenõrzés alá esõ tevékenységével kapcsolatos bizonylatot, könyvet,
nyilvántartást és egyéb iratot, adathordozót, más tárgyi bizonyítékot – tételesen részletezett átvételi elismervény
ellenében – a vámhatóság bevonhatja. Az irat, adathordozó, tárgyi bizonyíték a vámhatóság hivatali helyiségben
történõ tanulmányozás céljából is bevonható, ilyen esetben 60 napon túl, de legfeljebb az ellenõrzés lezárásáig csak
az illetékes vámszerv vezetõjének engedélyével, végzéssel tartható a vámhatóságnál.
(7) Az iratokról bevonásuk elõtt az ellenõrzött személy vagy szervezet saját költségére másolatot készíthet.
Az ellenõrzött személy vagy szervezet kérelmére, a vámhatóság az eredeti okmányok helyett az ellenõrzött személy
vagy szervezet által készített és általa eredetivel egyezõként elismert másolatot is bevonhatja.
(8) A vámhatóság az ellenõrzés megkezdése elõtt, valamint az ellenõrzés ideje alatt bármikor helyszíni szemlét tarthat.
A szemle szükség esetén megismételhetõ. A szemle esetében az ellenõrzést végzõ – az ellenõrzött szervezet mûködési
rendjét figyelembe véve – üzleti, üzemi vagy egyéb helyiségekbe beléphet, iratokat bevonhat, próbagyártást
rendelhet el, a mintavétel szabályainak megfelelõ módon mintát vehet, felvilágosítást kérhet, tárgyakat,
munkafolyamatokat vizsgálhat meg, adathordozók adattartalmát rögzítheti és leltárfelvételt készíthet. Az ellenõrzött
személy vagy szervezet köteles a helyszíni szemle során a vámhatósággal együttmûködni. A helyszíni szemle
megkezdésekor az ellenõrzést végzõ szolgálati igazolvánnyal igazolja magát.
(9) Ha az ellenõrzött személy vagy szervezet vállalkozási tevékenységét magánszemély lakásában végzi, vagy
e tevékenységéhez más személy ingatlanát veszi igénybe, az ellenõrzés megkezdése elõtt a vámhatóságnak tisztázni
kell, hogy az ellenõrzött személy vagy szervezet tevékenységét a más tulajdonában levõ lakás vagy ingatlan mely
helyiségeiben, részeiben végzi. Az ellenõrzést csak az ellenõrzött személy vagy szervezet által használt helyiségekben,
helyeken lehet lefolytatni, a helyiség használatára vonatkozó adatokat elsõsorban a tulajdonos és az ellenõrzött
személy vagy szervezet között létrejött szerzõdés alapján kell megállapítani.
(10) A helyszínen tartott ellenõrzést az ellenõrzött személynél vagy szervezetnél a tevékenysége idején
(munkaidõben), más személynél napközben, 8 és 20 óra között lehet lefolytatni. Ettõl akkor lehet eltérni, ha
az ellenõrzött személy vagy szervezet kéri, vagy ha a késedelem az ellenõrzés eredményességét veszélyeztetheti.
(11) Az ellenõrzés során az ellenõrzött személy vagy szervezet köteles különösen a bizonyítékokat – ideértve szükség
esetén a magyar nyelvû szakfordítását is – a vámhatóság által meghatározott idõpontra az ellenõrzést végzõk
rendelkezésére bocsátani, illetve az ellenõrzéshez szükséges tények, körülmények és egyéb feltételek megismerését
biztosítani, szóban vagy írásban tájékoztatást, magyarázatot adni, és a dokumentációs anyagokba a betekintést
lehetõvé tenni.
(12) A vámhatóság az ellenõrzött személyt vagy szervezetet, illetve az ellenõrzés alanyával közvetett, vagy közvetlen
kapcsolatban álló személyt az elrendelt ellenõrzés tényállásának teljes körû tisztázása érdekében felhívásban
nyilatkozattételre kötelezheti az általa ismert, illetve nyilvántartásában szereplõ adatról, tényrõl, körülményrõl.
(13) A nyilatkozattétel megtagadható, ha a személy az eljárásban tanúként nem lenne meghallgatható, vagy
a tanúvallomást megtagadhatná.
(14) Az ellenõrzött személyt vagy szervezetet, illetve az ellenõrzés alanyával közvetett, vagy közvetlen kapcsolatban
álló személyt ki kell oktatni jogairól és kötelezettségeirõl, valamint figyelmeztetni kell a nyilatkozattétel
megtagadásának következményeire. Az ellenõrzés alanyával közvetett, vagy közvetlen kapcsolatban álló személy
nyilatkozattételrõl az ellenõrzött személyt vagy szervezetet nem kell értesíteni.
(15) A vámhatóság az ellenõrzött személy vagy szervezet, illetve az ellenõrzés alanyával közvetett, vagy közvetlen
kapcsolatban álló személy szóbeli nyilatkozatáról jegyzõkönyvet készít. A jegyzõkönyv tartalmazza különösen
a vámhatóság megnevezését, a jegyzõkönyv készítésének helyét, idejét, a nyilatkozattevõ azonosításához szükséges
adatokat és lakcímét, a jogokra és kötelezettségekre történõ kioktatást, a jogkövetkezményekre való figyelmeztetést,
a nyilatkozatot, valamint a nyilatkozattevõ és a jegyzõkönyvvezetõ aláírását.
(16) Amennyiben jelen §-ban meghatározott kötelezettségét az ellenõrzött személy vagy szervezet, illetve
az ellenõrzés alanyával közvetett, vagy közvetlen kapcsolatban álló személy megszegi, a vámhatóság az Art.-ben
meghatározott mulasztási bírságot szab ki.

37310

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 148. szám

(17) Az ellenõrzésrõl a vámhatóság jegyzõkönyvet készít, amely tartalmazza különösen:
a) az ellenõrzést végzõ vámszerv megnevezését, a jegyzõkönyv iktatószámát, az ellenõrzést végzõk nevét,
b) az ellenõrzött személy vagy szervezet nevét, székhelyét, adóigazgatási számát, a közremûködõ személy nevét,
adóigazgatási számát/adóazonosító jelét,
c) az ellenõrzés kezdõ idõpontját,
d) az ellenõrzés tárgyát, az annak alapját képezõ jogszabályok felsorolását, az ellenõrzéssel érintett idõszakot,
e) az ellenõrzést végzõk megállapításait, a tisztázott tényállást a vonatkozó jogszabályok megjelölésével, és annak
bizonyítékait, az ellenõrzött személy vagy szervezet által felajánlott és visszautasított bizonyítékok felsorolását, annak
indokait,
f) utalást arra, hogy a jegyzõkönyvben foglaltakra az ellenõrzött a törvényben meghatározott határidõn belül
észrevételeket tehet,
g) az ellenõrzést végzõk aláírását.
(18) Az ellenõrzési határidõ kezdõ napja a megbízólevél kézbesítésének, a kézbesítés mellõzése esetén a megbízólevél
átadásának napja. Az ellenõrzés befejezésének határideje – beleértve az ellenõrzés megkezdésének és befejezésének
napját – 60 nap. Indokolt esetben az ellenõrzést lefolytató vámszerv vezetõje – az ellenõrzött személy vagy szervezet
értesítésével – a határidõt egy alkalommal, 30 nappal meghosszabbíthatja.
(19) Az ellenõrzésre elõírt határidõt, ha a tényállás további tisztázása szükségessé teszi, a vámhatóság másodfokú
szerve egyszer, legfeljebb további 30 napig terjedõ idõtartammal meghosszabbíthatja.
(20) Ha a vámhatóság a vizsgálat megállapításait más személynél végzett kapcsolódó vizsgálat eredményével
támasztja alá, az errõl szóló jegyzõkönyvnek, illetõleg határozatának az ellenõrzött személyt vagy szervezetet érintõ
részét az ellenõrzött személlyel vagy szervezettel részletesen ismertetni kell.
(21) A vámhatóság az ellenõrzésrõl a jegyzõkönyv alapján határozatot hoz.
(22) Amennyiben a vámhatóság megállapítja, hogy az ellenõrzött személy vagy szervezet a támogatást jogosulatlanul
vette igénybe, úgy a határozatban jogosulatlanul igénybe vett támogatás összege kétszeresének megfizetését rendeli
el. A támogatási összeg kétszeresének megfizetésére a támogatást igénylõ a határozat kézhezvételétõl számított
15 napon belül köteles.
(23) Jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén a vámhatóság az ellenõrzött személy vagy szervezet terhére
a támogatási összeg kétszerese megfizetésének elõírása mellett 100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedõ bírságot
szab ki.

23. Hatósági felügyelet
30. § (1) A hatósági felügyelet gyakorolható folyamatos jelenléttel és vizsgálattal vagy helyszíni, eseti vizsgálattal.
(2) Hatósági felügyelet keretében vizsgálható:
a) környezetvédelmi termékdíjköteles termék elõállítása, raktározása, szállítása, felhasználása;
b) a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelmi, vagy más hatóságok
hatáskörébe tartozó hatósági ügy, illetve eljárás kivételével, a környezetvédelmi termékdíjköteles termékbõl
keletkezett hulladék elõkezelése, feldolgozása, ártalmatlanítása, hasznosítása;
c) környezetvédelmi termékdíjköteles termékkel kapcsolatos tevékenység, a készleten lévõ környezetvédelmi
termékdíjköteles termék utáni adófizetési kötelezettség rendezéséig.
(3) A hatósági felügyeletet a Ket. hatósági ellenõrzésre vonatkozó rendelkezései szerint kell végrehajtani.
(4) A vámhatóság folyamatos jelenlét elrendelése esetén köteles a kötelezettet elõzetesen értesíteni.
(5) A vámhatóság döntése alapján készletfelvétellel megállapíthatja a tényleges készletet, amelyet jegyzõkönyvbe kell
foglalni.”
(14) A Ktdt. 31. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) A termékdíjbírság mértéke
a) az (1) bekezdés a) pontja esetében a hiány 100%-a;
b) az (1) bekezdés b) pontja esetén a termékdíjköteles termék mennyisége után e törvény 2. mellékletében
meghatározott díjtételének háromszorosával számított termékdíj;
c) az (1) bekezdés c) pontja esetében az egyéni hulladékkezelést végzõ az általa bevallott gyûjtési és hasznosítási
mennyiség és a valóságos teljesítmény különbözetével, azaz a nem teljesített mennyiséggel, valamint
az 2. mellékletben meghatározott díjtételek figyelembevételével kiszámított termékdíj háromszorosa szerinti összeg.”
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(15) A Ktdt. 38. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„b) a termékdíjköteles termékekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási pályáztatás, illetve közbeszerzés útján történõ
szolgáltatás-megrendelés, szerzõdéskötés, felbontás, felmondás részletes szabályait,”
(16) A Ktdt. 40. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az e törvény szerinti egyéni hulladékkezelést teljesítõ kötelezett 2012-ben január 15-ig bejelentést tesz
a vámhatóságnál. A 2012. január 15-i határidõ elmulasztása jogvesztõ. A további kötelezettek a bejelentést
2012. április 20-ig teljesítik.”
(17) A Ktdt. 40. § (8)–(11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) E törvény szerinti kötelezettnek tekintendõ az is, aki 2012. január 1. elõtt szerezte be és 2012-ben vagy azt
követõen fogja forgalomba hozni, felhasználni a csomagolószert – kivéve a külföldrõl behozott áru csomagolásának
részét képezõ csomagolószert –, illetve a reklámhordozó papírt. Termékdíj befizetési kötelezettségét – az e törvény
végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint – úgy kell teljesítenie, hogy a 2012. január 1.
elõtt hatályos jogszabályok szerinti, ténylegesen megfizetett termék-, és hasznosítási díjat a 2012. évi termékdíjtételek
alapján számított és fizetendõ termékdíjból – legfeljebb 2012. elsõ negyedévében – levonhatja és csak a különbözetet
köteles megfizetni.
(9) A 2012. január 1. elõtt hatályos jogszabályok szerinti csomagolásra vonatkozó számlás átvállalás esetére
a (8) bekezdés rendelkezéseit – a törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott eltérésekkel –
kell megfelelõen alkalmazni.
(10) A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi
LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) hatálya alá tartozó kötelezett a 2011. évre vonatkozó, de 2012-ben teljesítendõ
termékdíjjal kapcsolatos kötelezettségét a Kt. és végrehajtására kiadott jogszabályok szerinti tartalommal, határidõre
és fizetési kötelezettség mértékével teljesíti.
(11) A Kt. és végrehajtására kiadott jogszabályok, valamint a külön jogszabályok szerinti hasznosítást koordináló
szervezet a 2011. évre vonatkozó és 2011-ben hatályos jogszabályok szerinti kötelezettségét ezen jogszabályok
szerinti tartalommal és határidõre teljesíti. Az adatszolgáltatási, tájékoztatási, bevallási kötelezettséget – ezen
határidõn belül – az OHÜ felé is teljesíti.”
(18) A Ktdt. 40. §-a a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az a kötelezett, aki a termékdíj-kötelezettség készletre vétellel történõ teljesítését választja, a 2012-es naptári
évben bejelentési és bevallási kötelezettségét a 2012. január 1-jén készletén lévõ termékdíjköteles termékek után
április 20-ig teljesíti.”
(19) A Ktdt. 1. mellékletének felvezetõ szövege – a jelenlegi szöveget követõen – a következõ mondattal kiegészülve lép
hatályba:
„Az „ex” jelzéssel ellátott vámtarifaszámok alá tartozó termékek közül azok a termékdíjköteles termékek, amelyek
a Ktdt. 1. § (3) bekezdésében meghatározott tárgyi hatály alá tartoznak, ide nem értve a megnevezésben kivételként
megnevezett termékeket.”
(20) A Ktdt. 1. melléklete a következõ pontokkal kiegészülve lép hatályba:
„5.4.11

Napozóágyak, napozólámpák és hasonló, napozáshoz használt
felszerelések:
5.4.11.1
Ultraibolya A sugarat felhasználó fénycsõvel legfeljebb 100 cm
8543 70
51
csõhosszúsággal
5.4.11.2
Ultraibolya A sugarat felhasználó más fénycsõvel
8543 70
55
5.4.11.3
Más, napozóágyak, -lámpák, hasonló felszerelések napozáshoz
8543 70
59”
(21) A Ktdt. 2. és 3. mellékletében – valamennyi helyen – a „Papír, fa, természetes alapú textil” szövegrész helyébe a „Papír,
fa, természetes alapú anyag” szövegrész lép.

81. Egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CLVI. törvény technikai módosításáról
81. §

Az egyes adótörvények és az azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 478. §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„478. § E törvény 417–445. §-aiban foglalt rendelkezéseinek
1. a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 16. cikk (1) és (2) bekezdése,
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2. a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel, továbbá a 2006/96/EK tanácsi irányelvvel módosított,
a mûszaki szabványok és szabályok terén történõ információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom
szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 8. cikke, és
3. a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
15. cikk (7) bekezdése
szerinti elõzetes bejelentése megtörtént.”

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
82. Hatályba léptetõ rendelkezések
82. §

(1) E törvény – a (2)–(11) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2015. január 2-án
hatályát veszti.
(2) A 44. §, a 60. §, a 62. § (11) bekezdése, a 65. §, a 69. § (1)–(3), valamint (5)–(6) bekezdése az e törvény kihirdetését követõ
30. napon lép hatályba.
(3) Az 52. § 2011. december 30-án lép hatályba.
(4) A 26. §, az 53. §, a 75–78. §, a 86. §, a 87. § 2011. december 31-én lép hatályba.
(5) Az 1–7. §, a 8. § (1)–(4) bekezdése, a 8. § (6)–(8) bekezdése, a 9–13. §, a 15–25. §, a 27–29. §, a 32–43. §, 45–51. §, az 54. §,
az 57. §, az 59. §, a 61. §, a 62. § (1)–(10) bekezdése, a 62. § (12)–(20) bekezdése, a 63. §, a 64. §, a 67. §, a 68. § (1), (3) és
(4) bekezdése, a 69. § (4) bekezdése, a 70. § (1), (2), (4)–(6) bekezdése, a 71–74. §, a 80. § (1)–(6), (8), (10)–(14), valamint
(19)–(21) bekezdése, a 83. §, a 84. § 1. és 2. pontja, a 84. § 4–49. pontja, a 84. § 51–58. pontja, a 85. §, a 88. §, valamint
az 1. melléklet és a 2. melléklet 2012. január 1-jén lép hatályba.
(6) Az 58. § (2)–(5) bekezdése 2012. február 1-jén lép hatályba.
(7) A 70. § (3) bekezdése 2012. március 31-én lép hatályba.
(8) A 84. § 50. pontja 2012. május 1-jén lép hatályba.
(9) A 14. § 2012. október 1-jén lép hatályba.
(10) Az 55. § és a 89. § 2013. január 1-jén lép hatályba.
(11) A 8. § (5) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.

83. Átmeneti rendelkezések
83. §

(1) A központi költségvetési szervhez 2011. december 31-éig befolyt és e törvény hatálybalépéséig fel nem használt
bírságbevételek és azok kamatainak felhasználására a bírság kiszabását lehetõvé tevõ törvény a bírság felhasználására
jogosult személyét és a bírság felhasználásának célját meghatározó rendelkezése esetén annak 2011. december 31-én
hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A központi költségvetési szervek által 2011. december 31-éig jogerõsen kiszabott és 2012. január 1-jét követõen
befolyt bírságbevételek és azok kamatai tekintetében az Áht. 11. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

84. Hatályon kívül helyezõ és hatálybalépést kizáró rendelkezések
84. §

Hatályát veszti
1. a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 21. § (7) bekezdése, valamint 48. § (6) bekezdésében az „és
bírságot” szövegrész;
2. az Flt. 10. §-át megelõzõ alcíme, 56/A. § (3) és (4) bekezdése, 39/C. § (1) bekezdés i) pontjában a „bírság,”
szövegrész, 39/D. § (5) bekezdésében a „rendszeres szociális segély átalakításával összefüggõ, a” szövegrész;
3. az Flt. 59/B. §-a;
4. az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény 13/B. § (3) és (5) bekezdése,
valamint 13/B. § (4) bekezdésében az „ , amely annak saját bevétele” szövegrész;
5. a szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény 12. § (4) bekezdése;
6. az Áht. 100/E. § (3) bekezdése;
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a Szoctv. 38. § (1) bekezdés c) pontja, 38. § (9) és (10) bekezdése, 92/D. § (2) bekezdése, 92/M. § (3) és (4) bekezdése,
valamint 125. § e) pontja;
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 41. § (8) bekezdésében a „ , bírságot” szövegrész;
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésük tilalmára vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (3) bekezdésében az „– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló külön
törvényben meghatározott, önálló ellátásként nyújtható helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó
rendelkezések figyelembevételével –” szövegrész;
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 11. § (1) bekezdés b) pontjában a „a középiskolában – jogszabályban
meghatározottak szerint – az angol nyelv elsajátításához felkészülési lehetõséget kapjon” szöveg;
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95/A. § (10) bekezdése, 133. § (2)–(5) bekezdése, 133. §
(10) bekezdése;
a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 80. §-a, és azt megelõzõ alcím, valamint 88. § (4) bekezdés
c) pont ca) alpontja;
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 106. § (3) bekezdése és 110. §
(12) bekezdése;
a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 66/A. § (4) bekezdése;
a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 85. § (2) bekezdése, 95. §
(1) bekezdés d) és e) pontja, 95. § (3) bekezdése, valamint 100. § (1) bekezdés c) pont 31. alpontjában az „és
felhasználásának módját” szövegrész;
a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/A. § (8) bekezdésében a „kiszabott bírság,” szövegrész;
a Gyvt. 100/A. § (8) és (9) bekezdése;
a halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 51/A. §-a és 52. § (2) bekezdés d) pontja;
az Étv. 53/A. § (4)–(6) bekezdése, valamint 62. § (2) bekezdés r) pontja;
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény 18. § (3) és (6) bekezdése, valamint 26. § (11) bekezdése;
az Eftv. 2. § (1), (7), (8) és (10) bekezdése;
a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 94. §
(5) bekezdése, 99. §-a, 100. § (3) bekezdés z) pontja, valamint 92. § (2) bekezdésében az „a 94. § (4) bekezdésében
meghatározott képzés támogatására,” szövegrész;
a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 48. § (4), (5) és (7) bekezdése;
a géntechnológiai tevékenységrõl szóló 1998. évi XXVII. törvény 22. § (3) bekezdése;
a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló
1999. évi XLII. törvény 7. § (10) bekezdése;
a szervezett bûnözés, valamint az azzal összefüggõ egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez
kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 3. §-a, valamint 62. § (1) bekezdése;
a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 33. § (4) bekezdése;
a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 59. § (4) bekezdése, 60. § (3) bekezdése;
a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 80/A. § (1) bekezdés c) pontja, valamint 84. §-a;
az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 29/E. § (3) bekezdése;
a növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló
2003. évi LII. törvény 28. § (4) bekezdése;
a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 7. §-a, 8. § (4) bekezdése;
a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 61/A. § (12) bekezdése;
a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 51/A. § (5) bekezdése;
a lõfegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 2004. évi XXIV. törvény 18/E. § (4) bekezdése;
az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül
helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/D. § (4) és
(5) bekezdése;
a Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény III. Fejezete;
az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény 17. § (7) bekezdése;
a Metrótv. 10. § (4) bekezdése;
a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés i) pontjában az „és felhasználásának”
szövegrész;
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41. a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 81. § (16) bekezdése és 85. § (2) bekezdése;
42. a Gyftv. 18/A. § (6) bekezdése és 19. § (4) bekezdése;
43. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 161. § (1) bekezdésének „– a bírságok kivételével –”
szövegrésze, 161. § (2) bekezdés c) pontja, valamint 161. § (5) bekezdésében az „és a bírságok” szövegrész;
44. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirõl szóló 2007. évi CXVII. törvény 66. §-a;
45. a termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény 26. § (2) és (3) bekezdésében az „és bírság” szövegrész, 58. §
(3) bekezdésében a „ , valamint bírság” szövegrész, 58. § (4) bekezdésében az „ , a talajvédelmi bírság” szövegrész,
58. § (5) bekezdésében a „ , talajvédelmi bírság” szövegrész;
46. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény 35. § (3) bekezdése;
47. az Éltv. 64. § (3) és (7) bekezdése, valamint 64. § (6) bekezdésében az „ , amely annak saját bevétele” szövegrész;
48. a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 26. §
(5) bekezdése;
49. az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény 12. § (2) bekezdése, 12. § (4) bekezdésében az „és a (2) bekezdésben meghatározott
adatszolgáltatási kötelezettség”, 12. § (5) bekezdésében az „ , illetve a (2)” szövegrész;
50. az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény 16. § (6) bekezdése;
51. az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 110. §-a, valamint
111. §-ában az „ , az erdõgazdálkodási és erdõvédelmi bírság” szövegrész;
52. a mezõgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott
tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény 7. § (5) bekezdésében az „ amely
annak saját bevétele” szövegrész, valamint 7. § (6) bekezdése;
53. a tisztességes eljárás védelmérõl, valamint az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2009. évi
CLXIII. törvény 28. §-a;
54. a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának elõmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentésérõl szóló 2010. évi CXVII. törvény 8. §-a és az azt megelõzõ 5. alcím;
55. a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggõ
egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény 5/A. § (6) bekezdése;
56. a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelmérõl szóló 2010. évi
CLVII. törvény 4. § (4) bekezdése;
57. a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetrõl szóló 1948. évi egyezménynek az 1993. évi módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetésérõl szóló 2003. évi LXXIX. törvény 4. § (2) bekezdése;
58. a Httv. 3. § (2) bekezdés a) pontja, 3. § (5) bekezdése, valamint Melléklete;
59. a Ktdt. 22/A. § (7) bekezdésében a „válogatott, illetve szelektív” szövegrész;
60. az egyes adótörvények és az azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény
430. §-a, 443. § (5)–(6) bekezdése.
85. §

(1) Hatályát veszti az egyes törvényeknek a Munkaerõpiaci Alap létrehozásával kapcsolatos módosításáról szóló
1995. évi CXXIV. törvény.
(2) Hatályát veszti a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény
28. § (1) bekezdése.

86. §

Nem lép hatályba
a) a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló
1999. évi XLII. törvény módosításáról szóló 2011. évi XLI. törvény 3. §-a, valamint 7. § (2) és (3) bekezdése;
b) az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény módosításáról szóló 2011. évi LXXXVI. törvény 8. §-ának az elõadó-mûvészeti szervezetek
támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (6) bekezdését
megállapító rendelkezése;
c) a Ktdt. 5. § (4) bekezdés a) pontja;
d) a Ktdt. 26. § (1) bekezdése;
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az egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XCV. törvény 12. § (1) és
(2) bekezdése;
az egyes adótörvények és az azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény
131. § 2. pontja, 360. § (1) bekezdés 28. pontja, 360. § (2) bekezdés 5. pontja, 419–420. §-a, 422. §-a, 424. §-a,
426. §-a, 429. §-a, 435–438. §-a.

(1) Nem lép hatályba az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
39. § (3) bekezdése.
(2) Az (1) bekezdés az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.

85. A Munkaerõpiaci Alap névváltozásával összefüggõ módosítások
88. §

(1) Az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 13. § (2) bekezdés d) pontjában a „Munkaerõpiaci
Alapnak” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak” szöveg lép.
(2) A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 5. § (5) bekezdésében
a „Munkaerõpiaci Alapból” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alapból” szöveg lép.
(3) A foglalkoztatás bõvítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekrõl szóló 2005. évi CLXXX. törvény
a) 3. § (1) bekezdésében és 17. § b) pontjában a „Munkaerõpiaci Alap” szövegrészek helyébe a „Nemzeti
Foglalkoztatási Alap” szöveg,
b) 3. § (3) bekezdésében a „Munkaerõpiaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szöveg
lép.
(4) A pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását
követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény 4/A. § (3) és (5) bekezdésében, 5. § (6) és (7) bekezdésében, 17. § (2) bekezdés a) pontjában
a „Munkaerõpiaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szöveg lép.
(5) A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény 6/A. § (1) és
(2) bekezdésében a „Munkaerõpiaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szöveg lép.
(6) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 52. § (7) bekezdés d) pont dd) alpontjában a „Munkaerõpiaci Alapot”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alapot” szöveg, 124/C. § (2) bekezdésében a „kihirdetésétõl”
szövegrész helyett a „közzétételétõl, illetve kézbesítésétõl” szöveg, a „kihirdetésének” szövegrész helyett
a „közzétételének, illetve kézbesítésének” szöveg lép.
(7) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény
a) 4. § (2) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében a „Munkaerõpiaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Foglalkoztatási Alap” szöveg,
b) 8. § (1) bekezdésében az „A Munkaerõpiaci Alap képzési alaprészének (a továbbiakban: alaprész)” szövegrész
helyébe az „Az alaprész” szöveg,
c) 18. § (1) bekezdésében az „a Munkerõpiaci Alap szakképzési, valamint fejlesztési és képzési alaprészébõl”
szövegrész helyébe az „az alaprészbõl, a Nemzeti Foglalkoztatási Alap szakképzési és fejlesztési alaprészébõl”
szöveg,
d) 28. § (2) bekezdésében az „a Munkaerõpiaci Alap képzési alaprészét” szövegrész helyébe az „az alaprészt” szöveg
lép.
(8) Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény 12. § (4) bekezdésében a „Munkaerõpiaci Alapból”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alapból” szöveg lép.
(9) A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, valamint a Bérgarancia
Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról szóló 1997. évi CXX. törvény 43. § (5) bekezdésében
a „Munkaerõpiaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szöveg lép.
(10) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény
a) 26. § (6) bekezdésében és 53/A. § (2) bekezdésében a „Munkaerõpiaci Alap”szövegrész helyébe a „Nemzeti
Foglalkoztatási Alap” szöveg,
b) 53/A. § (2) bekezdésében a „Munkaerõpiaci Alapot” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alapot”
szöveg, a „Munkaerõpiaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szöveg,
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53/A. § (1) bekezdésében és 56/A. § (7) bekezdés c) pontjában a „Munkaerõpiaci Alapnak” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak” szöveg

lép.
A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény 1. § (4) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 7. § (3) és
(4) bekezdésében, valamint 2. számú mellékletében a „Munkaerõpiaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Foglalkoztatási Alap” szöveg lép.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (1) bekezdésében a „Munkaerõ-piaci Alapból” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Foglalkoztatási Alapból” szöveg, 93. § (1) bekezdés m) pontjában a „Munkaerõpiaci Alap” szövegrész
helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szöveg lép.
A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény
a) 4. § (3) bekezdés a) pontjában a „Munkaerõpiaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap”
szöveg,
b) 4/A. § (5) bekezdésében a „Munkaerõpiaci Alap képzési alaprészébõl (a továbbiakban: MPA)” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészébõl” szöveg
lép.
A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 57. § (2) bekezdés d) pontjában
a „Munkaerõpiaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szöveg lép.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/D. § (2) bekezdésében a „Munkaerõpiaci Alapból” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Foglalkoztatási Alapból” szöveg lép.
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 4. alcím 4.11. pontjában
a „Munkaerõ-piaci Alap” szövegrész helyébe a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap” szöveg lép.

86. A Nemzeti Civil Alapprogram bevételeivel kapcsolatos módosítás
89. §

A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
(Az Alapprogram bevételei:)
„a) központi költségvetési támogatásként a személyi jövedelemadóként ténylegesen befizetett összeg 1%-ából
a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény 4. §-ában megjelölt kedvezményezetteknek a tárgyévet megelõzõ harmadik évben benyújtott,
érvényes rendelkezõ nyilatkozatok alapján ténylegesen kiutalt jövedelemadó-hányaddal megegyezõ összeg;”

90. §

E törvény 80. §-ában foglalt rendelkezéseinek
1. a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 16. cikk (1) és (2) bekezdése,
2. a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel, továbbá a 2006/96/EK tanácsi irányelvvel módosított,
a mûszaki szabványok és szabályok terén történõ információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom
szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv 8. cikke, és
3. a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
15. cikk (7) bekezdése
szerinti elõzetes bejelentése megtörtént.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

MAGYAR KÖZLÖNY
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1. melléklet a 2011. évi CLXVI. törvényhez
„Melléklet a 2003. évi LXXXVII. törvényhez

Az egyes kategóriák szerint igénybe vehetõ fogyasztói árkiegészítés tételek
1. utazási kedvezmény, vasúti és távolsági autóbusz menetjegy (TESZOR 49.31.10 és 49.10.19, beleértve
HÉV-közlekedés, kivéve jármûszállítás a 49.10.19.-bõl, TESZOR 49.39.11, TESZOR 49.31.21)
km
Ft/5 km/db
0–5
34
5,1–10
28
10,1–50
21
50,1–100
20
100,1–200
20
200,1–300
18
300,1–500
16
500,1–
15
2. utazási kedvezmény, vasúti és távolsági autóbusz menetjegy (TESZOR 49.31.10 és 49.10.19, beleértve
HÉV-közlekedés, kivéve jármûszállítás a 49.10.19.-bõl, TESZOR 49.39.11, TESZOR 49.31.21)
km
Ft/5 km/db
0–5
62
5,1–10
51
10,1–50
39
50,1–100
38
100,1–200
38
200,1–300
35
300,1–500
30
500,1–
26
3. utazási kedvezmény, vasúti és távolsági autóbusz bérlet (TESZOR 49.31.10 és 49.10.19, beleértve
HÉV-közlekedés, kivéve jármûszállítás a 49.10.19.-bõl, TESZOR 49.39.11)
km
Ft/5 km/hó/db
0–5
2599
5,1–10
2079
10,1–15
1733
15,1–20
1589
20,1–25
1583
25,1–30
1579
30,1–35
1576
35,1–40
1574
40,1–45
1572
45,1–50
1571
50,1–60
1569
60,1–70
1576
70,1–80
1574
80,1–90
1572
90,1–100
1571
100,1–120
1550
120,1–140
1531
140,1–160
1502
160,1–180
1484
180,1–200
1458
200,1–220
1431
220,1–240
1420
240,1–260
1388
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260,1–280
280,1–300
300,1–350
350,1–400
400,1–450
450,1–500
500,1–550
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1372
1348
1295
1235
1181
1127
1071

4. utazási kedvezmény, helyi bérlet (TESZOR 49.31.21-bõl és 49.31.10-bõl)
Budapest (a Helyiérdekû Vasúttal, az országos közforgalmi vasúttal és a helyközi
autóbuszjáratokkal együtt a közigazgatási határon belül)
Megyei jogú városokra:
kizárólag autóbuszra
kizárólag villamosra
kizárólag trolibuszra
villamosra és trolibuszra
autóbuszra, villamosra és trolibuszra (kombinált)
Egyéb településekre (autóbuszra)
5. utazási kedvezmény, ezen belül:
Komp- (TESZOR 50.30.11-bõl) és a révközlekedési (TESZOR 50.30.12-bõl) menetjegy
Komp- (TESZOR 50.30.11-bõl) és a révközlekedési (TESZOR 50.30.12-bõl) bérlet

Ft/hó/db
3580

2030
1330
1330
1380
2520
1710

65 Ft/db
620 Ft/hó/db
”

2. melléklet a 2011. évi CLXVI. törvényhez
„13. számú melléklet az 1992. évi LXXXIV. törvényhez
Az állami adóhatóságnál kezelt késedelmi pótlék és bírság bevételi számlákra a tárgyhónapban befolyt bevételekbõl
a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap számára a havonta átutalásra kerülõ összeg meghatározása
az alábbiak szerint történik (elõirányzaton eredeti elõirányzatot kell érteni):
A Nyugdíjbiztosítási Alap bevétele =

Ny
´ (P + B)
A + E + Ny

Az Egészségbiztosítási Alap bevétele =

E
´ (P + B)
A + E + Ny

ahol
A: az adóhatóságnál kezelt azon tárgyévi adó, járulék, hozzájárulás, illeték költségvetési bevételi elõirányzata, kivéve
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai – a képlet E: és Ny: fogalmak szerinti – bevételek elõirányzata, amely
befizetési kötelezettségek nem teljesítése esetére jogszabály késedelmi pótlék, illetve bírság fizetési
kötelezettséget ír elõ
E: a tárgyévi szociális hozzájárulási adó Egészségbiztosítási Alapot megilletõ része, munkáltatói és biztosítotti
egészségbiztosítási járulék, egészségügyi hozzájárulás, egészségügyi szolgáltatási járulék bevételi elõirányzata,
a táppénz-hozzájárulás bevételi elõirányzatának harmada, a folyamatos gyógyszerellátást biztosító
gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek
elõirányzata.
Ny: a tárgyévi szociális hozzájárulási adó Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletõ része, nyugdíjbiztosítási járulék és
biztosítotti nyugdíjjárulék, a korkedvezmény-biztosítási járulék elõirányzata.

MAGYAR KÖZLÖNY
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az adóhatóságnál az adóztatási tevékenységgel összefüggõen kezelt késedelmi pótlék bevételi számlára
a tárgyhónapban befolyt bevételnek az adózók (kifizetõk) által ezen a jogcímen visszaigényelt és az adóhatóság
által a tárgyhónapban visszautalt tételekkel csökkentett összege
az adóhatóságnál az adóztatási tevékenységgel összefüggõen kezelt bírság, mulasztási bírság, önellenõrzési
pótlék bevételi számlára a tárgyhónapban befolyt bevételnek az adózók (kifizetõk) által ezeken a jogcímeken
visszaigényelt és az adóhatóság által a tárgyhónapban visszautalt tételekkel csökkentett összege.”

3. melléklet a 2011. évi CLXVI. törvényhez
„Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 2. számú melléklet I./Határidõk/6.4 pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„6.4. A helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ automata és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerõ rendszer
üzemeltetése esetén fizetendõ 33%-os százalékos mértékû játékadót az adózó a tárgynegyedévet követõ hónap
20. napjáig vallja be és fizeti meg.””

4. melléklet a 2011. évi CLXVI. törvényhez
„18. melléklet a 2011. évi CLVI. törvényhez
I. TERMÉKEK
TESZOR
58.11.19-bõl
58.11.20-ból
58.11.41-bõl
58.11.42-bõl
58.13.10-bõl
58.13.31-bõl
58.13.32-bõl
58.14.19-bõl
58.14.31-bõl
58.14.32-bõl
58.19.11-bõl
58.19.12-bõl
58.19.13-ból
58.19.15-bõl
58.19.19-bõl
59.11.23-ból
59.11.30-ból
59.20.34-bõl
58.21.10-bõl
60.10.12-bõl
60.10.20-ból
60.10.30-ból
60.20.20-ból
60.20.31-bõl
60.20.32-bõl

Termékkör
Egyéb pornográf tartalmú nyomtatott könyv, brosúra, röplap, katalógus
Pornográf tartalmú könyv lemezen, kazettán, más fizikai hordozón
Pornográf tartalmú hirdetési hely nyomtatott könyvben
Pornográf tartalmú hirdetési hely elektronikus könyvben
Pornográf tartalmú nyomtatott napilap
Pornográf tartalmú hirdetési hely nyomtatott napilapban
Pornográf tartalmú hirdetési hely elektronikus napilapban
Pornográf tartalmú egyéb nyomtatott folyóirat, idõszaki kiadvány
Pornográf tartalmú hirdetési hely nyomtatott folyóiratban, idõszaki kiadványban
Pornográf tartalmú hirdetési hely elektronikus folyóiratban, idõszaki kiadványban
Pornográf tartalmú nyomtatott képeslap, üdvözlõ- és más hasonló kártya
Pornográf tartalmú nyomtatott kép, minta, fénykép
Pornográf tartalmú nyomtatott öntapadó papír (matrica), naptár
Pornográf tartalmú nyomtatott üzleti reklámanyag, katalógus, prospektus, reklámposzter
és hasonlók
Egyéb pornográf tartalmú nyomtatott anyag
Pornográf tartalmú film, videó lemezen, kazettán, más fizikai hordozón
Pornográf tartalmú hirdetési hely, idõ értékesítése filmben, video- és televízió-mûsorban
Pornográf tartalmú egyéb hanglemez, szalag
Pornográf tartalmú csomagolt számítógépes játékszoftver
Pornográf tartalmú eredeti rádiómûsor
Pornográf tartalmú rádiómûsor-összeállítás
Pornográf tartalmú rádiós reklámidõ
Pornográf tartalmú eredeti televízió-mûsor
Pornográf tartalmú televíziómûsor-összeállítás az elõfizetéses televízió kivételével
Pornográf tartalmú elõfizetéses televíziómûsor-összeállítás
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60.20.40-bõl
26.40.60-ból
63.11.30-ból
90.03.12-bõl
90.03.13-ból
II. SZOLGÁLTATÁSOK
59.11.11-bõl
59.13.12-bõl
59.14.10-bõl
60.20.12-bõl
60.20.14-bõl
59.20.11-bõl
59.20.12-bõl
59.20.21-bõl
60.10.11-bõl
77.22.10-bõl
73.12.11-bõl
73.12.12-bõl
73.12.13-ból
73.12.14-bõl
73.12.19-bõl
90.01.10-bõl
90.02.12-bõl
90.03.11-bõl
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Pornográf tartalmú televíziós reklámidõ
Pornográf tartalmú videojáték-berendezés (televízió-vevõkészülékhez kapcsolható, vagy
beépített képernyõvel rendelkezõ), egyéb játékok elektronikus kivetítõvel
Pornográf tartalmú internetes reklámhely, -idõ
Szerzõk, zeneszerzõk és egyéb mûvészek pornográf tartalmú eredeti alkotásai, kivéve:
elõadómûvészeké, festõké, grafikusoké, szobrászoké
Festõk, grafikusok, szobrászok pornográf tartalmú eredeti alkotásai
Pornográf tartalmú film gyártása
Pornográf tartalmú film-, video- és televízió-mûsor terjesztése
Pornográf tartalmú film vetítése
Egyéb pornográf tartalmú televízió-mûsor összeállítása és közvetítése az elõfizetéses mûsor
kivételével
Pornográf tartalmú egyéb elõfizetéses televízió-mûsor összeállítása és közvetítése
Pornográf tartalmú hangfelvétel készítése
Pornográf tartalmú élõhangfelvétel-készítés
Pornográf tartalmú rádiómûsor-készítés
Pornográf tartalmú rádiómûsor-összeállítás készítése, terjesztése
Pornográf tartalmú videokazetta és lemez kölcsönzése
Reklámfelület értékesítése nyomtatott médiában díjazásért vagy szerzõdéses alapon
pornográf tartalom számára
Reklámfelület értékesítése televízióban és rádióban díjazásért vagy szerzõdéses alapon
pornográf tartalom számára
Reklámfelület értékesítése az interneten díjazásért vagy szerzõdéses alapon pornográf
tartalom számára
Sporteseményhez kapcsolódó reklám értékesítése pornográf tartalom számára
Reklámfelület értékesítése egyéb helyen díjazásért vagy szerzõdéses alapon pornográf
tartalom számára
Elõadómûvészek pornográf tartalmú tevékenysége, elõadása
Pornográf tartalmú elõadó-mûvészeti események hírverése, szervezése
Szerzõk, zeneszerzõk, szobrászok és egyéb mûvészek pornográf tartalmú tevékenysége,
kivéve elõadómûvészeké
”

2011. évi CLXVII. törvény
a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról
és a szolgálati járandóságról*
1. Általános rendelkezések
1. §

E törvény alkalmazásában
a) biztosítással járó jogviszony:
aa) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–g) pontja szerinti
biztosítással járó jogviszony,
ab) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek hatálya
alá tartozó személy esetén EGT-államban fennálló, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–g) pontja szerinti
biztosítással járó jogviszonynak megfelelõ jogviszony,

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. november 28-ai ülésnapján fogadta el.
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ac)

b)

c)

d)

e)

f)
g)

2. §

a szociálpolitikai (szociális biztonsági) egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén – ha az egyezmény
eltérõen nem rendelkezik – a szerzõdõ államban fennálló, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–g) pontja
szerinti biztosítással járó jogviszonynak megfelelõ jogviszony;
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más állam,
továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági
Térségrõl szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzõdés alapján az Európai
Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
korhatár elõtti öregségi nyugdíj: az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött személynek járó
ca) elõrehozott öregségi nyugdíj,
cb) csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíj,
cc) korkedvezményes nyugdíj,
cd) bányásznyugdíj,
ce) korengedményes nyugdíj,
cf) az egyes mûvészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.)
Korm. rendelet alapján megállapított öregségi nyugdíj,
cg) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény 2012. január 1-jét megelõzõen hatályos rendelkezései alapján megállapított
öregségi nyugdíj,
ch) az Európai Parlament magyarországi képviselõinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 2012. január
1-jét megelõzõen hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj,
ci)
az országgyûlési képviselõk javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 2012. január 1-jét megelõzõen
hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj,
cj)
szolgálati nyugdíj;
korhatár elõtti öregségi nyugdíj, korhatár elõtti ellátás, illetve szolgálati járandóság kezdõ napja: az a nap,
amelytõl kezdõdõen a korhatár elõtti öregségi nyugdíjat, a korhatár elõtti ellátást, illetve a szolgálati járandóságot
megállapítják;
nyugdíjban, korhatár elõtti ellátásban, illetve szolgálati járandóságban részesülõ személy: az a személy, akinek
nyugdíjat, korhatár elõtti ellátást, illetve szolgálati járandóságot folyósítanak, vagy akinek a nyugdíj, a korhatár
elõtti ellátás, illetve a szolgálati járandóság folyósítását szüneteltetik;
öregségi nyugdíjkorhatár: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban:
Tny.) 18. § (1) bekezdése szerinti öregségi nyugdíjkorhatár;
rendszeres pénzellátás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés
i) pontja szerinti rendszeres pénzellátás az özvegyi nyugdíj, a baleseti hozzátartozói nyugellátások,
a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék,
valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított, ezekkel azonos típusú ellátások kivételével.

(1) A korhatár elõtti ellátást és a szolgálati járandóságot a jogszabályokban meghatározott nyugdíjmegállapító szervek
állapítják meg és a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja.
(2) Ha e törvény vagy a végrehajtására kiadott kormányrendelet másként nem rendelkezik, az igényérvényesítésre,
a korhatár elõtti ellátás és a szolgálati járandóság megállapítására, folyósítására, a szolgálati idõ meghatározására és
számítására, a korhatár elõtti ellátás igénybevételéhez szükséges, foglalkozáshoz kötött kedvezményre jogosító idõ,
korkedvezményes idõ megállapítására, a jogorvoslatra, az eljárási költségek viselésére, a jogalap nélküli ellátás
visszafizetésére és megtérítésére, a késedelmi kamat megtérítésére, a tartozás elengedésére, mérséklésére és fizetési
kedvezmény engedélyezésére, a végrehajtásra, valamint az adatkezelésre az öregségi nyugdíjra vonatkozó
szabályokat kell megfelelõen alkalmazni azzal, hogy ahol az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabály nyugellátást vagy
nyugdíjat említ, azon korhatár elõtti ellátást, illetve szolgálati járandóságot kell érteni.
(3) A korhatár elõtti ellátást és a szolgálati járandóságot a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint kell emelni.
(4) Ha e törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a korengedményes nyugdíj és a helyébe lépõ korhatár
elõtti ellátás folyósítására és megszüntetésére, valamint a munkáltató fizetési kötelezettségére és a visszatérítésre az
öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályokon túl a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm.
rendelet és a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetõségének meghosszabbításáról szóló 283/2009. (XII. 11.)
Korm. rendelet 2011. december 31-én hatályos rendelkezéseit is megfelelõen kell alkalmazni.
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(5) A 3. § (2) bekezdése, a 4. § (1) és (3) bekezdése, az 5. § (1) és (4) bekezdése, valamint a 18. § (1) és (2) bekezdése szerinti
esetekben a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, és a továbbfolyósításról, illetve a korhatár elõtti ellátás, szolgálati
járandóság folyósított összegének módosításáról nem hoz külön döntést.

2. A korhatár elõtti öregségi nyugdíjak továbbfolyósítása
3. §

(1) Korhatár elõtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követõ kezdõ naptól nem állapítható meg. A 2012. január 1-jét
megelõzõ kezdõ naptól megállapításra kerülõ korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megállapítására a korhatár elõtti
öregségi nyugdíj kezdõ napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.
(2) 2012. január 1-jétõl – a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben – öregségi nyugdíjként kell
továbbfolyósítani
a) az 1949. évben vagy azt megelõzõen született, az 1. § c) pont ca)–ci) alpontja szerinti nyugdíjban részesülõ
személynek ezt a nyugdíját,
b) az 1954. évben vagy azt megelõzõen született, szolgálati nyugdíjban részesülõ személynek a szolgálati nyugdíja
csökkentések nélküli teljes összegét,
c) annak a korhatár elõtti öregségi nyugdíjban részesülõ nõnek a korhatár elõtti öregségi nyugdíját, aki
2011. december 31-én rendelkezik a Tny. 18. § (2a)–(2d) bekezdésében meghatározott jogosultsági idõvel,
az öregségi nyugdíj szüneteltetésére vonatkozó szabályok figyelembevételével.
(3) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a jogosult 2011. december 31-én a fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) vagy a Magyar Honvédség
hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) szerinti
szolgálati viszonyban áll, a szolgálati nyugdíj összegét a Hszt., illetve a Hjt. 2011. december 31-én hatályos szabályai
szerint 2011. december 31-ével újra meg kell állapítani, és ha ez az összeg magasabb, mint a szolgálati nyugdíj
2011 decemberére járó havi összege, ezt az összeget kell 2012. január 1-jétõl – a 2012. januári nyugdíjemelés
mértékével növelt összegben – öregségi nyugdíjként továbbfolyósítani az öregségi nyugdíj szüneteltetésére
vonatkozó szabályok figyelembevételével.
(4) A (2) bekezdés c) pontja szerinti feltétel fennállásáról a nyugdíjmegállapító szerv értesíti a nyugdíjfolyósító szervet.
(5) A Tny. 18. § (2a)–(2d) bekezdése alapján megállapított öregségi nyugdíjat e törvény rendelkezései nem érintik,
azt továbbra is öregségi nyugdíjként kell folyósítani.

4. §

(1) 2012. január 1-jétõl – a 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eset, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49/B. §
(2) bekezdése szerinti eset és az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól
szóló 2008. évi XCIX. törvény 43/A. § (2) bekezdése szerinti eset kivételével – az 1950. évben vagy azt követõen
született,
a) az 1. § c) pont ca)–ch) alpontja szerinti korhatár elõtti öregségi nyugdíjban részesülõ személynek a korhatár elõtti
öregségi nyugdíját a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben,
b) az 1. § c) pont ci) alpontja szerinti korhatár elõtti öregségi nyugdíjban részesülõ személynek a korhatár elõtti
öregségi nyugdíját a (2) bekezdés szerint számított és a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt
összegben,
korhatár elõtti ellátásként kell továbbfolyósítani az 5. alcímben foglaltak figyelembevételével.
(2) Az 1. § c) pont ci) alpontja szerinti korhatár elõtti öregségi nyugdíj helyébe lépõ korhatár elõtti ellátás
továbbfolyósított összegét úgy kell meghatározni, hogy a jogosultnak 2011 decemberére járó, az 1. § c) pont
ci) alpontja szerinti korhatár elõtti öregségi nyugdíj havi összegét csökkenteni kell a személyi jövedelemadó
mértékével.
(3) Ha a személyi jövedelemadó mértéke megváltozik, a (2) bekezdés szerint csökkentett korhatár elõtti ellátás folyósított
összegét módosítani kell.
(4) Ha a (2) bekezdés szerint csökkentett korhatár elõtti ellátásban részesülõ személy a személyi jövedelemadóról szóló
törvényben meghatározott családi kedvezmény igénybevételére, illetve – a jogosultat megilletõ családi kedvezmény
– megosztással történõ érvényesítésére jogosult vagy összevont adóalapba tartozó jövedelem szerzése esetén
jogosult lenne, de a családi kedvezmény az összevont adóalapba tartozó jövedelem adóalapja terhére – házastárssal,
élettárssal megosztva sem – nem vagy csak részben érvényesíthetõ, az állami adóhatóság igazolása alapján a családi
kedvezményre vagy annak adóalap-kedvezményként nem érvényesíthetõ részére az adó mértékével megállapított
összeg a korhatár elõtti ellátás (2) bekezdés szerinti csökkentésével szemben érvényesíthetõ.
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5. §

(1) 2012. január 1-jétõl – a 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eset kivételével – az 1955. évben vagy azt követõen született,
szolgálati nyugdíjban részesülõ személynek a szolgálati nyugdíját a (2) és (3) bekezdés szerint számított és a
2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben szolgálati járandóságként kell továbbfolyósítani az
5. alcímben foglaltak figyelembevételével.
(2) A szolgálati járandóság továbbfolyósított összegét úgy kell meghatározni, hogy a jogosultnak 2011 decemberére járó
szolgálati nyugdíj havi összegét – a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – csökkenteni kell a személyi jövedelemadó
mértékével. A szolgálati járandóság összege nem csökkenhet a 2011. december 31-én hatályos kötelezõ legkisebb
munkabér 150 százaléka alá, ha a jogosultnak 2011 decemberére járó szolgálati nyugdíj havi összege
– a 2012. január 1-jét megelõzõen hatályos szabályok alapján csökkentett mértékben folyósított szolgálati nyugdíj
kivételével – ezt az összeget meghaladta.
(3) A (2) bekezdés alapján nem csökkenthetõ a szolgálati járandóság összege, ha
a) a szolgálati viszony megszüntetésére egészségi, pszichikai, fizikai alkalmatlanság miatt került sor és az
alkalmatlanság megállapítását megalapozó baleset, betegség szolgálati kötelmekkel összefüggõ jellegét a
jogviszony megszüntetésekor a Hszt. 180. §-a vagy a Hjt. 201. §-a alapján minõsítõ határozattal megállapították,
b) a 2011 decemberére járó szolgálati nyugdíj – a 2012. január 1-jét megelõzõen hatályos szabályok alapján
csökkentett mértékben folyósított szolgálati nyugdíj kivételével – nem haladta meg a 2011. december 31-én
hatályos kötelezõ legkisebb munkabér havi összegének 150 százalékát, vagy
c) a jogosult önkéntes tartalékos szerzõdést kötött, a szerzõdés megkötését követõ hónap elsõ napjától a szerzõdés
megszûnése hónapjának utolsó napjáig.
(4) Ha a személyi jövedelemadó mértéke megváltozik, a (2) bekezdés szerint csökkentett szolgálati járandóság folyósított
összegét módosítani kell.
(5) Ha a (2) bekezdés szerint csökkentett szolgálati járandóságban részesülõ személy a személyi jövedelemadóról szóló
törvényben meghatározott családi kedvezmény igénybevételére, illetve – a jogosultat megilletõ családi kedvezmény
– megosztással történõ érvényesítésére jogosult vagy összevont adóalapba tartozó jövedelem szerzése esetén
jogosult lenne, de a családi kedvezmény az összevont adóalapba tartozó jövedelem adóalapja terhére – házastárssal,
élettárssal megosztva sem – nem vagy csak részben érvényesíthetõ, az állami adóhatóság igazolása alapján a családi
kedvezményre vagy annak adóalap-kedvezményként nem érvényesíthetõ részére az adó mértékével megállapított
összeg a szolgálati járandóság (2) bekezdés szerinti csökkentésével szemben érvényesíthetõ.

6. §

Aki korhatár elõtti öregségi nyugdíj mellett 2012. január 1-je elõtt a Tny. 22/A. §-a alapján nyugdíjnövelésre jogot
szerzett, ezt a jogát korhatár elõtti ellátás, illetve szolgálati járandóság esetén is érvényesítheti az öregségi nyugdíjra
vonatkozó szabályok megfelelõ alkalmazásával.

3. A korhatár elõtti ellátás megállapítása
7. §

(1) A 4. § (1) bekezdésében foglaltakon túl – 2011. december 31-ét követõ kezdõ naptól – korhatár elõtti ellátásra jogosult
a) az, aki 2011. december 31-éig az elõrehozott, csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíj
igénybevételéhez a Tny. 2012. január 1-jét megelõzõen hatályos szabályai szerint szükséges
aa) életkort betöltötte, és
ab) szolgálati idõt megszerezte,
b) az az 1953. évben született nõ, aki 59. életévét betöltötte és a korhatár elõtti ellátás kezdõ napjáig, de legkésõbb
2012. december 31-éig legalább 37 év szolgálati idõt szerzett,
c) az, aki a korhatár elõtti ellátás kezdõ napjáig, de legkésõbb 2012. december 31-éig a Tny. 2012. január 1-jét
megelõzõen hatályos szabályai szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett,
d) az, aki 2011. december 31-éig a bányásznyugdíjról szóló 150/1991. (XII. 4.) Korm. rendelet 2012. január 1-jét
megelõzõen hatályos szabályai szerint a bányásznyugdíjra való jogosultságot megszerezte,
e) az, aki 2011. december 31-éig az egyes mûvészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról
szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelõzõen hatályos szabályai szerint öregségi nyugdíjra
jogosultságot szerzett,
f) az, aki esetében a biztosítással járó jogviszonyának megszüntetéséhez szükséges egyoldalú jognyilatkozatot
2012. január 1-jét megelõzõen a másik féllel írásban közölték, vagy a jogviszonyt megszüntetõ megállapodást
2012. január 1-jét megelõzõen írásban megkötötték, feltéve, hogy a biztosítással járó jogviszony megszûnését
követõ nap 2012. évben van, és a jogosult a biztosítással járó jogviszony megszûnését követõ napon a
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2011. december 31-én hatályos szabályok szerint az 1. § c) pont ca), cb), cd), ce) vagy cf) alpontja szerinti korhatár
elõtti nyugellátásra jogosult lett volna,
feltéve, hogy a korhatár elõtti ellátás kezdõ napjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, a korhatár elõtti
ellátás kezdõ napján biztosítással járó jogviszonyban nem áll, átmeneti bányászjáradékra vagy balettmûvészeti
életjáradékra nem jogosult, és a korhatár elõtti ellátás kezdõ napján rendszeres pénzellátásban nem részesül.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a jogosult a korhatár elõtti ellátást az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése
elõtt annyi évvel kérheti, ahány év korkedvezményt a Tny. 2011. december 31-én hatályos szabályai szerint
a) a korhatár elõtti ellátás kezdõ napját megelõzõ napig szerzett, ha a korhatár elõtti ellátás kezdõ napja 2012. évben
van,
b) az a) pontban nem említett esetben 2012. december 31-éig szerzett.
8. §

(1) Az ezen alcímben foglaltak alapján megállapított korhatár elõtti ellátás összegét az öregségi nyugdíjra vonatkozó,
a korhatár elõtti ellátás kezdõ napján alkalmazandó szabályok, valamint a (2)–(4) bekezdésben foglaltak szerint kell
megállapítani.
(2) 1950. vagy 1951. évben született nõ esetén a 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a korhatár elõtti ellátás
(1) bekezdés szerint kiszámított összegét a Tny. 2008. december 31-én hatályos 10. § (2) bekezdése szerint csökkenteni
kell, ha a jogosult
a) a 2011. december 31-én hatályos szabályok alapján a korhatár elõtti ellátás kezdõ napjáig csak csökkentett
összegû elõrehozott öregségi nyugdíjra szerzett jogosultságot, és
b) a csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõt 2008. december 31-éig
megszerezte.
(3) A 7. § (1) bekezdés a), b) és f) pontja szerinti esetben a korhatár elõtti ellátás (1) bekezdés szerint kiszámított összegét
– a (2) bekezdésben foglalt eset kivételével – a Tny. 2011. december 31-én hatályos 18/A. § (3) bekezdése szerint
csökkenteni kell, ha a jogosult a 2011. december 31-én hatályos szabályok alapján a korhatár elõtti ellátás kezdõ
napjáig csak csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíjra szerzett volna jogosultságot.
(4) A 7. § (1) bekezdés a) és f) pontja szerinti esetben a korhatár elõtti ellátás (1) bekezdés szerint kiszámított összegét
a Tny. 2011. december 31-én hatályos 18/B. § (2), illetve (3) bekezdése szerint csökkenteni kell, ha a jogosult a
2011. december 31-én hatályos szabályok alapján a korhatár elõtti ellátás kezdõ napjáig csak a Tny. 2011. december
31-én hatályos 18/B. §-a szerinti elõrehozott öregségi nyugdíjra szerzett volna jogosultságot.

4. A szolgálati járandóság megállapítása
9. §

Az 5. § (1) bekezdésében foglaltakon túl – 2011. december 31-ét követõ kezdõ naptól – szolgálati járandóságra
jogosult az a személy,
a) akivel a Hszt., illetve a Hjt. alapján a felmentését, nyugállományba helyezését 2012. január 1-jét megelõzõen
írásban közölték, ha a szolgálati viszony megszûnését követõ napon a Hszt., illetve a Hjt. 2011. december 31-én
hatályos szabályai alapján folyósított szolgálati nyugdíjra lett volna jogosult,
b) aki 2011. december 31-én a Hszt. vagy a Hjt. 2012. január 1-jét megelõzõen hatályos szabályai, vagy a fegyveres
erõk és a fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 1971. évi 10. törvényerejû
rendelet alapján megállapított rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesült, ha a szolgálati
nyugdíjjogosultság szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati ideje 2011. december 31-én eléri a 25 évet,
beleszámítva a szolgálati idõbe a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban eltöltött idõt is, vagy
c) aki 1954-ben vagy azt megelõzõen született, 2011. december 31-én a Hszt. vagy a Hjt. szerinti szolgálati
viszonyban állt, és a szolgálati nyugdíjjogosultság szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati ideje
2011. december 31-én eléri a 25 évet,
feltéve, hogy a szolgálati járandóság kezdõ napjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, a szolgálati
járandóság kezdõ napján biztosítással járó jogviszonyban nem áll, és a szolgálati járandóság kezdõ napján rendszeres
pénzellátásban nem részesül.
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(1) A 9. § a) és c) pontja alapján megállapított szolgálati járandóság összegét a Hszt., illetve a Hjt. 2011. december 31-én
hatályos szabályainak és az 5. § (2) és (3) bekezdésének megfelelõ alkalmazásával kell megállapítani azzal, hogy ahol
a rendelkezések
a) a 2011 decemberére járó szolgálati nyugdíj havi összegét említik, azon a szolgálati járandóságnak az 5. §
(2)–(5) bekezdésében foglaltak nélkül számított, megállapításkori havi összegét,
b) a 2011. december 31-én hatályos kötelezõ legkisebb munkabért említik, azon a szolgálati járandóság kezdõ
napját megelõzõ napon hatályos kötelezõ legkisebb munkabért
kell érteni.
(2) A 9. § b) pontja alapján megállapított szolgálati járandóság összege megegyezik a korábban folyósított rokkantsági,
baleseti rokkantsági nyugdíjnak az 5. § (2) és (3) bekezdés megfelelõ alkalmazásával számított összegével azzal, hogy
ahol a rendelkezések
a) a 2011 decemberére járó szolgálati nyugdíj havi összegét említik, azon a 2011 decemberére járó a rokkantsági,
baleseti rokkantsági nyugdíj havi összegét,
b) a 2011. december 31-én hatályos kötelezõ legkisebb munkabért említik, azon a szolgálati járandóság kezdõ
napját megelõzõ napon hatályos kötelezõ legkisebb munkabért
kell érteni.
(3) Az 5. § (4) és (5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket az ezen alcímben foglaltak alapján megállapított szolgálati
járandóságra is alkalmazni kell.

5. A korhatár elõtti ellátás és a szolgálati járandóság folyósításának szüneteltetése
11. §

(1) A korhatár elõtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülõ személy keresõtevékenységére a Tny. 83/B. §
(1) és (2) bekezdésének rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során a 2012. június 30-át követõen szerzett jövedelem vehetõ figyelembe, ha a korhatár
elõtti öregségi nyugdíjat 2008. január 1-jét megelõzõ kezdõ naptól állapították meg.

12. §

(1) A szolgálati járandóság folyósítását szüneteltetni kell, ha a jogosult a Hszt. 64. § (5) bekezdése, 264/C. § (1) bekezdés
c) pontja vagy a Hjt. 69. § (5) bekezdése alapján kérelmezi.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a szolgálati járandóság a jogosult kérelmére csak akkor folyósítható újból, ha a
jogosult igazolja a szolgálati viszony megszûnését.

13. §

A korhatár elõtti ellátás és a szolgálati járandóság folyósítását szüneteltetni kell azokra a hónapokra, amikor a jogosult
álláskeresési járadékban részesül.

14. §

(1) A szolgálati járandóság folyósítását szüneteltetni kell, ha a jogosult a szolgálati jogviszonyának idõtartama alatt
a) öt évig terjedõ vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendõ szándékos bûncselekményt, vagy
b) öt évet el nem érõ szabadságvesztéssel büntetendõ szándékos testi sértés [Btk. 170. § (2) bekezdés], személyi
szabadság megsértése [Btk. 175. § (1) bekezdés], emberkereskedelem [Btk. 175/B. § (1) bekezdés],
embercsempészés [Btk. 218. § (1) bekezdés], hivatali visszaélés (Btk. 225. §), bántalmazás hivatalos eljárásban [Btk.
226. § (1) bekezdés], vesztegetés [Btk. 251. § (1) bekezdés, 253. § (1) bekezdés, 254. § (1) bekezdés], befolyás
vásárlása (Btk. 256/A. §), vesztegetés nemzetközi kapcsolatban [Btk. 258/B. § (1) bekezdés, 258/C. § (1) bekezdés],
vagy befolyással üzérkedés és befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatban [Btk. 258/E. § (2) bekezdés]
bûncselekményt
követett el, és az elítéléshez fûzõdõ hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.
(2) A szolgálati járandóság folyósítását
a) a 9. § alapján jogosult személy esetén, ha a jogosult már a szolgálati járandóságot megállapító határozat jogerõre
emelkedésekor az (1) bekezdés szerinti, az elítéléshez fûzõdõ hátrányos jogkövetkezmények hatálya alatt állt,
a szolgálati járandóság kezdõ napjától,
b) az a) pontban nem említett esetben az (1) bekezdés szerinti szüneteltetési oknak a nyugdíjfolyósító szerv általi
megállapítását követõ hónap elsõ napjától
kell szüneteltetni.
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(3) Az (1) bekezdés szerinti szüneteltetési ok megállapítása céljából
a) a nyugdíjmegállapító szerv a szolgálati járandóság megállapítására irányuló eljárása során elektronikus úton
továbbítja a jogosult természetes személyazonosító adatait,
b) a nyugdíjfolyósító szerv havonta elektronikus úton továbbítja a szolgálati járandóságban részesülõ személyek
természetes személyazonosító adatait
a bûnügyi nyilvántartó szervnek.
(4) A bûnügyi nyilvántartó szerv a (3) bekezdésben meghatározott személyek természetes személyazonosító adatait
összeveti a bûntettesek nyilvántartásában kezelt adatokkal. Ha az összevetés alapján a bûnügyi nyilvántartó szerv azt
állapítja meg, hogy a (3) bekezdésben meghatározott személy az (1) bekezdés szerinti bûncselekményt követett el, és
az elítéléshez fûzõdõ hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült, e tényt, a bûncselekmény vagy
bûncselekmények elkövetésének idejét, valamint az érintett természetes személyazonosító adatait továbbítja a Hszt.
199. §-ában és a Hjt. 225. §-ában meghatározott központi személyügyi nyilvántartásokat kezelõ szerveknek
(a továbbiakban együtt: központi személyügyi nyilvántartást kezelõ szerv).
(5) A központi személyügyi nyilvántartást kezelõ szerv a bûnügyi nyilvántartó szervtõl átvett adatokat összeveti az általa
kezelt központi személyügyi nyilvántartás adattartalmával. Ha az összevetés alapján a központi személyügyi
nyilvántartást kezelõ szerv azt állapítja meg, hogy a (3) bekezdésben meghatározott személy az (1) bekezdésben
meghatározott bûncselekményt a szolgálati viszonyának idõtartama alatt követte el, és az elítéléshez fûzõdõ
hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült, e tényrõl, valamint az érintett személy természetes
személyazonosító adatairól tájékoztatja a (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben a nyugdíjmegállapító szervet,
a (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben pedig a nyugdíjfolyósító szervet.
(6) A (3)–(5) bekezdés alapján átvett személyes adatokat a bûnügyi nyilvántartó szerv, illetve a központi személyügyi
nyilvántartást kezelõ szerv – az adattovábbítási kötelezettségének teljesítését követõen haladéktalanul – törli.
(7) A szolgálati járandóság folyósításának az (1) bekezdés szerinti szüneteltetése esetén a szolgálati járandóság a jogosult
kérelmére és csak akkor folyósítható újból, ha a jogosult a bûnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági
bizonyítvánnyal igazolja, hogy az (1) bekezdésben szüneteltetési ok már nem áll fenn.
15. §

Ameddig a jogosult az újbóli folyósítást nem kéri, szüneteltetni kell a korhatár elõtti ellátás és a szolgálati járandóság
folyósítását, ha a korhatár elõtti öregségi nyugdíj folyósítását 2011. december 31-én a jogosult kérelmére
szüneteltették a 12. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

16. §

A szüneteltetést követõen a korhatár elõtti ellátást és a szolgálati járandóságot az idõközi nyugdíjemelésekkel növelt
összegben kell újból folyósítani.

6. A korhatár elõtti ellátás és a szolgálati járandóság megszûnése
17. §

(1) A korhatár elõtti ellátás és a szolgálati járandóság megszûnik, ha
a) a jogosult meghal,
b) a jogosult az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti,
c) a jogosult részére a Tny. 18. § (2a)–(2d) bekezdése alapján öregségi nyugdíjat állapítanak meg,
d) a nyugdíjmegállapító szerv a jogosult kérelmére megszünteti, vagy
e) a nyugdíjmegállapító szerv a (2) bekezdés szerinti esetben vagy korengedményes nyugdíj helyébe lépõ korhatár
elõtti ellátás esetén a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet, illetve a
korengedményes nyugdíjba vonulás lehetõségének meghosszabbításáról szóló 283/2009. (XII. 11.) Korm.
rendelet 2011. december 31-én hatályos rendelkezései által meghatározott esetben hivatalból megszünteti.
(2) Ha a korhatár elõtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülõ személy foglalkoztatására a foglalkoztatásra
irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor,
a) a nyugdíjmegállapító szerv a korhatár elõtti ellátást, illetve a szolgálati járandóságot a jogsértést megállapító
határozat jogerõre emelkedését követõ hónaptól megszünteti, és
b) a jogosultnak – ha a jogosult a korhatár elõtti ellátásban, illetve a szolgálati járandóságban kevesebb, mint egy éve
részesül – a folyósított korhatár elõtti ellátás, illetve szolgálati járandóság teljes összegének megfelelõ összeget,
egyéb esetben a korhatár elõtti ellátásnak, illetve a szolgálati járandóságnak a megszüntetést megelõzõ egy
évben folyósított összegének megfelelõ összeget kell fizetnie.
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(3) Akinek korhatár elõtti ellátása vagy szolgálati járandósága megszûnik, annak korhatár elõtti ellátás és szolgálati
járandóság ismételten nem állapítható meg.

7. A korhatár elõtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülõ személyek öregségi nyugdíja
18. §

(1) Ha a korhatár elõtti ellátásban részesülõ személy az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, az öregségi nyugdíjkorhatár
betöltésének napjától a korhatár elõtti ellátásnak a 4. § (2) bekezdése szerinti csökkentés nélküli összegét öregségi
nyugdíjként kell továbbfolyósítani.
(2) Ha a szolgálati járandóságban részesülõ személy az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, az öregségi nyugdíjkorhatár
betöltésének napjától a szolgálati járandóság csökkentések nélküli teljes összegét öregségi nyugdíjként kell
továbbfolyósítani.
(3) Az öregségi nyugdíj (1) vagy (2) bekezdés szerinti folyósítása esetén a nyugdíjas – a nyugdíjkorhatár betöltését követõ
hat hónapon belül – a nyugdíjmegállapító szervtõl kérheti az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítását,
ha a korhatár elõtti ellátásban, illetve szolgálati járandóságban részesülés idõtartama alatt legalább 365 nap szolgálati
idõt szerzett. Az öregségi nyugdíj összegét – az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától kezdõdõen – abban
az esetben lehet ismételten megállapítani, ha az így megállapított öregségi nyugdíj magasabb az (1), illetve
(2) bekezdés szerint folyósított összegnél.
(4) A korhatár elõtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülõ személy halála esetén a hozzátartozói
nyugellátások megállapítása során az (1)–(3) bekezdésben foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell azzal, hogy ahol
az (1)–(3) bekezdés az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését említi, azon az elhunyt jogszerzõ halálát kell érteni.

8. A szolgálati nyugdíj rögzítése
19. §

A szolgálati nyugdíj összegét 2011. december 31-ével, a Hszt., illetve a Hjt. 2011. december 31-én hatályos
szolgálatinyugdíj-megállapítási szabályai szerint, 2012. december 31-éig – annak folyósítása nélkül – meg kell
állapítani, illetve újból meg kell állapítani (nyugdíjrögzítés) annak, aki
a) 2011. december 31-én a Hszt., illetve a Hjt. szerinti hivatásos állomány tagja,
b) a 3. § (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozik, és
c) a szolgálati nyugdíjjogosultság szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati ideje 2011. december 31-én eléri a
25 évet.

20. §

Azoknak a 3. § (2) bekezdés b) pontjának hatálya alá nem tartozó személyeknek, akik folyósítás nélkül megállapított
vagy rögzített szolgálati nyugdíjjal rendelkeznek, az öregségi nyugdíj megállapítása során kérelemre a megállapított
vagy rögzített szolgálati nyugdíjnak az idõközi nyugdíjemelésekkel növelt összegét, több megállapított vagy rögzített
szolgálati nyugdíj esetén a magasabb összeget kell öregségi nyugdíjként megállapítani, illetve a 18. § (1) vagy
(2) bekezdésében foglaltak szerint továbbfolyósítani, és ezt az összeget kell a hozzátartozói nyugellátások
megállapítása során figyelembe venni.

9. A korhatár elõtti ellátás és a szolgálati járandóság fedezete
21. §

(1) A korhatár elõtti ellátás és a szolgálati járandóság költségeinek, valamint a korhatár elõtti ellátással és a szolgálati
járandósággal kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetét a központi költségvetés biztosítja.
(2) E törvény rendelkezéseire hivatkozással a 2011. december 31-én hatályos szabályokban foglaltakhoz képest a
korengedményes nyugdíjra megállapodást megkötõ munkáltató fizetési kötelezettsége nem növelhetõ és a
munkáltató visszatérítésre nem tarthat igényt.

10. Felhatalmazó rendelkezés
22. §

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a korhatár elõtti ellátás és a szolgálati járandóság
megállapításának, folyósításának, szüneteltetésének és megszüntetésének részletes eljárási szabályait.
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11. Hatályba léptetõ rendelkezések
23. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 64. § (2) bekezdése és a 104. § (2) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 12–28. alcím és a 30–42. alcím 2012. január 2-án hatályát veszti. A 29. alcím és a 43. alcím 2013. január 2-án hatályát
veszti.

12. Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása
24. §

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 15. pontjában az „igénybevételével” szövegrész helyébe
az „ , a korhatár elõtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettmûvészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék
igénybevételével” szöveg lép.

13. A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása
25. §

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 30. § (1) bekezdése
a következõ e) ponttal egészül ki:
[Az álláskeresõ kérelmére nyugdíj elõtti álláskeresési segélyt (a továbbiakban: álláskeresési segély) kell megállapítani, ha]
„e) korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban és átmeneti
bányászjáradékban nem részesül.”

26. §

(1) A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/A. § (2) bekezdése
a következõ j) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben meghatározott szervek a jogszabályban meghatározott feladataik ellátásával összefüggésben
a következõ adatok nyilvántartására jogosultak:]
„j) az arra vonatkozó adatok, hogy az álláskeresõ korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti
életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül-e.”
(2) A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/A. §-a a következõ
(11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az állami foglalkoztatási szerv – a (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti adatok és a TAJ megküldésével – hivatalból
értesíti a nyugdíjfolyósító szervet, ha korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti
életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülõ személynek állapít meg vagy szüntet meg álláskeresési
járadékot.”

27. §

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés i) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„i) öregségi nyugdíjra jogosult személy: aki
ia) az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõvel rendelkezik, vagy
ib) az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése elõtt öregségi nyugdíjban részesül, vagy
ic) a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított
öregségi nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti
nyugdíjban, öregségi járadékban vagy növelt összegû öregségi járadékban részesül,”

28. §

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
a) 30. § (1) bekezdés d) pontjában az „idõvel” szövegrész helyébe az „idõvel, és” szöveg,
b) 39. § (2) bekezdés f) pontjában a „korengedményes nyugdíjak” szövegrész helyébe a „korengedményes nyugdíj
helyébe lépõ korhatár elõtti ellátás” szöveg
lép.
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Hatályát veszti a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
a) 39. § (3) bekezdés a) pontjában az „az elõnyugdíj,” szövegrész,
b) 58. § (5) bekezdés h) pontjában az „a társadalombiztosítási jogszabályok által egyes munkakörökben biztosított
korkedvezmény figyelembevételével,” szövegrész.

14. A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása
30. §

A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 80. § (2) bekezdésében a „korengedményes
nyugdíjat” szövegrész helyébe a „korengedményes nyugdíjat és a helyébe lépõ korhatár elõtti ellátást” szöveg lép.

15. A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény módosítása
31. §

A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 95. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A végkielégítésnek a (4) bekezdésben meghatározott mértéke háromhavi átlagkereset összegével emelkedik, ha a
munkavállaló munkaviszonya az (1) bekezdésben meghatározott módon az öregségi nyugdíjra való jogosultság
[87/A. § (1) bekezdés a) pont] megszerzését megelõzõ öt éven belül szûnik meg. Nem illeti meg az emelt összegû
végkielégítés a munkavállalót, ha az e bekezdésben foglaltak alapján korábban már emelt összegû végkielégítésben
részesült.”

32. §

Hatályát veszti a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 65. § (3) bekezdés c) pontjában az „ , illetve
a korengedményes nyugdíjazásra” szövegrész.

16. A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása
33. §

A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 17. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A közszolgálati jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha)
„g) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt
feltételt a felmentési idõ leteltekor teljesítõ köztisztviselõ kérelmezi.”

34. §

Hatályát veszti a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
a) 17. § (2) bekezdés f) pontja,
b) 17. § (9) bekezdése,
c) 19. § (2) bekezdésében a „vagy a korkedvezményes öregségi nyugdíjra” szöveg,
d) 49/E. § (7) bekezdésében az „f) vagy” szövegrész.

17. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása
35. §

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt – a 30/A–30B. §-ban foglalt korlátozással – felmentéssel akkor szüntetheti
meg, ha)
„f) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt
feltételt a felmentési idõ leteltekor teljesítõ közalkalmazott kérelmezi.”

36. §

Hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
a) 16. § (2) bekezdés d) pontjában az „a korengedményes nyugdíjazásra és” szövegrész,
b) 30. § (1) bekezdés e) pontja,
c) 37. § (7) bekezdésében a „vagy a korkedvezményes öregségi nyugdíjra” szövegrész,
d) 78. § (3) bekezdésében az „ , e)” szövegrész.
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18. A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény módosítása
37. §

A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény 1. § (4) bekezdésében a „nyugdíjasnak
minõsülõ” szövegrész helyébe a „nyugdíjasnak minõsülõ, vagy legkésõbb a munkaviszony megszûnését követõ
naptól kezdõdõen korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban vagy átmeneti
bányászjáradékban részesülõ (a továbbiakban együtt: nyugdíjas)” szöveg lép.

19. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása
38. §

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontjában az „öregségi
nyugdíj” szövegrész helyébe az „öregségi nyugdíj, a korhatár elõtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettmûvészeti
életjáradék, az átmeneti bányászjáradék” szöveg lép.

20. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása
39. §

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49. §-a a következõ 46. és 47. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„46. Biztosítással járó jogviszony:
a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–g) pontja szerinti biztosítással járó
jogviszony,
b) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek hatálya alá tartozó
személy esetén EGT-államban fennálló, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–g) pontja szerinti biztosítással járó
jogviszonynak megfelelõ jogviszony,
c) a szociálpolitikai (szociális biztonsági) egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén – ha az egyezmény eltérõen
nem rendelkezik – a szerzõdõ államban fennálló, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–g) pontja szerinti biztosítással járó
jogviszonynak megfelelõ jogviszony.
47. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más állam,
továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségrõl
szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzõdés alapján az Európai Gazdasági
Térségrõl szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.”

40. §

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény VI. RÉSZE a következõ 49/B. és 49/C. §-sal egészül ki:
„49/B. § (1) Átmeneti bányászjáradékra jogosult az a személy, aki
a) bányavállalkozónál föld alatti munkakörben
aa) legalább huszonöt év, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerint figyelembe vehetõ szolgálati
idõt szerzett, vagy
ab) legalább 5000 – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerint szolgálati idõként figyelembe vehetõ –
mûszakot töltött el azzal, hogy a mecseki ércbányászatban elért mûszakszámnak az 1,67-szeresét, a mecseki
szénbányászatban elért mûszakszámnak pedig az 1,25-szörösét kell a mûszakszám meghatározása során figyelembe
venni,
b) az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be,
c) azon a napon, amelytõl kezdõdõen az átmeneti bányászjáradékot megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban
nem áll, és
d) azon a napon, amelytõl kezdõdõen az átmeneti bányászjáradékot megállapítják, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti rendszeres pénzellátásban – az özvegyi
nyugdíj, a baleseti hozzátartozói nyugellátások, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a
nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított, ezekkel
azonos típusú ellátások kivételével – nem részesül.
(2) 2012. január 1-jétõl – a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben – átmeneti bányászjáradékként
kell továbbfolyósítani annak az 1950. évben vagy azt követõen született, bányásznyugdíjban részesülõ, a korhatár
elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi
CLXVII. törvény 3. § (2) bekezdés c) pontjának hatálya alá nem tartozó személynek a bányásznyugdíját, aki
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2011. december 31-én rendelkezik az (1) bekezdésben meghatározott szolgálati idõvel vagy mûszakszámmal,
az átmeneti bányászjáradék szüneteltetésére vonatkozó szabályok figyelembevételével.
(3) Az átmeneti bányászjáradékot a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-ában
foglaltak szerint kell emelni.
49/C. § (1) Ha e törvény vagy a végrehajtására kiadott kormányrendelet másként nem rendelkezik, az
igényérvényesítésre, az átmeneti bányászjáradék megállapítására, folyósítására, a szolgálati idõ meghatározására és
számítására, az átmeneti bányászjáradékra jogosító idõ megállapítására, a jogorvoslatra, az eljárási költségek
viselésére, a jogalap nélküli ellátás visszafizetésére és megtérítésére, a késedelmi kamat megtérítésére, a tartozás
elengedésére, mérséklésére és fizetési kedvezmény engedélyezésére, a végrehajtásra, valamint az adatkezelésre
az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni azzal, hogy ahol az öregségi nyugdíjra
vonatkozó szabály nyugellátást vagy nyugdíjat említ, azon átmeneti bányászjáradékot kell érteni.
(2) Ha e törvény vagy a végrehajtására kiadott kormányrendelet másként nem rendelkezik, az átmeneti
bányászjáradék szüneteltetésére, megszûnésére és fedezetére, a megszûnéssel kapcsolatos jogkövetkezményekre,
valamint az átmeneti bányászjáradékban részesülõ személyek öregségi nyugdíjára a korhatár elõtti ellátásra
vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni azzal, hogy ahol a korhatár elõtti ellátásra vonatkozó szabály
korhatár elõtti ellátást említ, azon átmeneti bányászjáradékot kell érteni.”
41. §

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdése a következõ v) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány)
„v) az átmeneti bányászjáradék megállapításának, folyósításának, szüneteltetésének és megszüntetésének eljárására”
(vonatkozó részletes szabályok rendeletben történõ megállapítására.)

21. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása
42. §

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 19. § (5) bekezdésében a „nyugállományba” szövegrész helyébe
a „nyugállományba – ideértve azt is, aki legkésõbb a munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony megszûnését követõ
naptól kezdõdõen korhatár elõtti ellátásban részesül –” szöveg lép.

22. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása
43. §

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 2. § (5) bekezdésének a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában a kiegészítõ nyugdíjpénztárnál)
„a) nyugdíjkorhatár: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatár, továbbá az
az idõpont, amelytõl a pénztártag öregségi nyugdíjban, korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban,
balettmûvészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által
folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben
(nyugdíjban), növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi járadékban vagy nyugdíj elõtti álláskeresési segélyben
részesül. A nyugdíjkorhatár betöltése után a pénztártag a várakozási idõ idõtartamától függetlenül jogosulttá válik a
nyugdíjszolgáltatásra;”

23. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása
44. §

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 67. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az adós társadalombiztosítási nyugellátásából, korhatár elõtti ellátásából, szolgálati járandóságából,
balettmûvészeti életjáradékából és átmeneti bányászjáradékából (a továbbiakban együtt: nyugellátás) legfeljebb
33 százalékot lehet levonni.”
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24. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról
szóló 1994. évi LXIV. törvény módosítása
45. §

Hatályát veszti a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról
szóló 1994. évi LXIV. törvény
a) 13/A. §-a,
b) 13/B. § (1) bekezdésében az „ , illetve a korkedvezménnyel csökkentett, reá irányadó korhatárt” szövegrész,
c) 19. § (3) bekezdésében az „öregségi nyugdíja, valamint” szövegrész.

25. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása
46. §

(1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 23. pont a) és b) alpontja helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következõ: nyugdíj:)
„a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott saját jogú nyugellátások és hozzátartozói
nyugellátások, a rehabilitációs járadékról szóló törvényben meghatározott rehabilitációs járadék, továbbá a
foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított nyugdíj elõtti
munkanélküli-segély, álláskeresési segély, ha annak megállapítására a magánszemélyre irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár öt évet meg nem haladó idõtartamon belüli betöltésére is figyelemmel került sor;
b) a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló
törvényben meghatározott korhatár elõtti ellátás és szolgálati járandóság;”
(2) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 23. pont g) és h) alpontja helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következõ: nyugdíj:)
„g) a Kiváló és Érdemes Mûvészeket, valamint a Népmûvészet Mestereit és özvegyüket megilletõ, törvényben
meghatározott járadék (nyugdíj-kiegészítés), az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos
foglalkoztatási szabályairól szóló törvényben meghatározott balettmûvészeti életjáradék, valamint a Magyar
Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátás;
h) a bányászatról szóló törvényben meghatározott átmeneti bányászjáradék, a nyugdíjas bányászok
szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról szóló kormányrendelet alapján folyósított pénzbeli szénjárandóság,
valamint ugyanezen kormányrendelet szerint a pénzbeli szénjárandóságra jogosult magánszemély – a jogosult
elhalálozása esetén a kormányrendeletben meghatározott közeli hozzátartozója – számára a jogosult volt
munkáltatója, vagy a munkáltató jogutódja által folyósított pénzbeli szénjárandóságnak a kormányrendeletben
meghatározott mértéket meg nem haladó része;”

26. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
módosítása
47. §

A Hszt. 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) E törvény rendelkezéseit a fegyveres szervek szerzõdéses állományú tagjaira, továbbá – a rájuk vonatkozó
mértékben – a hivatásos állományból nyugállományba helyezett vagy nyugállományba vonult személyekre, valamint
a törvényben meghatározott esetben és körben a fegyveres szervek hivatásos, szerzõdéses és nyugállományú
tagjainak hozzátartozóira, továbbá a szolgálati járandóságban részesülõkre és hozzátartozóikra is alkalmazni kell.”

48. §

A Hszt. a „Pályázati rendszer” alcímet megelõzõen a következõ alcímmel és 44/A. §-sal egészül ki:

„Nyugdíj elõtti rendelkezési állomány
44/A. § (1) A hivatásos állomány tagját a hivatásos szolgálat felsõ korhatárának elérése elõtt öt évvel, kérelmére vagy
– a munkáltató érdekkörében felmerült okból, beleegyezésével – a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró erre irányuló
döntése alapján nyugdíj elõtti rendelkezési állományba kell helyezni, ha legalább 30 év szolgálati viszonyban töltött
idõvel rendelkezik.
(2) A hivatásos állomány nyugdíj elõtti rendelkezési állományba helyezett tagja
a) csak veszélyhelyzet, megelõzõ védelmi helyzet, rendkívüli állapot vagy szükségállapot idején hívható szolgálatba,
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b) arra az idõtartamra, amíg nem hívják szolgálatba, a személyi jövedelemadó és a járulékok levonása után számított
illetménye megegyezik azzal az összeggel, amely a nyugdíj elõtti rendelkezési állományba helyezéskor öregségi
nyugdíjként megilletné – figyelembe véve a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti
ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvényben foglaltakat is –, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte
volna,
c) szolgálatba hívása idõtartamára a ténylegesen betöltendõ beosztása szerinti, de legalább az utolsó havi
illetményének megfelelõ díjazásra jogosult,
d) szabadságra nem jogosult, kivéve, ha szolgálatba hívják, amelynek tartamára tekintettel az éves szabadság
idõarányosan illeti meg.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti összegrõl a munkáltatói jogkört gyakorló elöljárót annak kérelmére a
nyugdíjmegállapító szerv tájékoztatja. A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott illetmény emelésének mértéke
megegyezik az öregségi nyugdíjemelés mértékével.”
49. §

A Hszt. 52. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„52. § A hivatásos szolgálat felsõ korhatára megegyezik a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben
meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárral.”

50. §

A Hszt. 56. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A hivatásos állomány nõ tagjának szolgálati viszonyát kérelmére felmentéssel meg kell szüntetni, ha rendelkezik
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny. tv.) 18. §
(2a)–(2d) bekezdése szerinti jogosultsági idõvel.”

51. §

A Hszt. 59. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A törvény erejénél fogva szûnik meg a hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonya)
„a) a hivatásos szolgálat felsõ korhatárának elérése;”
(miatt.)

52. §

A Hszt. az „Az elõmenetel feltételei” alcímet megelõzõen a következõ alcímmel és 70/A. §-sal egészül ki:

„Könnyített szolgálat
70/A. § (1) A hivatásos állomány tagját, ha betöltötte 52. életévét és legalább 25 év tényleges szolgálati viszonyban
töltött idõvel rendelkezik, kérelmére – amennyiben részére a fegyveres szervnél könnyített szolgálatban
foglalkoztatottak által betölthetõ munkakör felajánlható – könnyített szolgálat formájában kell foglalkoztatni.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában
a) a szolgálati viszonyban töltött idõbe be kell számítani az 1996. augusztus 31-ét követõ hivatásos állományba vételt
közvetlenül megelõzõen fegyveres szervnél, a Magyar Honvédségnél vagy a miniszter által vezetett minisztériumnál
2012. január 1-je elõtt megszakítás nélkül közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban eltöltött
idõt azzal, hogy e jogviszonyokban eltöltött idõ ötven százalékos mértékben vehetõ figyelembe, továbbá
b) az e törvény alapján létesített szerzõdéses jogviszonyban eltöltött idõt is szolgálati viszonyban töltött idõnek kell
tekinteni.
(3) Könnyített szolgálat ellátása esetén a szolgálatteljesítési idõ heti 35 óra, túlszolgálat nem rendelhetõ el.
A könnyített szolgálatot 06.00 és 22.00 óra között kell teljesíteni.
(4) A könnyített szolgálatban történõ foglalkoztatás megkezdésekor a hivatásos állomány könnyített szolgálatban
foglalkoztatott tagjának illetményét a könnyített szolgálatot megelõzõ utolsó havi illetménye alapján számított
távolléti díjnak megfelelõ összegben kell megállapítani. Az így megállapított illetmény a könnyített szolgálat
idõtartama alatt nem csökkenhet.
(5) A könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthetõ munkaköröket a miniszter határozza meg.”
53. §

A Hszt. XVII. Fejezete a következõ 205/A. §-sal egészül ki:
„205/A. § A 204. és 205. §-ban meghatározott rendelkezéseket a szolgálati járandóságban részesülõkre is megfelelõen
alkalmazni kell.”
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A Hszt. 264/C. §-át megelõzõ alcíme és 264/C–264/F. §-a helyébe a következõ alcím és rendelkezések lépnek:

„Különleges foglalkoztatási állomány
„264/C. § (1) Ha az öregségi nyugdíjkorhatár elérése elõtt a szolgálati járandóságra jogosult
a) vállalja, hogy hivatásos szolgálati viszony keretében a különleges foglakoztatási állományban (a továbbiakban:
szenior állomány) teljesít szolgálatot,
b) megfelel a miniszter által meghatározott alkalmassági követelményeknek, és
c) a szolgálati járandóságát a különleges foglalkoztatási állomány idejére szünetelteti,
kérelmére – függetlenül attól, hogy melyik fegyveres szervnél vagy a Magyar Honvédségnél állt fenn szolgálati
viszonya – a rendõrség különleges foglalkoztatási állományába kell venni.
(2) A szenior állományba tartozó szolgálati beosztást nem lát el.
(3) A szenior állományban történõ foglalkoztatásra a rendõrség és a szolgálati járandóságra jogosult határozott idejû
szerzõdést köt, amely alapján az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig foglalkoztatható.
(4) A szenior állományban foglalkoztatottnak a személyi jövedelemadó és a járulékok levonása után számított
illetménye nem lehet alacsonyabb a részére a szenior állományba vétel elõtt folyósított szolgálati járandóságnak
– a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló
2011. évi CLXVII. törvény 5. § (2)–(5) bekezdése szerinti csökkentés nélkül számított – összegénél, és el kell, hogy érje
a mindenkori kötelezõ legkisebb munkabér havi összegének 150 százalékát. Az illetményemelés mértéke megegyezik
az öregségi nyugdíjemelés mértékével.
(5) Szenior állományba vételkor a szolgálati idõt a szolgálati nyugállományba helyezéskor elismert hivatásos szolgálati
idõ alapján kell megállapítani.
264/D. § (1) A szenior állomány tagja – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – fegyver nélküli szolgálatot lát el.
(2) A szenior állományban foglalkoztatott szolgálatteljesítési ideje heti 35 óra, részére túlszolgálat nem rendelhetõ el,
a szolgálatot 06.00 és 22.00 óra között kell teljesíteni.
(3) A szenior állomány tagját a szolgálati feladataira figyelemmel megállapított felszereléssel kell ellátni.
(4) Kihirdetett veszélyhelyzet, megelõzõ védelmi helyzet, rendkívüli állapot vagy szükségállapot idején a szenior
állományban foglalkoztatottra a (2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók.
264/E. § A szenior állományban foglalkoztatott a hivatásos szolgálati viszony létesítését követõen, a tényleges
szolgálat megkezdése elõtt, a szolgálati feladatok jellegének megfelelõ képzésben részesül.
264/F. § (1) A szenior állományban foglalkoztatott szolgálati viszonya az öregségi nyugdíjkorhatár elérése elõtt is
megszûnik
a) a szenior állomány tagjának kérelmére, vagy
b) ha a szenior állomány tagja nem felel meg a kifogástalan életvitel követelményének vagy a szenior állomány tagjára
vonatkozó egészségi, fizikai és pszichikai követelményeknek.
(2) A szenior állományban foglalkoztatott szolgálati viszonyának megszüntetésére irányuló kérelemben meg kell
jelölni a szolgálati viszony megszüntetésének idõpontját. A kérelmet a szolgálati viszony megszüntetésének
idõpontját megelõzõen legalább 60 nappal be kell nyújtani.
(3) Ha a szenior állomány tagjának szolgálati viszonya kérelemre szûnik meg, a szenior állományba egy alkalommal
visszavehetõ.
(4) Megüresedett szolgálati beosztás betöltésénél a szenior állomány tagját – ha megfelel a 64. §-ban meghatározott
feltételeknek – elõnyben kell részesíteni.”
55. §

A Hszt. XXVI. Fejezete a következõ 341/D. §-sal egészül ki:
„341/D. § A hivatásos állomány tagjának szolgálati idejét 2011. december 31-ével az akkor hatályos szabályok szerint
meg kell állapítani és rögzíteni kell. A szolgálati idõ rögzítését 2012. április 30-áig kell elvégezni, és errõl a hivatásos
állomány tagját írásban tájékoztatni kell. Az így rögzített szolgálati idõt a nyugdíj elõtti rendelkezési állomány, a
felmentési idõ, a végkielégítés, a könnyített szolgálat, a pótszabadság mértéke és a jubileumi jutalom szempontjából
kell szolgálati viszonyban töltött idõnek elismerni.”

56. §

(1) A Hszt. 342. § (2) bekezdés 20. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az általa irányított vagy felügyelt fegyveres szerv tekintetében rendeletben
szabályozza:)
„20. a szenior állományba vétel fizikai, pszichikai és egészségi feltételeit, a ruházati ellátási normát és a felszerelést;”
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(2) A Hszt. 342. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a könnyített szolgálat teljesítésének feltételeit, a könnyített szolgálatban
foglalkoztatottak által betölthetõ munkaköröket, valamint az e körbõl kizárt tevékenységeket és kapcsolódó
mentesítéseket rendeletben – a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a polgári hírszerzõ szolgálat esetében
utasításban – állapítsa meg.”
57. §

A Hszt.
a) 56. § (1) bekezdés c) pontjában a „szolgálati nyugellátásra szerzett jogosultságot” szövegrész helyébe az „a Munka
Törvénykönyvérõl szóló törvény megfelelõ alkalmazásával nyugdíjasnak minõsül” szöveg,
b) 63. § (6) bekezdés a) pontjában a „nyugellátásra jogosult” szövegrész helyébe az „a Munka Törvénykönyvérõl
szóló törvény megfelelõ alkalmazásával nyugdíjasnak minõsül, szolgálati járandóságra jogosult, vagy az 56. §
(7) bekezdése alapján a felmentését maga kérte” szöveg,
c) 64. § (1) bekezdésében a „felmentéssel szüntették meg” szövegrész helyébe a „felmentéssel vagy az 59/A. §
(1) bekezdése alapján közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyba történõ áthelyezéssel szüntették meg” szöveg,
d) 64. § (5) bekezdésében a „nyugállományba helyezett” szövegrész helyébe a „szolgálati járandóságban részesülõ
volt” szöveg, a „nyugellátásának” szövegrész helyébe a „járandóságának” szöveg,
e) 81. § (1) bekezdésében a „nyugállományba helyezéssel” szövegrész helyébe a „nyugállományba vonulással”
szöveg, az „elérésével vagy azt követõen” szövegrész helyébe az „elérésével” szöveg,
f) 181. § (3) bekezdésében a „társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban:
Tny. tv.)” szövegrész helyébe a „Tny. tv.” szöveg,
g) 204. § (1) bekezdésében a „nyugállományba helyezett” szövegrész helyébe a „nyugállományba helyezett vagy
nyugállományba vonult” szöveg,
h) 7. számú melléklete XII. pontjában a „nyugállományba helyezés ideje” szövegrész helyébe a „nyugállományba
helyezés, nyugállományba vonulás ideje” szöveg
lép.

58. §

Hatályát veszti a Hszt.
a) 43. § (3) bekezdésében a „szolgálati vagy” szövegrész,
b) 52/A. §-a és az azt megelõzõ alcím,
c) 53. §-át megelõzõ alcímben az „egyéb” szövegrész,
d) 55. § (3) bekezdésében az „– a szolgálati nyugdíjra, valamint a szolgálati idõ kedvezményes számítására vonatkozó
jog kivételével –” szövegrész,
e) 56. § (4) bekezdése,
f) 58/A. §-ában a „ , ha szolgálati nyugdíjra még nem jogosult” szövegrész,
g) 61. § (2) bekezdés e) pontja,
h) 61/A. §-a,
i) 63. § (6) bekezdés b) pontjában az „és nyugdíjjogosultságot nem szerzett” szövegrész,
j) 64. § (1) bekezdésében az „– amennyiben a hivatásos állomány tagjára vonatkozó felsõ korhatár eléréséig
a szolgálati nyugdíjjogosultság 182. § (2) bekezdésben meghatározott feltételek szerint megszerezhetõ –”
szövegrész,
k) 182–184. §-a és a 182. §-t megelõzõ alcím,
l) 192. §-a,
m) 192/A. § (1) bekezdése,
n) 264/G–264/L. §-a,
o) 300. § (1) bekezdés d) pontja,
p) 326. § (1) bekezdésében az „ , a nyugdíjjogosultság, a nyugdíj mértéke” szövegrész,
q) 326. § (2) bekezdése,
r) 326/A. §-ában az „ , a nyugdíjjogosultság és a nyugdíj mértéke” szövegrész,
s) 328. § (1)–(3) bekezdése,
t) 328. § (4) bekezdésében „az (1) bekezdésben meghatározottakon túl” szövegrész,
u) 329. §-a,
v) 331. §-a,
w) 341. §-a,
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342. § (1) bekezdés d) pontjában a „ , valamint a szolgálati idõ kedvezményes számítására jogosító, fokozott
igénybevétellel járó szolgálati beosztások meghatározását – azonos megnevezésû szolgálati beosztások esetén
a szakterület vagy az ellátandó feladat megjelölésével – a 329. § (1) bekezdés c) pontja alapján, valamint a
jogosultság megállapításának szabályait” szövegrész.

27. A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása
59. §

A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény 6. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a jogsértést korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban vagy átmeneti
bányászjáradékban részesülõ személynek a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges
jognyilatkozat hiányában történõ foglalkoztatásával követik el, a munkaügyi hatóság a jogsértést megállapító jogerõs
határozatát közli a korhatár elõtti ellátást, illetve a szolgálati járandóságot megállapító szervvel.”

28. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása
60. §

A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/B. § (1) bekezdés b) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Kiegészítõ gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermek
gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki)
„b) nyugellátásban, korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban, átmeneti
bányászjáradékban, idõskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerû rendszeres szociális
ellátások emelésérõl szóló jogszabály hatálya alá tartozik.”

29. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása
61. §

A Tbj. 4. § f) pont 1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában saját jogú nyugdíjas az a természetes személy, aki)
„1. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény, illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával a 14. §
(3) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott saját jogú nyugellátásban, a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány
által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben
(nyugdíjban), Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban vagy növelt összegû
öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül,”

62. §

(1) A Tbj. 16. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Egészségügyi szolgáltatásra jogosult – az e törvény szerint biztosított, illetõleg a 13. § szerint egészségügyi szolgáltatásra
jogosult személyeken túl – az, aki)
„e) bányászati keresetkiegészítésben vagy átmeneti bányászjáradékban részesül,”
(2) A Tbj. 16. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Egészségügyi szolgáltatásra jogosult – az e törvény szerint biztosított, illetõleg a 13. § szerint egészségügyi szolgáltatásra
jogosult személyeken túl – az, aki)
„g) Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól, felekezettõl nyugdíjban vagy a Magyar Alkotómûvészeti
Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi vagy rokkantsági
nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) részesül,”
(3) A Tbj. 16. § (1) bekezdése a következõ u) és v) ponttal egészül ki:
(Egészségügyi szolgáltatásra jogosult – az e törvény szerint biztosított, illetõleg a 13. § szerint egészségügyi szolgáltatásra
jogosult személyeken túl – az, aki)
„u) a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló
törvény alapján korhatár elõtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesül,
v) az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvényben
meghatározott balettmûvészeti életjáradékban részesül.”
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A Tbj. 44/A. § (4) bekezdésében a „korengedményes nyugdíjban” szövegrész helyébe a „korhatár elõtti ellátásban,
szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, a Magyar Alkotómûvészeti
Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban” szöveg lép.
(1) Hatályát veszti a Tbj.
a) 20/A. § (1) bekezdésében, 27. § (5) bekezdésében, 29. § (8) bekezdésében a „Tny. tv. szerint” szövegrész,
b) 31. § (7) bekezdése,
c) 44/A. § (3) bekezdés c) pontja.
(2) Hatályát veszti a Tbj.
a) 4. § l) pontjában a „ , valamint a korkedvezmény-biztosítási járulék” szövegrész,
b) 18. § (1) bekezdés e) pontja,
c) 19. § (6) bekezdése,
d) 20/A. §-a és az azt megelõzõ alcím,
e) 27. § (5) bekezdése,
f) 29. § (8) bekezdése.

30. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása
65. §

(1) A Tny. 6. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha jogszabály kivételt nem tesz, a mezõgazdasági szövetkezeti járadékra, a mezõgazdasági szakszövetkezeti
járadékra és a mezõgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegû járadékára a társadalombiztosítási
nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátásokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”
(2) A Tny. 6. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az Európai Közösségek tisztviselõinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási
feltételeirõl szóló, 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (a továbbiakban: SR.) VIII. melléklet
11. cikk (1) bekezdése alapján erre jogosult személy kérheti a szerzett nyugdíjjogosultság biztosításmatematikai
egyenértékének a Nyugdíjbiztosítási Alapnak történõ átadását. Az SR. VIII. melléklet 11. cikk (1) és (2) bekezdésének
végrehajtásához szükséges egyéb szabályokról külön törvény rendelkezik.”

66. §

A Tny. 68. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„68. § (1) A biztosított (volt biztosított) – legfeljebb naptári évenként egyszer – a nyugdíj-megállapító szervtõl kérheti
a szolgálati idejének, nõ esetén a 18. § (2b)–(2d) szerinti jogosultsági idejének megállapítását.
(2) A kérelemhez csatolni kell a biztosított által feltüntetett, a nyugdíj-megállapító szerv nyilvántartásában nem, vagy
eltérõ tartalommal szereplõ szolgálati idõre, jogosultsági idõre vonatkozó, az igénylõ rendelkezésére álló igazolásokat,
okiratokat.
(3) A nyugdíj-megállapító szerv az elismert szolgálati idõt, jogosultsági idõt határozatban állapítja meg.”

67. §

A Tny. 83/B. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött, a 18. § (2a)–(2d) bekezdése alapján megállapított, vagy a korhatár
elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi
CLXVII. törvény 3. § (2) bekezdés c) pontja alapján továbbfolyósított öregségi teljes nyugdíjban részesülõ személy a
tárgyévben a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítõ
tevékenységet folytat, és az általa fizetendõ nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév elsõ napján érvényes kötelezõ
legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (a továbbiakban: éves keretösszeg), az éves keretösszeg
elérését követõ hónap elsõ napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár
betöltéséig a nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell. Ha a fizetendõ nyugdíjjárulék alapja
az éves keretösszeget a tárgyév decemberében haladja meg, a nyugellátás szüneteltetésére nem kerül sor, de a
tárgyév december havi nyugellátást – a 84. § alkalmazásával – vissza kell fizetni. Ha a nyugdíjas 2007. december 31-én
nyugellátásban részesült, a 2012. június 30-át követõen szerzett jövedelem vehetõ figyelembe.”

68. §

A Tny.
a) 50. § (2) bekezdés a) pontjában a „nyugellátásban” szövegrész helyébe a „nyugellátásban, korhatár elõtti
ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban” szöveg,
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50. § (2) bekezdés b) pontjában a „nyugellátásban” szövegrész helyébe a „nyugellátásban, korhatár elõtti
ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban” szöveg

lép.
69. §

Hatályát veszti a Tny.
a) 8–8/C. §-a és a 8. §-t megelõzõ alcím,
b) 18/A–19. §-a,
c) 79. § (5) bekezdése,
d) 83/B. § (5) bekezdése,
e) 95. § (8) bekezdésében a „ , valamint a korkedvezményre és egyéb, jogszabályban meghatározott, foglalkozáshoz
kapcsolódó kedvezményre jogosító idõ” szövegrész.

31. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása
70. §

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 4. § (2) bekezdés b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„b) nyugdíjkorhatár:
1. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatár,
2. az az idõpont, amelytõl a pénztártag öregségi nyugdíjban, a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított
ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) vagy
növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül,”

32. A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása
71. §

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 47. § (2) bekezdése a következõ f) ponttal
egészül ki:
(Nem jár táppénz)
„f) a korhatár elõtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettmûvészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék
folyósításának az idejére, ide nem értve a korhatár elõtti ellátás, a szolgálati járandóság, illetve az átmeneti
bányászjáradék mellett végzett munka alapján járó táppénzt.”

72. §

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 49. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében
és a) pontjában a „gyermeknevelési támogatás vagy az ápolási díj” szövegrészek helyébe a „gyermeknevelési
támogatás, az ápolási díj, a korhatár elõtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettmûvészeti életjáradék vagy az
átmeneti bányászjáradék” szöveg lép.

33. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása
73. §

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 12. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából egyedülállónak kell tekinteni azt a szülõt, gyámot is, aki saját
maga, illetve akinek a házastársa, élettársa)
„d) nyugellátásban, korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban vagy
átmeneti bányászjáradékban részesül, feltéve, ha nyugdíjának, ellátásának összege nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és egyéb jövedelme nincs,”

74. §

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 27. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a
„társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján járó nyugellátást, illetve annak minõsülõ nyugellátást”
szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási nyugellátást, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerint
társadalombiztosítási nyugellátással egy tekintet alá esõ ellátást, a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által
folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást, a Magyarországon nyilvántartásba vett
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egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjat, a korhatár elõtti ellátást, a szolgálati járandóságot, a balettmûvészeti
életjáradékot, az átmeneti bányászjáradékot” szöveg lép.

34. A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény módosítása
75. §

A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 3. § (7) bekezdés 3. pontjában és 41. § (1) bekezdésében a „korengedményes
nyugdíj” szövegrész helyébe a „korengedményes nyugdíj, illetve a helyébe lépõ korhatár elõtti ellátás” szöveg lép.

35. A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény módosítása
76. §

A Hjt. 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) E törvény rendelkezéseit – a rájuk vonatkozó mértékben – az önkéntes tartalékos katonákra, a honvéd
tisztjelöltekre, a honvéd altiszt-jelöltekre, az állományból nyugállományba helyezett vagy nyugállományba vonult
személyekre, a szolgálati járandóságban részesülõ személyekre, valamint a törvényben meghatározott esetben és
körben az állomány tagjainak hozzátartozóira és a nyugállományú vagy szolgálati járandóságban részesülõ személyek
hozzátartozóira is alkalmazni kell.”

77. §

(1) A Hjt. 48. § (1) bekezdése a következõ n) ponttal egészül ki:
(A Honvédség személyi állományába tartozó, de a Honvédségnél szolgálati beosztást be nem töltõ személyt rendelkezési
állományba kell helyezni. Ennek megfelelõen a Honvédség rendelkezési állományába tartozik,)
„n) a hivatásos állomány legalább 30 év tényleges szolgálati idõvel rendelkezõ tagja, a szolgálat felsõ korhatárának
elérése elõtt 5 évvel, de legfeljebb a szolgálat felsõ korhatáráig, a szolgálat érdekében vagy a hivatásos állomány
tagjának kérelmére (a továbbiakban: nyugdíj elõtti rendelkezési állomány).”
(2) A Hjt. 48. §-a a következõ (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A hivatásos állomány nyugdíj elõtti rendelkezési állományba helyezett tagja
a) csak veszélyhelyzet, megelõzõ védelmi helyzet, rendkívüli állapot vagy szükségállapot idején hívható szolgálatba,
b) arra az idõtartamra, amíg nem hívják szolgálatba, a személyi jövedelemadó és a járulékok levonása után számított
illetménye megegyezik azzal az összeggel, amely a nyugdíj elõtti rendelkezési állományba helyezéskor öregségi
nyugdíjként megilletné, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte volna,
c) szolgálatba hívása tartamára a ténylegesen betöltendõ beosztása szerinti, de legalább az utolsó havi illetményének
megfelelõ díjazásra jogosult,
d) szabadságra nem jogosult, kivéve, ha szolgálatba hívják, amelynek tartamára tekintettel az éves szabadság
idõarányosan illeti meg.
(9) A (8) bekezdés b) pontja szerinti összegrõl a munkáltatói jogkört gyakorló elöljárót annak kérelmére a
nyugdíjmegállapító szerv tájékoztatja.”

78. §

A Hjt. 55. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„55. § A szolgálat felsõ korhatára megegyezik a társadalombiztosítási szabályok szerinti öregségi nyugdíjkorhatárral.”

79. §

A Hjt. 59. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A hivatásos állomány nõ tagjának szolgálati viszonyát kérelmére felmentéssel meg kell szüntetni, ha rendelkezik a
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny. tv.) 18. § (2a)–(2d) bekezdése
szerinti jogosultsági idõvel.”

80. §

A Hjt. 62. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A törvény erejénél fogva szûnik meg az állomány tagjának a szolgálati viszonya:)
„f) fizikai alkalmatlansága megállapítása esetén, az e törvényben megállapított kivételekkel,”

81. §

A Hjt. 69. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A szolgálati járandóságban részesülõ vagy rendvédelmi szervnél különleges foglalkoztatási állományban lévõ volt
hivatásos katona állományba az (1)–(4) bekezdésben meghatározott feltételeknek való megfelelés esetén akkor
vehetõ vissza, ha a szolgálati járandóságának folyósítását a hivatásos szolgálat idejére szünetelteti.”
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A Hjt. az „Az elõmenetel általános szabályai” alcímet megelõzõen az alábbi alcímmel és az azt követõ 77/A. §-sal
egészül ki:

„A könnyített szolgálat
77/A. § (1) A hivatásos állomány tagját, ha betöltötte 52. életévét és legalább 15 év tényleges szolgálati viszonyban
töltött idõvel rendelkezik, kérelmére – amennyiben részére a Honvédségnél könnyített szolgálatban foglalkoztatottak
által betölthetõ munkakör felajánlható – könnyített szolgálat formájában kell foglalkoztatni.
(2) A hivatásos állomány tagja, ha nem rendelkezik 15 év tényleges szolgálati idõvel, kezdeményezheti, hogy az
állományba vételét közvetlenül megelõzõen, a Honvédségnél vagy a rendvédelmi szerveknél 2012. január 1-je elõtt,
megszakítás nélkül közszolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban eltöltött idõk 50 százalékos mértékben
beszámításra kerüljenek. Az e számítási mód alkalmazásával elért 15 éves szolgálati idõ esetében a hivatásos állomány
52. életévét betöltött tagja a könnyített szolgálatra jogosulttá válik.
(3) Könnyített szolgálat ellátása esetén a hivatásos állomány tagja fizikai alkalmasságának vizsgálata során a miniszter
rendeletében meghatározott szabályokat kell alkalmazni.
(4) A hivatásos állomány könnyített szolgálatot teljesítõ tagja a rendeletben meghatározott szolgálati tevékenységben
nem vehet részt, illetménye azonban a könnyített szolgálatot megelõzõ utolsó – vezetõi pótlék nélkül számított – havi
távolléti díjánál nem lehet alacsonyabb.
(5) A könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthetõ munkaköröket a miniszter határozza meg.”
83. §

A Hjt. 82. § (4) bekezdése a következõ második mondattal egészül ki:
„Az állomány – a 77/A. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelõ – tagjának a fizikai követelményeknek való
megfelelését a megismételt ellenõrzésen kérelemre – ha van más, általa könnyített szolgálat formájában betölthetõ
beosztás – a könnyített szolgálat követelményrendszere szerint kell megállapítani.”

84. §

A Hjt. 114/A. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha az önkéntes tartalékos katona szolgálati járandóságban részesül, a szerzõdés megkötésérõl és megszûnésérõl a
Honvédség központi személyügyi nyilvántartó szerve értesíti a nyugdíjfolyósító szervet.”

85. §

A Hjt. 209. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az állomány tagja, a hivatásos állományból nyugállományba helyezett vagy szolgálati járandóságban részesülõ
személy elhalálozása esetén özvegyének (élettársának) özvegyi nyugdíj, gyermekének árvaellátás, szülõjének szülõi
nyugdíj jár.”

86. §

A Hjt. XVII. Fejezete a következõ 234/A. §-sal egészül ki:
„234/A. § Az e fejezet rendelkezéseit a szolgálati járandóságban részesülõkre is megfelelõen alkalmazni kell.”

87. §

A Hjt. 235. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény rendelkezései alapján szociális gondoskodási körbe tartozik:)
„a) az állomány, a nyugállomány tagja és a szolgálati járandóságban részesülõ – kivéve, ha az utóbbiak szolgálati
viszonya az 56. § e) és f) pontja, az 59. § (2) bekezdés c) pontja vagy a 62. § (1) bekezdés d) vagy g)–k) pontja alapján
szûnt meg, illetve a 230. § (5) bekezdése alapján az egyenruha viselésétõl és rendfokozata használatától eltiltották –,
valamint azok közeli hozzátartozói;”

88. §

A Hjt. a következõ 283. §-sal egészül ki:
„283. § A szolgálati idõt 2011. december 31-ével az akkor hatályos szabályok szerint meg kell állapítani és rögzíteni kell.
A szolgálati idõ rögzítését 2012. április 30-áig kell elvégezni és errõl a hivatásos állomány tagját írásban tájékoztatni
kell. Az így rögzített szolgálati idõt a nyugdíj elõtti rendelkezési állomány, a felmentési idõ, a végkielégítés, a könnyített
szolgálat, a pótszabadság mértéke és a jubileumi jutalom szempontjából kell szolgálati viszonyban töltött idõnek
elismerni.”
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89. §

A Hjt. 287. § (2) bekezdésének a) pontja a következõ aa) alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza a szolgálati viszony létesítésének, módosításának,
szünetelésének, megszüntetésének, tartalmának részletes szabályait, az ezekkel összefüggõ személyügyi hatáskörök
gyakorlásának, a személyügyi igazgatásnak és nyilvántartásnak a rendjét, ideértve:)
„aa) a könnyített szolgálat teljesítésének feltételeit, a könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthetõ
munkaköröket, valamint az e körbõl kizárt tevékenységeket és kapcsolódó mentesítéseket,”

90. §

A Hjt.
a) 58. § (4) bekezdésében az „a szolgálati nyugdíjra, a szolgálati idõ 262. § szerinti számítására, valamint” szövegrész
helyébe a „külön törvényben foglaltak szerint a rögzített nyugdíjra és” szöveg,
b) 67. § (7) bekezdés a) pontjában a „nyugellátásra szerzett jogosultságot” szövegrész helyébe az „a Munka
Törvénykönyvérõl szóló törvény megfelelõ alkalmazásával nyugdíjasnak minõsül, szolgálati járandóságra
jogosult, vagy az 59. § (2a) bekezdése alapján a felmentését maga kérte” szöveg,
c) 202. § (3) bekezdésében a „társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban:
Tny. tv.)” szövegrész helyébe a „Tny. tv.” szöveg,
d) 222. § (1) bekezdésében a „nyugdíj-” szövegrész helyébe a „nyugdíj-, szolgálati járandóság” szöveg,
e) 224. § (7) bekezdésében a „helyezik” szövegrész helyébe a „helyezték” szöveg,
f) 225. § (3) bekezdés a) pontjában a „nyugállományba helyezettekrõl” szövegrész helyébe a „nyugállományba
helyezettekrõl és a szolgálati járandóságban részesülõkrõl” szöveg,
g) 237. § (3) bekezdésében a „nyugállomány elhunyt tagját” szövegrész helyébe a „nyugállomány elhunyt tagját
vagy a szolgálati járandóságban részesült elhunytat” szöveg,
h) 237. § (5) bekezdésében a „nyugállomány tagja” szövegrész helyébe a „nyugállomány tagja vagy a szolgálati
járandóságban részesülõ személy” szöveg,
i) 237. § (7) bekezdésében a „nyugállomány tagjának” szövegrész helyébe a „nyugállomány tagjának vagy a
szolgálati járandóságban részesülõ személy” szöveg,
j) 259. § (1) bekezdésében a „ , jubileumi jutalom, a nyugdíjjogosultság és a nyugdíj mértéke” szövegrész helyébe az
„és a jubileumi jutalom” szöveg
lép.

91. §

Hatályát veszti a Hjt.
a) 47. § (2) bekezdésében a „szolgálati vagy” szövegrész,
b) 58. § (5) bekezdése,
c) 58. § (6) bekezdésében az „a 262. § szerinti szolgálati idõ számítására, valamint” szövegrész,
d) 59. § (1) bekezdés c) pontjában a „szolgálati nyugellátásra szerzett jogosultságot és” szövegrész,
e) 59. § (4) bekezdése,
f) 60. § (4) bekezdése,
g) 63. § (3) bekezdése,
h) 65. § (2) bekezdés e) pontjában a „szolgálati” szövegrész,
i) 69. § (7) bekezdése,
j) 78. § (2) bekezdésében a „legalább a szolgálati nyugdíjjogosultság eléréséig terjedõ” szövegrész,
k) 87. § (1) és (2) bekezdése,
l) 122. § (1) bekezdésének b) pontjában az „önhibájából kívüli okból szolgálati, illetõleg rokkantsági (baleseti
rokkantsági)” szövegrész,
m) 126. § (2) bekezdésének b) pontjában a „szolgálati” szövegrész,
n) 203–206. §-a, valamint a 203., 204. és 206. §-t megelõzõ alcímek,
o) 213–214/B. §-a,
p) 215. § (1) bekezdése,
q) 261. és 262. §-a,
r) 264. § (2) bekezdésében az „és a 261.” szövegrész.
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36. Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása
92. §

Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
a) 16. § (3) bekezdés i) pontjában a „kiegészítõ tevékenység” szövegrész helyébe a „kiegészítõ tevékenység, korhatár
elõtti ellátás, szolgálati járandóság, balettmûvészeti életjáradék vagy átmeneti bányászjáradék mellett folytatott
tevékenység” szöveg,
b) 31. § (2) bekezdés 5. pontjában a „nyugdíjas státuszáról,” szövegrész helyébe a „nyugdíjas státuszáról, illetve arról,
hogy korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban vagy átmeneti
bányászjáradékban részesül-e, továbbá” szöveg,
c) 31. § (10) bekezdésében a „rehabilitációs járadék” szövegrész helyébe a „rehabilitációs járadék, korhatár elõtti
ellátás, szolgálati járandóság, balettmûvészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék” szöveg,
d) 31. § (15) bekezdésében a „nyugdíjas státusza” szövegrész helyébe a „nyugdíjas státusza, illetve hogy a
magánszemély korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban vagy
átmeneti bányászjáradékban részesül-e” szöveg,
e) 52. § (4) bekezdés h) pontjában a „rehabilitációs járadékot,” szövegrész helyébe a „rehabilitációs járadékot,
korhatár elõtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettmûvészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot”
szöveg,
f) 52. § (7) bekezdés b) pont be) alpontjában a „vagy rehabilitációs járadék” szövegrész helyébe a „rehabilitációs
járadék, korhatár elõtti ellátás, szolgálati járandóság, balettmûvészeti életjáradék vagy átmeneti bányászjáradék”
szöveg,
g) 52. § (7) bekezdés e) pontjában a „nyugdíjas státusszal rendelkezõ” szövegrész helyébe a „nyugdíjas státusszal
rendelkezõ vagy korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban, átmeneti
bányászjáradékban részesülõ” szöveg,
h) 54. § (15) bekezdésében a „nyugellátás” szövegrész helyébe a „nyugellátás, illetve a korhatár elõtti ellátás,
szolgálati járandóság, balettmûvészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék” szöveg,
i) 3. számú melléklet F) pontjában a „rehabilitációs járadékot” szövegrészek helyébe a „rehabilitációs járadékot,
korhatár elõtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettmûvészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot”
szöveg, a „nyugdíj” szövegrész helyébe a „nyugdíj, korhatár elõtti ellátás, szolgálati járandóság, balettmûvészeti
életjáradék vagy átmeneti bányászjáradék” szöveg, a „rehabilitációs járadék” szövegrész helyébe a „rehabilitációs
járadék, korhatár elõtti ellátás, szolgálati járandóság, balettmûvészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék”
szöveg
lép.

37. A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény
módosítása
93. §

A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdés
a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti határozott idõre szóló foglalkoztatásra irányuló jogviszony nem szüntethetõ meg
felmentéssel a 3. § (1) bekezdés c) pontjában szereplõ okból. A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra vonatkozó
jogszabályokban foglaltakon túl a jogviszony megszûnik továbbá]
„a) a programban részt vevõ öregségi nyugdíjra való jogosultsága életkori, valamint szolgálati idõre vonatkozó
feltételeinek megszerzésével, vagy”

94. §

A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény a következõ
8. §-sal egészül ki:
„8. § A programban 2012. január 1-jén részt vevõ személy munkavégzésre irányuló jogviszonya – a kinevezés-, illetve
munkaszerzõdés-módosításban foglaltaktól eltérõen – akkor is az öregségi nyugdíjra való jogosultság
megszerzésének idõpontjában szûnik meg, ha ez késõbbi, mint a programba történõ belépés miatt szükségessé vált
kinevezés-, illetve munkaszerzõdés-módosításban szereplõ, a munkavégzésre irányuló jogviszony megszûnésére
meghatározott idõpont. Ez a rendelkezés nem zárja ki, hogy a munkavégzésre irányuló jogviszony ezen idõpont elõtt
valamely, e törvényben szabályozott egyéb okból megszûnjön.”
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38. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
módosítása
95. §

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (2) bekezdés
i) pontjában az „ellátásaival” szövegrész helyébe az „ellátásaival, a korhatár elõtti ellátással, a szolgálati járandósággal,
a balettmûvészeti életjáradékkal és az átmeneti bányászjáradékkal” szöveg lép.

39. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirõl szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása
96. §

A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirõl szóló 2007. évi CXVII. törvény 2. § 25. pont b) alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában nyugdíjkorhatár:)
„b) az az idõpont, amelytõl a tag öregségi nyugdíjban, korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban,
balettmûvészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által
folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben
(nyugdíjban) vagy növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül,”

40. Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény módosítása
97. §

Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
V. Fejezete a 43. §-t követõen a következõ 3. Címmel, valamint 43/A. § és 43/B. §-sal egészül ki:
„3. CÍM
BALETTMÛVÉSZETI ÉLETJÁRADÉK
43/A. § (1) Balettmûvészeti életjáradékra jogosult az a személy, aki
a) a Magyar Nemzeti Balettnál, a Gyõri Balettnál, a Pécsi Balettnál, a Szegedi Kortárs Balettnál vagy ezek jogelõdjeinél
összesen legalább huszonöt éven át – ide nem értve a képzés idejét – magántáncosi vagy tánckari tevékenységet
fõfoglalkozásszerûen folytatott,
b) legalább huszonöt év szolgálati idõt szerzett,
c) az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be,
d) azon a napon, amelytõl kezdõdõen a balettmûvészeti életjáradékot megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban
nem áll, és
e) azon a napon, amelytõl kezdõdõen a balettmûvészeti életjáradékot megállapítják, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti rendszeres pénzellátásban – az
özvegyi nyugdíj, a baleseti hozzátartozói nyugellátások, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli
ellátásai, a nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított,
ezekkel azonos típusú ellátások kivételével – nem részesül.
(2) 2012. január 1-jétõl – a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben – balettmûvészeti
életjáradékként kell továbbfolyósítani annak az 1950. évben vagy azt követõen született, az egyes mûvészeti
tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet alapján öregségi
nyugdíjban részesülõ, és a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a
szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 3. § (2) bekezdés c) pontjának hatálya alá nem tartozó
személynek az öregségi nyugdíját, aki 2011. december 31-én rendelkezik az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feltétellel.
(3) A balettmûvészeti életjáradékot a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-ában
foglaltak szerint kell emelni.
43/B. § (1) Ha e törvény vagy a végrehajtására kiadott kormányrendelet másként nem rendelkezik, az
igényérvényesítésre, a balettmûvészeti életjáradék megállapítására, folyósítására, a szolgálati idõ meghatározására és
számítására, a balettmûvészeti életjáradékra jogosító idõ megállapítására, a jogorvoslatra, az eljárási költségek
viselésére, a jogalap nélküli ellátás visszafizetésére és megtérítésére, a késedelmi kamat megtérítésére, a tartozás
elengedésére, mérséklésére és fizetési kedvezmény engedélyezésére, a végrehajtásra, valamint az adatkezelésre az
öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni azzal, hogy ahol az öregségi nyugdíjra
vonatkozó szabály nyugellátást vagy nyugdíjat említ, azon balettmûvészeti életjáradékot kell érteni.
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(2) Ha e törvény vagy a végrehajtására kiadott kormányrendelet másként nem rendelkezik, a balettmûvészeti
életjáradék szüneteltetésére, megszûnésére és fedezetére, valamint a balettmûvészeti életjáradékban részesülõ
személyek öregségi nyugdíjára a korhatár elõtti ellátásra vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni azzal,
hogy ahol a korhatár elõtti ellátásra vonatkozó szabály korhatár elõtti ellátást említ, azon mûvészjáradékot kell érteni.”
98. §

Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
44. §-a következõ 53. és 54. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„53. biztosítással járó jogviszony:
a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–g) pontja szerinti biztosítással járó
jogviszony,
b) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek hatálya alá tartozó
személy esetén EGT-államban fennálló, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–g) pontja szerinti biztosítással járó
jogviszonynak megfelelõ jogviszony,
c) a szociálpolitikai (szociális biztonsági) egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén – ha az egyezmény eltérõen
nem rendelkezik – a szerzõdõ államban fennálló, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–g) pontja szerinti biztosítással járó
jogviszonynak megfelelõ jogviszony,
54. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más állam,
továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségrõl
szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzõdés alapján az Európai Gazdasági
Térségrõl szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.”

99. §

Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
47. § (1) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)
„c) határozza meg a balettmûvészeti életjáradék megállapításának, folyósításának, szüneteltetésének és
megszüntetésének részletes eljárási szabályait.”

41. A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosítása
100. §

A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 8. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A kormánytisztviselõi jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha)
„h) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt
feltételt a felmentési idõ leteltekor teljesítõ kormánytisztviselõ kérelmezi.”

101. §

A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 57. § (2) bekezdésében a „(4)–(6)” szövegrész helyébe
az „(5) és (6)” szöveg lép.

102. §

Hatályát veszti a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény
a) 8. § (2) bekezdés g) pontja,
b) 8. § (8) bekezdése,
c) 10. § (4) bekezdése,
d) 23. § (6) bekezdésében a „g) vagy” szövegrész.

42. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló
2010. évi XC. törvény módosítása
103. §

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény
9. § (1) és (1a) bekezdésében a „nyugellátás” szövegrész helyébe a „nyugellátás, korhatár elõtti ellátás, szolgálati
járandóság, balettmûvészeti életjáradék vagy átmeneti bányászjáradék” szöveg lép.”
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43. Egyéb hatályon kívül helyezõ rendelkezések
104. §

(1) Hatályát veszti
a) az országgyûlési képviselõk javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 10. §-a,
b) a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló
1995. évi LII. törvény,
c) az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetõleg egyes nyugdíj-kiegészítések megszüntetésérõl szóló 1991. évi
XII. törvény módosításáról szóló 1996. évi XXIV. törvény,
d) az öregségi nyugdíjkorhatár emelésérõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló 1996. évi
LIX. törvény,
e) a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak
szolgálati viszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi
adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi
LXVII. törvény, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény módosításáról szóló 1999. évi LVI. törvény 38. § (3) bekezdése,
f) a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló
1997. évi LXVIII. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi
LXXX. törvény módosításáról szóló 2000. évi XXXIII. törvény 23. § (4) bekezdése,
g) a pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról szóló 2001. évi LXXIV. törvény 161. § (11) bekezdése,
h) a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2003. évi
XLV. törvény 139. §-a,
i) az Európai Parlament magyarországi képviselõinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 7. § (3) és
(4) bekezdése,
j) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2006. évi CVI. törvény,
k) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2007. évi CLVI. törvény
22. § (3)–(5) bekezdése,
l) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2009. évi XL. törvény 8. §
(5) és (7) bekezdése, valamint 9. és 10. §-a,
m) a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi
CIX. törvény 52. § (12) és (17) bekezdése,
n) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2009. évi
CXXVII. törvény,
o) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 2010. évi XXIII. törvény,
p) a bányásznyugdíjról szóló 150/1991. (XII. 4.) Korm. rendelet,
q) az egyes mûvészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm.
rendelet,
r) a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetõségének meghosszabbításáról szóló 283/2009. (XII. 11.) Korm.
rendelet.
(2) Hatályát veszti
a) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetésérõl szóló 1992. évi LXXXIV. törvény
4. § (3) bekezdés c) pont 4. alpontja,
b) az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény TIZENÖTÖDIK RÉSZE és 396. §-a.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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2011. évi CLXVIII. törvény
a mezõgazdasági termelést érintõ idõjárási és más természeti kockázatok kezelésérõl*
Az Országgyûlés a mezõgazdasági termelést érintõ idõjárási és más természeti események miatti kockázatok hatásának
enyhítésében való kockázatközösség kialakítása, a mezõgazdasági termelõk öngondoskodáson alapuló felelõsségének
megerõsítése, az állami segítség hatékonyabbá tétele, és az érintettek arányos felelõsségvállalásának, valamint a mezõ- és
erdõgazdaságot sújtó idõjárási és más természeti eredetû elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) miatti káresemények hatásai egységes
kezelésének elõsegítése érdekében a következõ törvényt alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §

E törvény szabályozza a mezõgazdasági termelést érintõ idõjárási és más természeti események miatti kockázatok
– a káreseményekben érintettek kölcsönös és arányos felelõsségvállalásával történõ – kezelésének egységes rendjét.

2. §

E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alkalmazásában:
1. aszály: az a természeti esemény, amelynek során a kockázatviselés helyén az adott növény vegetációs idõszakán
belül harminc egymást követõ napon belül a lehullott csapadék összes mennyisége a tíz millimétert nem éri el;
2. aszálykár: a kockázatviselés helyén termesztett növényekben az aszály miatt bekövetkezett olyan káresemény,
amely a növénykultúra legalább 30%-os mértékû hozamcsökkenését okozza;
3. belvíz: a medrükben maradt folyók, patakok, valamint a felszíni vizek elvezetésére szolgáló mesterséges, nyílt
csatornák magas vízállásából eredõ átszivárgások, buzgárok, talajvízszint-emelkedés, valamint a lefolyástalan
vagy nem kellõen kiépített vízelvezetõ mûvekkel rendelkezõ területek csapadékvizeibõl származó felszíni
vízborítás;
4. belvízkár: a kockázatviselés helyén termesztett növényekben a belvíz miatt bekövetkezett olyan káresemény,
amely a növénykultúra legalább 30%-os mértékû hozamcsökkenését okozza;
5. biztosító: az a szervezet, amely a hatályos magyar jogi szabályozás, illetve valamely hatályos tagállami szabályozás
szerint biztosítási és azzal közvetlenül összefüggõ tevékenységre jogosult;
6. egységes kérelem: a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszer részét képezõ uniós jogi
aktusban meghatározottak szerinti közvetlen támogatás kifizetése iránti kérelem;
7. elemi káresemény: a jégesõkár, aszálykár, belvízkár, viharkár, tavaszi fagykár, téli fagykár, felhõszakadáskár;
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

fagy: a kockázatviselés helyén, a talajszinttõl számított két méter magasságban mért mínusz 2 °C vagy annál
alacsonyabb hõmérséklet;
felhõszakadás: azon idõjárási jelenség, amelynek során a kockázatviselés helyén lehullott csapadék húsz perc alatt
mért átlagos intenzitása elérte vagy meghaladta a 0,75 mm/perc értéket, vagy a lehullott csapadék mennyisége
huszonnégy óra alatt elérte vagy meghaladta a negyvenöt mm-t;
felhõszakadáskár: a kockázatviselés helyén termesztett növényekben a felhõszakadás miatt bekövetkezett olyan
káresemény, amely a növénykultúra legalább 30%-os mértékû hozamcsökkenését okozza;
használatban lévõ termõföld: a mezõgazdasági termelõ által az egységes kérelemben bejelentett, hasznosítási
kódok szerint szántóföldi kultúrák termelésére, valamint ültetvény mûvelésére szolgáló mezõgazdasági terület;
hozamcsökkenés: a referenciahozam és a tárgyévi hozam különbsége;
hozamérték-csökkenés: a referenciahozam-érték és a tárgyévi hozamérték különbsége;
jégesõ: szilárd halmazállapotú, jégszemcsékbõl és azok képzõdményeibõl álló csapadék;
jégesõkár: a kockázatviselés helyén termesztett növényekben a jégesõ miatt bekövetkezett olyan káresemény,
amely a növénykultúra legalább 30%-os mértékû hozamcsökkenését okozza;
kárenyhítõ juttatás: a 7. § szerinti mezõgazdasági kockázatkezelési pénzeszköz terhére a kockázatközösségben tag
mezõgazdasági termelõ számára történõ kifizetés;

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. november 28-i ülésnapján fogadta el.
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17. kockázatviselés helye: az egységes kérelemben foglaltakkal megegyezõen megjelölt olyan terület, amelyre
vonatkozóan a mezõgazdasági termelõ kárenyhítési hozzájárulás fizetési kötelezettsége fennáll;
18. mezõgazdasági árvíz: a folyók vagy vízfolyások védmûvekkel határolt területérõl nem emberi beavatkozás miatt
kilépõ víz;
19. mezõgazdasági árvízkár: a kockázatviselés helyén termesztett növényekben az árvíz miatt bekövetkezett olyan
káresemény, amely a növénykultúra legalább 30%-os mértékû hozamcsökkenését okozza;
20. mezõgazdasági biztosítás: a lábon álló növényi kultúrára üzleti alapon kötött vagyonbiztosítás;
21. mezõgazdasági káresemény: az elemi káresemény, valamint az árvízkár;
22. mezõgazdasági õstermelõ: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18–19. pontja szerinti
magánszemély;
23. mezõgazdasági termelõ: az egységes kérelmet benyújtó, a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv
által nyilvántartott ügyfél;
24. mezõgazdasági termény termeltetése: a mezõgazdasági termény termelõjével kötött olyan megállapodás, amely
keretében a mezõgazdasági termény termelõje a mezõgazdasági termény megtermelését segítõ szolgáltatást
vesz igénybe, és az így megtermelt mezõgazdasági terményt a szolgáltatás nyújtója saját felhasználás vagy
továbbértékesítés céljára átveszi;
25. mikro-, kis- és középvállalkozás: a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak
a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló,
2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet I. melléklete szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás, ideértve
a mezõgazdasági õstermelõt is;
26. referenciahozam: a referencia-idõszak hozamaiból a legmagasabb és a legalacsonyabb érték elhagyásával képzett
átlag;
27. referenciahozam-érték: a referenciahozamból számított átlagtermés, az agrárpolitikáért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium internetes honlapján közzétett közleményben
meghatározott áron számított, üzemi szintû értéke;
28. referencia-idõszak: tárgyévet megelõzõ ötéves idõszak;
29. szántóföldi zöldség: a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK
tanácsi rendelet I. melléklet második rész II. áruosztály 7. árucsoportjába tartozó termékek, továbbá a görög- és
a sárgadinnye;
30. tavaszi fagykár: a téli nyugalmi periódus végét követõen jelentkezõ fagy miatt, a kockázatviselés helyén
termesztett növényekben bekövetkezett olyan káresemény, amelynek során a termõrügyek, virágok vagy
terméskezdemények elhalnak, és ennek következtében a növénykultúra legalább 30%-os mértékû
hozamcsökkenést szenved;
31. tárgyévi hozamérték: a használatban lévõ termõföldrõl a tárgyévben betakarított termékeknek a miniszter által
vezetett minisztérium internetes honlapján közzétett közleményben meghatározott áron számított értéke;
32. téli fagykár: a kockázatviselés helyén, nyugalmi periódusban, az õszi kalászos gabona-, a repce- és az õszi
takarmánykeverék kultúráinak a fagy miatt bekövetkezett kipusztulását, valamint az ültetvényekben a
termõrészek vagy növényegyedek fagy miatt bekövetkezett elhalásából adódóan legalább 30%-os
hozamcsökkenést eredményezõ káresemény;
33. üzemi szint: a tárgyévi egységes kérelemben feltüntetett összes mezõgazdasági hasznosítású terület;
34. vihar: a legalább húsz m/sec. szélsebesség;
35. viharkár: a kockázatviselés helyén termesztett növényekben a vihar miatt bekövetkezett olyan káresemény, amely
a növénykultúra legalább 30%-os mértékû hozamcsökkenését okozza.
3. §

(1) A mezõgazdasági termelést érintõ idõjárási és más természeti események által okozott károk miatti kockázatokat az
e törvényben foglaltak szerint meg kell osztani:
a) a mezõgazdasági termelõ,
b) a termény felvásárlására a betakarítást megelõzõen szerzõdött felvásárló,
c) a mezõgazdasági termelõvel kötött mezõgazdasági biztosítás esetén – annak keretei között – a biztosító,
d) a mezõgazdasági földterület bérbe-, illetõleg haszonbérbeadója, valamint
e) az állam
között.
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(2) A mezõgazdasági termelést érintõ idõjárási és más természeti okok miatti és az e törvény szerinti kockázatközösség
keretein belül meg nem térült, valamint az (1) bekezdés b)–e) pontja szerint nem fedezett kockázatokat – jogszabály
eltérõ rendelkezése hiányában – a mezõgazdasági termelõ viseli.
4. §

Uniós jogi aktus alapján nyújtott támogatás igénybevételével összefüggésben az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior)
igazolására az uniós jogi aktusban, valamint az annak végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni.

II. FEJEZET
A MEZÕGAZDASÁGI IDÕJÁRÁSI KOCKÁZATOKAT KEZELÕ RENDSZER
1. A mezõgazdasági idõjárási kockázatokat kezelõ rendszer és annak pénzügyi alapjai
5. §

Az állam az e törvényben foglaltaknak megfelelõen mezõgazdasági idõjárási kockázatokat kezelõ rendszert mûködtet.

6. §

(1) A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minõsülõ mezõgazdasági termelõk, amennyiben
a) szántóföldi kultúrák termesztésére szolgáló területként – a b) pontban foglalt eset kivételével – összesen legalább
10 hektár,
b) szántóföldi zöldség termesztésére szolgáló területként összesen legalább 5 hektár,
c) ültetvénymûvelésre szolgáló ültetvényterületként összesen legalább 1 hektár,
d) együttesen legalább 10 hektár, a)–c) pontban foglaltak szerinti hasznosítású, vagy
e) együttesen legalább 5 hektár, b) és c) pontban foglaltak szerinti hasznosítású terület
megjelölésével nyújtanak be egységes kérelmet, a mezõgazdasági káresemények miatti károk kezelése céljából
e törvény alapján a tárgyévben kockázatközösséget alkotnak.
(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó mikro-, kis- és középvállalkozásnak minõsülõ mezõgazdasági termelõ a
tárgyévre vonatkozó egységes kérelemben tett nyilatkozatával hároméves idõtartamra önkéntesen kötelezettséget
vállalhat az (1) bekezdésben foglaltak szerinti kockázatközösségben való részvételre. Ebben az esetben a mikro-, kisés középvállalkozásnak minõsülõ mezõgazdasági termelõ e törvény szerinti kockázatközösségi tagságát a tárgyévet
megelõzõ év november 1. napjától fennállónak kell tekinteni.
(3) A (2) bekezdés szerint vállalt kötelezettség esetén, ha a kockázatközösségben tag mezõgazdasági termelõ az egységes
kérelem benyújtását követõen meghal, vagy jogutód nélkül megszûnik, akkor a kockázatközösségi tagsága a tárgyév
végével megszûnik.
(4) A kockázatközösségben tag mezõgazdasági termelõ az e törvényben foglaltaknak megfelelõen
a) a tárgyévben köteles kárenyhítési hozzájárulást fizetni és
b) kárenyhítõ juttatás igénybevételére jogosultságot szerezhet.

7. §

(1) A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minõsülõ mezõgazdasági termelõk kockázatközössége keretén belül a
kárenyhítõ juttatás kifizetésére az alábbi pénzforrások használhatóak fel:
a) kockázatközösségben tag mezõgazdasági termelõ által megfizetett összes kárenyhítési hozzájárulás tárgyév
december 31-ei pénzállománya,
b) az állam által a központi költségvetésbõl nyújtott támogatás,
c) az a)–b) pontban foglaltak szerinti összeg mindenkori maradványa,
d) a Kormány egyedi döntése alapján a központi költségvetésbõl nyújtott, a b) pont hatálya alá nem tartozó
többlettámogatás, [az a)–d) pontban foglaltak együtt: mezõgazdasági kockázatkezelési pénzeszköz].
(2) A mezõgazdasági kockázatkezelési pénzeszközbõl – törvény eltérõ rendelkezése hiányában – kizárólag kárenyhítõ
juttatás céljára teljesíthetõ kifizetés.
(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti pénzforrás a miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezet fejezeti
kezelésû elõirányzatának bevételét képezi.
(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás összege 2013-tól kezdõdõen nem lehet kevesebb, mint a tárgyévet
megelõzõ évben az összes kockázatközösségben tag mezõgazdasági termelõ összes egységes kérelmében a
használatában levõ termõföldterület és hasznosítási mód figyelembevételével megállapított összes kárenyhítési
hozzájárulás összege.
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(5) A (4) bekezdés szerinti költségvetési támogatás összegét az agrárkár-enyhítési szerv által a tárgyév július 15-ig
a miniszter részére átadott és a (4) bekezdésben foglaltakat tartalmazó adatok alapján kell megállapítani.
(6) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti tárgyévi pénzforrás legfeljebb 4%-a a miniszter által meghatározottak szerint
az idõjárási kockázatkezelési rendszer mûködtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére
használható fel.
(7) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti összegekbõl képzõdött tárgyévi maradvány nem vonható el, nem
csoportosítható át, nem csökkenthetõ és nem zárolható, arra a mindenkori költségvetési törvény által elõírt tartalék- és
maradványképzési kötelezettség nem vonatkozik. Az összeg tárgyévben kárenyhítõ juttatásra fel nem használt részét
a következõ évre kötelezõen át kell vinni.
8. §

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minõsülõ mezõgazdasági termelõt sújtó idõjárási kockázatokra kötött
mezõgazdasági biztosítás díjának támogatására az alábbi pénzforrások használhatók fel:
a) az állam által évenként a központi költségvetésbõl nyújtott támogatás,
b) az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból az uniós jogi aktusban foglaltakkal összhangban nyújtott támogatás.

9. §

(1) Az állam rendkívüli idõjárási körülmények esetén az e törvény szerint kockázatközösségben nem tag mezõgazdasági
termelõk részére a mezõgazdasági terményekben keletkezett károk enyhítése érdekében – uniós jogi aktusban
foglaltakkal összhangban – a központi költségvetésbõl biztosított pénzforrásból az e törvény végrehajtásáról szóló
rendeletben meghatározottak szerint támogatást nyújthat.
(2) Jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában, az e törvény szerint kockázatközösségben nem tag mezõgazdasági
termelõ az (1) bekezdés szerinti támogatás alapjául szolgáló káresemény bekövetkezését követõ évtõl kezdõdõen
három évre a kockázatközösség tagjává válik, amennyiben a káreseményt követõ évben egységes kérelmet nyújt be.

10. §

(1) A kárenyhítési hozzájárulás mértéke évenként a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minõsülõ mezõgazdasági termelõ
használatában levõ, és
a) ültetvénymûvelésre szolgáló termõföld után hektáronként 3000 forint,
b) szántóföldi zöldség termesztésére szolgáló termõföld után hektáronként 3000 forint,
c) a b) pont hatálya alá nem tartozó egyéb szántóföldi kultúrák termesztésére szolgáló termõföld után hektáronként
1000 forint.
(2) A kárenyhítési hozzájárulást a kockázatközösségben tag mezõgazdasági termelõ az egységes kérelmében bejelentett
összes terület alapján, az (1) bekezdés szerint köteles megfizetni.
(3) A kárenyhítési hozzájárulást a tárgyév szeptember 15-ig kell megfizetni azzal, hogy határidõben történõ befizetésnek
kizárólag az agrárkár-enyhítési szerv e törvény végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározott számláján tárgyév
szeptember 15-ig jóváírt összeg tekinthetõ.
(4) A kárenyhítési hozzájárulás összegét kizárólag átutalási megbízással, a befizetõ azonosítására alkalmas módon, a
regisztrációs szám, valamint az adószám vagy adóazonosító jel megadásával kell befizetni az agrárkár-enyhítési szerv e
törvény végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározott számlájára.
(5) A meg nem fizetett kárenyhítési hozzájárulás adók módjára behajtandó köztartozásnak minõsül. A kárenyhítési
hozzájárulás megfizetésének elmulasztása esetén a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény
(a továbbiakban: eljárási tv.) 59–62. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

2. A kárenyhítõ juttatás igénybevételének jogosultsági feltételei
11. §

(1) Az e törvény szerinti kockázatközösségben tag mezõgazdasági termelõ az e törvényben foglalt feltételek teljesítése
esetén – a (2)–(5) bekezdésben és a 12. § (5)–(6) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – kárenyhítõ juttatásra
jogosult, amennyiben:
a) a termõföld a mezõgazdasági káresemény bekövetkezésekor és a kárenyhítõ juttatás iránti kérelem
benyújtásakor is a használatában volt,
b) a használatában levõ termõföldön bekövetkezett mezõgazdasági káreseményt – az e törvény végrehajtásáról
szóló rendeletben meghatározottak szerint – az agrárkár-megállapító szervhez a mezõgazdasági káresemény
bekövetkezésétõl számított tizenöt napon belül bejelentette,
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c)

(2)
(3)
(4)
(5)

a hozamérték-csökkenést – az e törvény végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározottak szerint –
az agrárkár-megállapító szerv által e törvényben foglaltak szerint kiadott hatósági bizonyítvánnyal igazolja,
d) a kárenyhítõ juttatás megállapítása iránti kérelmét a tárgyév november 30-áig az agrárkár-megállapító szervhez
benyújtotta, és
e) a kárenyhítési hozzájárulást a 10. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak alapján határidõben és maradéktalanul
megfizette.
A mezõgazdasági termelõ a neki tárgyévben járó kárenyhítõ juttatásra abban az esetben jogosult, ha annak
kifizetendõ összege legalább tízezer forint.
Belvízkár után kárenyhítõ juttatás a törvény hatálybalépésétõl kezdõdõen öt egymást követõ éven belül legfeljebb
három alkalommal vehetõ igénybe.
A kárenyhítõ juttatásra való jogosultság megállapításakor a termõre fordult és a mezõgazdasági káresemény
bekövetkezésekor még termõ ültetvényterület vehetõ figyelembe.
Jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában az e törvény szerinti kockázatközösségben tag mezõgazdasági termelõ
a neki járó kárenyhítõ juttatás felére jogosult, amennyiben az egységes kérelmében, valamint a kárenyhítõ juttatás
iránti kérelmének benyújtása során bejelentett adatok alapján számított üzemi szintû referenciahozam-értékének
legalább felére kiterjedõen nem köt a mezõgazdasági káresemények közül az adott növényi kultúrára jellemzõ
káreseményre kiterjedõ hatályú mezõgazdasági biztosítást.

12. §

(1) Az e törvény szerinti kockázatközösségben tag mezõgazdasági termelõ legfeljebb a hozamérték-csökkenésnek
a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termékek elõállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak
nyújtott állami támogatásokra történõ alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló,
2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 11. cikk (2) bekezdésében meghatározott 80%-os mértéke
szerinti kárenyhítõ juttatásra jogosult.
(2) A kárenyhítõ juttatás (1) bekezdés szerinti összegének megállapítása során a termelõ hozamérték-csökkenését
a mezõgazdasági biztosítási szerzõdés alapján kifizetett kártérítés összegével és a mezõgazdasági káresemény
bekövetkeztébõl adódóan fel nem merült költségek értékével mérsékelni kell.
(3) Amennyiben a mezõgazdasági kockázatkezelési pénzeszköz tárgyévre vonatkozóan rendelkezésre álló összege a
11. § (2) és (5) bekezdésére is figyelemmel nem fedezi a tárgyévre vonatkozóan megállapított összes kárenyhítõ
juttatás összegét, úgy a kárenyhítõ juttatás mértékét az adott évben valamennyi kárenyhítõ juttatás igénybevételére
jogosult termelõnél arányosan csökkenteni kell.
(4) A tárgyévi kárenyhítõ juttatás összegének meghatározásánál a tárgyévet megelõzõ év november 1-tõl a tárgyév
október 31-ig bekövetkezett, és e törvény alapján igazolt jégesõkárt, aszálykárt, belvízkárt, viharkárt, tavaszi fagykárt,
felhõszakadáskárt, valamint téli fagykárt kell figyelembe venni.
(5) A mezõgazdasági árvízkár utáni kárenyhítõ juttatás kifizetése
a) a tárgyévhez kapcsolódóan esedékes, amennyiben az esemény bejelentését tárgyév január 1. és október 31.
között,
b) a tárgyévet követõ évhez kapcsolódóan esedékes, amennyiben az esemény bejelentését tárgyév november 1.
és a tárgyévet követõ év október 31. között
c) nem lehetséges, amennyiben az esemény bejelentését a tárgyévet követõ év október 31-e után
hagyja jóvá a Bizottság, és a mezõgazdasági árvízhelyzetrõl a miniszter a Bizottsági jóváhagyást megelõzõen
közleményt ad ki.
(6) Aszálykár után abban az esetben fizethetõ ki kárenyhítõ juttatás, ha az aszályhelyzetrõl a miniszter legkésõbb a tárgyév
október 31-ig közleményt ad ki.

13. §

(1) Az agrárkár-megállapító szerv, valamint az agrárkár-enyhítési szerv eljárására – ideértve a kárenyhítési hozzájárulás
meg nem fizetésével kapcsolatos eljárást is – az e törvényben foglalt eltérésekkel az eljárási tv. I., III., IV., VI. és
VII. fejezetében, valamint a 77–78. §-ában foglalt, a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervre vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2) Az agrárkár-megállapító szerv, valamint az agrárkár-enyhítési szerv (1) bekezdésben foglaltak szerinti eljárásában
hiánypótlásra, önkéntes hiánypótlásra, iratpótlásra, illetve az eljárás ügyfél kérelmére történõ felfüggesztésére nincs
lehetõség.
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14. §

(1) Az agrárkár-megállapító szerv a mezõgazdasági termelõ kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki:
a) a mezõgazdasági káresemény megtörténtérõl és annak határidõben történõ bejelentésérõl,
b) arról, hogy a hozamcsökkenést a mezõgazdasági káresemény okozta,
c) a kár helyérõl, mértékérõl, valamint
d) a hozamérték-csökkenés mértékérõl.
(2) Az agrárkár-megállapító szerv az (1) bekezdés szerinti hatósági bizonyítványt a termelõ kérésére a
hozamérték-csökkenés mértékének feltüntetése nélkül is kiállítja.
(3) Az agrárkár-megállapító szerv az (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti tényeket az általa lefolytatott helyszíni ellenõrzés
és a biztosítótól a 17. § (2) bekezdése alapján kapott adatok figyelembevételével állapítja meg.
(4) Az ország egész területét vagy annak meghatározott részét érintõ egyes mezõgazdasági káreseményeket kiváltó
idõjárási jelenségekrõl az országos meteorológiai szerv internetes honlapján tájékoztatót tesz közzé, amely adatokat
– ellenkezõ bizonyításáig – a törvény hatálya alá tartozó eljárásokban kötelezõen alkalmazni kell.
(5) Az (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában a kár helyét a Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (a továbbiakban:
MePAR) kötelezõ alkalmazásával kell meghatározni.
(6) Az agrárkár-megállapító szerv a hozamérték-csökkenés mértékét – e törvény eltérõ rendelkezése hiányában –
az e törvény végrehajtásáról szóló rendeletben foglaltaknak megfelelõen állapítja meg.
(7) Az agrárkár-megállapító szerv az (1) bekezdés szerint kiállított hatósági bizonyítványt a kárenyhítõ juttatás iránti
kérelemmel együtt a tárgyévet követõ év január 15-éig beérkezõleg küldi meg a mezõgazdasági igazgatási szervhez,
amely továbbítja azokat az agrárkár-enyhítési szervhez.
(8) Az agrárkár-enyhítési eljárás során kiállított valamennyi hatósági bizonyítvány tárgyi illetékmentes.

15. §

(1) Az agrárkár-enyhítési szerv a kockázatközösségben tag mezõgazdasági termelõ kérelmére indult eljárásban a
kárenyhítõ juttatásra való jogosultságról, valamint a kárenyhítõ juttatás összegérõl
a) a mezõgazdasági termelõ által tett nyilatkozatok,
b) a kárenyhítési hozzájárulás teljesítése,
c) az agrárkár-megállapító szerv által kiállított hatósági bizonyítvány,
d) a biztosító által adott nyilatkozatok, valamint
e) a rendelkezésre álló pénzforrás
alapján dönt.
(2) Amennyiben a kárenyhítõ juttatás összege a 12. § (3) bekezdése szerinti arányos csökkentés alkalmazásával kerül
megállapításra, úgy a kizárólag ezen indokkal csökkentett mértékben megállapított kárenyhítõ juttatásról szóló
döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
(3) A kárenyhítõ juttatás összesített összegére az agrárkár-enyhítési szerv évenként egyszer, az e törvény végrehajtásáról
szóló rendeletben meghatározott határidõn belül kifizetési tervben (a továbbiakban: kifizetési terv) tesz javaslatot
a miniszternek.
(4) A kifizetési tervet a miniszter hagyja jóvá azzal, hogy
a) a jogorvoslati eljárások esetleges forrásigényét, továbbá
b) az áthúzódó kifizetéseket
a következõ évi forrásból kell biztosítani.
(5) Az agrárkár-enyhítési szerv az e törvény szerinti kockázatközösségben tag mezõgazdasági termelõ részére járó
kárenyhítõ juttatásról – a (4) bekezdésben foglaltak szerint jóváhagyott kifizetési terv alapján – a tárgyévet követõ év
március 31-éig dönt és intézkedik a kárenyhítõ juttatás kifizetésérõl.

3. Idõjárási kockázatokra kötött mezõgazdasági biztosítás díjának támogatása
16. §

(1) A mezõgazdasági termelõ uniós jogi aktusban foglaltak szerint az idõjárási kockázatokra kötött, és e törvényben,
valamint az e törvény végrehajtásáról szóló rendeletben foglaltaknak megfelelõ mezõgazdasági biztosítási szerzõdés
díjához támogatást vehet igénybe.
(2) A miniszter a biztosító kérelmére – az uniós jogi aktusban foglalt elõírások teljesítésének vizsgálatát követõen –
elõzetesen jóváhagyja a biztosító által alkalmazott mezõgazdasági biztosításra vonatkozó, (1) bekezdés szerinti
szerzõdés általános szerzõdési feltételeinek megfelelõségét. A jóváhagyás csak abban az esetben tagadható meg,
ha a mezõgazdasági biztosítási szerzõdés ellentétes az e törvényben, valamint az e törvény végrehajtásáról szóló
rendeletben meghatározottakkal.
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(3) A (2) bekezdésben foglalt elõzetes jóváhagyás hiánya esetén a mezõgazdasági biztosítási szerzõdésnek e törvényben,
valamint az e törvény végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározottakkal való összhangját az agrárkár-enyhítési
szerv a mezõgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatási kérelemmel egyidejûleg vizsgálja.
(4) A mezõgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás kifizetése iránti kérelmet el kell utasítani, ha a mezõgazdasági
biztosítási szerzõdés ellentétes az e törvényben, valamint az e törvény végrehajtásáról szóló rendeletben
meghatározottakkal.
(5) A mezõgazdasági biztosítás díjtámogatása igénybevételének alapjául szolgáló szerzõdésben:
a) a kockázatviselés helyét a MePAR kötelezõ alkalmazásával is meg kell határozni, és
b) a mezõgazdasági termelõ regisztrációs számát is fel kell tüntetni.

4. A mezõgazdasági idõjárási kockázatok kezelése során keletkezett adatok szolgáltatása,
kezelése, nyilvánossága
17. §

(1) A biztosító köteles a mezõgazdasági biztosítási szerzõdés alapján díjtámogatás iránti kérelmet benyújtó
mezõgazdasági termelõ használatában lévõ területre kötött mezõgazdasági biztosítási szerzõdés adatai közül
a) a biztosított mezõgazdasági termelõ azonosítására (név, székhely vagy lakcím, eljárási tv. szerinti regisztrációs
szám),
b) a biztosított növénykultúra megnevezésére,
c) a kockázatviselés helyére, valamint
d) a biztosítási díj mértékére
vonatkozó adatokat az a) és b) pont szerinti adatok esetében június 8-áig, a c) és d) pont szerinti adatok esetében
július 15-éig átadni az agrárkár-enyhítési szerv részére.
(2) A biztosító köteles:
a) a mezõgazdasági biztosítási szerzõdés alapján díjtámogatás iránti kérelmet benyújtó mezõgazdasági termelõ
által kötött mezõgazdasági biztosítási szerzõdés adatai alapján a mezõgazdasági termelõ azonosítására szolgáló
adatokról (név, székhely vagy lakcím, eljárási tv. szerinti regisztrációs szám),
b) a kockázatviselés helye szerinti bontásban a biztosítónak bejelentett mezõgazdasági káreseményrõl, valamint
c) a mezõgazdasági termelõ részére a mezõgazdasági biztosítási szerzõdés alapján kifizetendõ kártérítés összegérõl
a kár lezárását követõen harminc napon belül, de legkésõbb a tárgyév november 20-ig
tájékoztatni az agrárkár-enyhítési szervet és a mezõgazdasági igazgatási szervet, amely ezen információkat továbbítja
az agrárkár-megállapító szervhez.
(3) A biztosító köteles a mezõgazdasági biztosítás díjtámogatása iránti kérelmet benyújtó mezõgazdasági termelõk által
kötött mezõgazdasági biztosítási szerzõdések alapján kockázatviselés helyenkénti bontásban:
a) a károsodott kultúra nevérõl,
b) a károsodott kultúra üzemi szintû területérõl,
c) a biztosítási érték hektáronkénti mértékérõl,
d) a kárt vagy károkat okozó kárnemekrõl,
e) a kár forintosított értékérõl, valamint
f) a káresemény helyérõl
évente egy alkalommal a miniszter által vezetett minisztérium irányítása alatt álló és gazdasági elemzésekkel
foglalkozó intézményt tájékoztatni.
(4) A (3) bekezdés szerinti, a biztosító által átadott adatokat a miniszter által vezetett minisztérium irányítása alatt álló,
gazdasági elemzésekkel foglalkozó intézmény csak statisztikai, gazdaságelemzési és rendszerfejlesztési célból
kezelheti.

18. §

(1) Az agrárkár-enyhítési szerv a kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettség teljesítésével, a kárenyhítõ juttatás
megállapításával, valamint a mezõgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás nyújtásával, ellenõrzésével
összefüggõ feladatai ellátásához mezõgazdasági kockázatkezelési adatbázist mûködtet.
(2) A mezõgazdasági kockázatkezelési adatbázis mezõgazdasági termelõnként tartalmazza:
a) a mezõgazdasági termelõ azonosítására szolgáló (név, székhely vagy lakcím, eljárási tv. szerinti regisztrációs
szám),
b) a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével kapcsolatos,
c) a kárenyhítõ juttatásra vonatkozó,
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d)

(3)

(4)

(5)

(6)

19. §

a mezõgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás megállapításáról rendelkezõ határozatban szereplõ,
valamint
e) a (3) bekezdésben foglaltak szerinti
adatokat.
A mezõgazdasági termelõnek az egységes kérelem benyújtásával egyidejûleg kárenyhítõ juttatásra, illetve
mezõgazdasági biztosítási díjtámogatásra jogosító termények szerinti bontásban nyilatkoznia kell a tárgyévet
megelõzõ évben használatában lévõ összes termõterület nagyságáról, valamint e termõterületen megtermelt összes
termény mennyiségérõl.
A mezõgazdasági kockázatkezelési adatbázisból egyedi azonosításra alkalmas adat az eljárási tv. 25. §
(4) bekezdésében foglaltakon túl a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati
eszközök alkalmazására, titkos információgyûjtésre és titkos adatszerzésre felhatalmazott szerv megkeresése alapján
adható ki, feltéve, ha a folyamatban levõ eljárásban a döntés meghozatalához ez szükséges, és e körülményrõl
a megkeresõ bíróság vagy más hatóság nyilatkozik.
Az agrárkár-enyhítési szerv ellenõrzési feladatai ellátása érdekében a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével
összefüggõ adatokat a fizetési kötelezettség megszûnését követõ nyolc évig, kárenyhítõ juttatás, mezõgazdasági
biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevétele esetén pedig a (2) bekezdés szerinti adatokat az igénybevételt
követõ nyolc évig, vagy az igény érvényesítésével kapcsolatos eljárások befejezõdéséig kezelheti.
Az agrárkár-enyhítési szerv a tárgyév július 1-ig az érintett biztosítót tájékoztatja az egységes kérelemben
mezõgazdasági biztosítási díjtámogatás igénybevételi igényt bejelentõ ügyfelek
a) nevérõl, eljárási tv. szerinti regisztrációs számáról,
b) az egységes kérelemben rögzített terület nagyságáról, és azok MePAR azonosítóiról,
c) a bejelentett kultúrákról.
Közérdekbõl nyilvános adat a mezõgazdasági termelõ:
a) családi és utóneve (elnevezése), lakcíme vagy székhelye;
b) a részére kifizetett kárenyhítõ juttatás összege;
c) a részére kifizetett mezõgazdasági biztosítási díjtámogatás összege;
d) a jogosulatlanul igénybe vett kárenyhítõ juttatás, valamint mezõgazdasági biztosítási díjtámogatás összege.

III. FEJEZET
A MEZÕ-, ÉS ERDÕGAZDASÁGOT SÚJTÓ IDÕJÁRÁSI ÉS MÁS TERMÉSZETI JELLEGÛ ELHÁRÍTHATATLAN
KÜLSÕ OK (VIS MAIOR) MIATTI KÁRESEMÉNYEK KEZELÉSE
20. §

E fejezet rendelkezéseit – jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – a szerzõdõ felek közötti megállapodáson
alapuló teljesítéssel összefüggésben kell alkalmazni.

21. §

(1) Semmis az olyan szerzõdéses kikötés, amely szerint a maga termelte mezõgazdasági termény szolgáltatására
e törvény szerinti elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) miatt egészben vagy részben nem képes termelõ a hiányzó
mezõgazdasági terményt teljesítés céljára pótolni, mástól beszerezni, helyette más szolgáltatást vagy biztosítékot
nyújtani köteles. E kikötés semmissége a szerzõdés egyéb rendelkezéseinek érvényességét akkor sem érinti, ha a felek
e nélkül nem szerzõdtek volna.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell a mezõgazdasági termény harmadik személy javára
történõ termeltetése esetén is.

22. §

Ha a haszonbérlõ e törvény szerinti elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) miatt legalább 30%-os mértékû
hozamcsökkenést szenved, és ezt az agrárkár-megállapító szerv igazolja, akkor õt a termõföldrõl szóló törvényben
foglaltak alapján haszonbér-mérséklés illeti meg.

23. §

(1) A mezõ- és erdõgazdaságot sújtó idõjárási és más természeti jellegû elháríthatatlan külsõ oknak (vis maior) minõsül:
a) a mezõgazdasági káresemény,
b) a természeti csapás,
c) a homokverés,
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d)

(2)

(3)

(4)

(5)

erdõgazdaság esetében:
da) a hó-, jég- és széltörés,
db) zúzmara,
dc) villámlás és más természeti esemény miatt keletkezett tûz, ideértve az öngyulladást is.
A mezõ- és erdõgazdaságot sújtó idõjárási és más természeti jellegû elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) miatti
káreseményt, valamint annak mértékét, és az emiatt bekövetkezett hozamérték-csökkenést kérelemre az
agrárkár-megállapító szerv igazolja.
A szerzõdõ felek eltérõ megállapodása hiányában az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) miatt bekövetkezett kár
mértékét e törvény hozamérték-csökkenésre vonatkozó szabályai szerint azzal az eltéréssel kell megállapítani, hogy a
közösségi pénzforrásból, illetve a központi költségvetésbõl nyújtott, föld használatához kötött támogatást
bevételként kell figyelembe venni.
A szerzõdõ felek eltérõ megállapodása hiányában a hozamérték-csökkenés mértékét azon termékeknél, ahol a
hozamérték-csökkenés mértékének számítását jogszabály nem állapítja meg, kalkulált áron kell számítani, amelynek
alapja
a) a tárgyévi tényleges értékesítési átlagár,
b) az a) pontban foglaltak hiányában a tárgyévi szerzõdéses felvásárlási ár,
c) az a) és b) pontban foglaltak hiányában az összehasonlító ár,
amelyek összegérõl – a Magyar Agrárkamara és a mezõgazdasági termelõk érdekképviseletét ellátó szervek
véleményének figyelembevételével – a területileg illetékes agrárkár-megállapító szerv ad tájékoztatást.
A szerzõdõ felek eltérõ megállapodása hiányában erdõ esetében a kárt szenvedett terület hozamcsökkenése
megegyezik
a) árvízkár, belvízkár, tûzkár esetében az erdõértékbecsléssel meghatározott erdõállomány értékével,
b) hó-, jég- és széltörés esetén az erdõértékbecsléssel meghatározott erdõállomány értéke növelve a kárfelszámolás
költségeivel, csökkentve a károsodott, kényszerkitermelt faállomány értékesítésébõl származó árbevétellel.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
24. §

25. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az agrárkár-megállapító szervet, az agrárkár-enyhítési szervet, valamint a
mezõgazdasági igazgatási szervet rendeletben jelölje ki.
(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy:
a) a hozamérték-csökkenés kiszámításának módját,
b) a mezõgazdasági káresemények körét, azok bejelentésének, igazolásának módját,
c) a kárenyhítõ juttatás iránti kérelem benyújtásának részletes feltételeit,
d) a kárenyhítõ juttatás megállapításának részletes feltételeit,
e) a központi költségvetésbõl kárenyhítés céljára nyújtott többletforrás igénybevételéhez szükséges feltételeket és
a feltételek teljesítése igazolásának módját,
f) az egyes káreseményekre kötött mezõgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételének
részletes feltételeit, a káresemények körét, és az igazolás módját,
g) az e törvény szerinti kockázatközösségben nem tag mezõgazdasági termelõ részére nyújtandó kárenyhítési
támogatás igénybevételének részletes szabályait,
h) a mezõgazdasági termelõket ért természeti katasztrófa által okozott károk enyhítésére nyújtott támogatás
igénybevételének részletes szabályait,
i) természeti esemény miatt egyes mezõgazdasági terményekben keletkezett károk enyhítése érdekében igénybe
vehetõ támogatás igénybevételének részletes szabályait,
j) a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésének részletes szabályait,
k) a kárenyhítõ juttatások kifizetési terve elkészítésének határidejét,
rendeletben állapítsa meg.
(3) Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben kijelölje azt a gazdasági elemzésekkel foglalkozó intézményt,
amely felé a biztosító e törvény szerint fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét köteles teljesíteni.
Ez a törvény 2012. január 1-jén lép hatályba.
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26. §

(1) A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény (a továbbiakban:
Krt.) alapján képzett elõirányzat 2011. december 31-ei pénzmaradványa a mezõgazdasági kockázatkezelési
pénzeszköz bevételét képezi.
(2) A Krt. alapján járó, de még ki nem fizetett kárenyhítõ juttatást a mezõgazdasági kockázatkezelési pénzeszköz terhére
kell teljesíteni.
(3) A Krt. alapján nyilatkozattal létrejött tagsági jogviszony e törvény hatálybalépésével egyidejûleg megszûnik.

27. §

Ez a törvény a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termékek elõállításával foglalkozó kis- és
középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történõ alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról
szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 11. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapít meg, és a kárenyhítõ juttatás feltételei megfelelnek e bizottsági rendelet 11. cikke szerinti kedvezõtlen éghajlati
jelenségek folytán járó támogatás igénybevétele valamennyi feltételének, továbbá ez a törvény
a) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási
rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott egyes
támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és 378/2007/EK rendelet módosításáról,
valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi
rendelet 70. cikke,
b) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási
rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott egyes
támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet III. címében elõírt egységes támogatási
rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2009. október 29-i 1120/2009/EK
bizottsági rendelet,
c) 2006/C 319/01 az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatások,
2007–2013
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

28. §

A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17. § (1) A haszonbérlõt – a (3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – arra az évre, amelyben a mezõgazdasági
termelést érintõ idõjárási és más természeti kockázatok kezelésérõl szóló törvényben foglaltak szerinti mezõgazdasági
káresemény vagy idõjárási és más természeti jellegû elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) miatt legalább 30%-os
mértékû hozamcsökkenést szenved, és ezt az agrárkár-megállapító szerv igazolja, a hozamcsökkenéssel arányos
haszonbérletidíj-mérséklés illeti meg.
(2) A haszonbérlõ a haszonbérfizetési kedvezmény igénybevételét és mértékét a mezõgazdasági termelést érintõ
idõjárási és más természeti kockázatok kezelésérõl szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 14. § (2) bekezdése szerinti hatósági
bizonyítvány kézhezvételét követõen, nyolc napon belül, írásban köteles közölni a haszonbérbe adóval.
(3) Eltérõ megállapodás hiányában az (1) bekezdésben foglaltak szerinti kedvezmény csak a legalább helyben
szokásos mértékû haszonbérleti díjat fizetõ haszonbérlõt illeti meg.
(4) Semmis az a megállapodás, amely az (1) bekezdés szerint járó kedvezmény igénybevétele miatt ki nem fizetett
haszonbérleti díj pótlására vállal kötelezettséget.”

29. §

(1) A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) 157. § (1) bekezdése
a következõ t) ponttal egészül ki:
[A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn]
„t) a mezõgazdasági biztosítási szerzõdés díjához nyújtott támogatást igénybe vevõ biztosítottak esetében az
agrárkár-megállapító szervvel, a mezõgazdasági igazgatási szervvel, az agrárkár-enyhítési szervvel, valamint az
agrárpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium irányítása alatt álló, gazdasági elemzésekkel foglalkozó
intézménnyel”
[szemben, ha az a)–j), n) és s) pontban megjelölt szerv vagy személy írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza
az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerzõdés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját azzal, hogy
a k), l), m), p) és q) pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját
köteles megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának minõsül az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés
megjelölése is.]
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(2) A Bit. 163. § (1) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:
[A 162. §-ban elõírt titoktartási kötelezettség nem áll fenn a feladatkörében eljáró]
„i) , – a mezõgazdasági biztosítási szerzõdés díjához nyújtott támogatást igénybe vevõ biztosítottak esetében –
az agrárkár-megállapító szervvel, agrárkár-enyhítési szervvel, mezõgazdasági igazgatási szervvel, valamint
az agrárpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium irányítása alatt álló, gazdasági elemzésekkel foglalkozó
intézménnyel”
[szemben.]
30. §

(1) Az eljárási tv. 26. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a kedvezõtlen éghajlati jelenségekre és más
káreseményekre kötött mezõgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatással összefüggõ biztosítási díj, illetve kár
megállapítása érdekében a mezõgazdasági termelést érintõ idõjárási és más természeti kockázatok kezelésérõl szóló
törvény szerint mezõgazdasági biztosítási szerzõdést kötõ biztosító (a továbbiakban: biztosító) részére,
a mezõgazdasági termelõ hozzájárulása esetén, a biztosító kérelmére adatot szolgáltat a mezõgazdasági termelõ által
a tárgyévben benyújtott egységes kérelemben megjelölt területekrõl, valamint azok növénykultúrák szerinti
hasznosításáról és MePAR szerinti azonosítóiról.”
(2) Az eljárási tv. 38. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) Az agrárkár-enyhítési eljárás kivételével az intézkedésben való részvételre vonatkozó kérelemben az ügyfélnek
nyilatkoznia kell arról, hogy tudomásul veszi, hogy amennyiben az intézkedésekkel kapcsolatos lejárt tartozását nem
egyenlíti ki, a fizetési számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltató a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv
hatósági átutalási megbízását a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni.”
(3) Az eljárási tv. 56. §-a (2) bekezdésének k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha:]
„k) az ügyfél – az agrárkár-enyhítési eljárás kivételével – az intézkedésben való részvételre vonatkozó kérelemben nem
nyilatkozik arról, hogy tudomásul veszi, hogy a fizetési számlát vezetõ pénzforgalmi szolgáltató a mezõgazdasági
és vidékfejlesztési támogatási szerv hatósági átutalási megbízását a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles
teljesíteni.”
(4) Az eljárási tv. 73/A. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„73/A. § (1) A közvetlen támogatási rendszer keretében közösségi jogi aktus felhatalmazása alapján egyes,
jogszabályban meghatározott szerkezetátalakítási intézkedésekben való részvétel feltétele az ügyfél
kötelezettségvállalása, hogy a jogszabályban meghatározottak szerinti mértékben élõmunka-ráfordítást biztosítson,
továbbá az elõírt elismert tevékenységbõl származó árbevételi, képzési és beruházási kötelezettségét teljesítse.
(2) Az (1) bekezdésben vállalt kötelezettség megszegése esetén az ügyfelet – a (6)–(7) bekezdésében foglaltakra is
figyelemmel – a mulasztással arányos, euróban megállapított nem teljesítési bírsággal kell sújtani. Az átváltásra
a közösségi forrásból nyújtandó támogatásra vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni.
(3) A jogszabályban meghatározott élõmunka-ráfordítás nem vagy hiányos teljesítése esetén, a bírság mértékének
megállapításánál jogszabályban meghatározottak szerint munkaóránként és támogatási évenként legfeljebb
4,5 eurónak megfelelõ forintösszeg vehetõ figyelembe.
(4) A jogszabályban meghatározott elismert tevékenységbõl származó árbevétel nem vagy hiányos teljesítése esetén,
a bírság mértékének megállapításánál jogszabályban meghatározottak szerint az árbevétel nem teljesített
300 forintos egységértékei esetében támogatási évenként legfeljebb 4 eurónak megfelelõ forintösszeg vehetõ
figyelembe.
(5) Az állattenyésztéshez kapcsolódó intézkedések esetében a jogszabályban meghatározott élõmunka-ráfordítás,
beruházási kötelezettség, illetõleg képzési kötelezettség nem vagy hiányos teljesítése esetén jogszabályban
meghatározottak szerint a támogatás alapjául szolgáló állategységenként évenként legfeljebb 100 eurónak megfelelõ
forintösszeg vehetõ figyelembe.
(6) A nem teljesítési bírság kiszabásánál a 71. § (5) bekezdésében foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni.
(7) A nem teljesítési bírság mértéke hivatalból vagy kérelemre a jogszabályban meghatározottak szerint mérsékelhetõ,
illetõleg kiszabása mellõzhetõ, ha az ügyfél mulasztását elháríthatatlan külsõ ok idézte elõ és e körülmény fennállását
a jogszabályban meghatározottak szerint igazolta.
(8) A nem teljesítési bírság megállapítása nem érinti a késedelmi pótlékfizetési kötelezettséget.
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(9) Az (1) bekezdésben vállalt kötelezettségek ismételt megszegése esetén a bírság mértékének megállapításánál
jogszabályban meghatározottak szerint a (3)–(5) bekezdésekben szereplõ összegek legfeljebb kétszerese vehetõ
figyelembe.”
31. §

Hatályát veszti
a) a földadóról szóló 1991. évi LXXIX. törvény,
b) a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 15–16. §-a,
c) az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 8/A. §-a és
d) a Krt.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2011. évi CLXIX. törvény
a mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény módosításáról*
1. §

A mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(3) E törvény I. fejezetét és II. fejezetének 1., 2. és 4. címét kell alkalmazni a mozgóképszakmai célok megvalósulását
szolgáló támogatásokra, ha azok forrása a központi költségvetésben, helyi vagy kisebbségi önkormányzat
költségvetésében meghatározott elõirányzat, vagy ha a támogatást a Kormány, a helyi vagy kisebbségi önkormányzat
által alapított alapítvány vagy közalapítvány nyújtja, valamint a Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott
mozgóképszakmai támogatásokra.”

2. §

(1) Az Mktv. 2. § 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„4. filmelõállító: az a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, aki vagy amely saját
nevében kezdeményezi és megszervezi a filmalkotás megvalósítását, gondoskodva ennek anyagi és egyéb
feltételeirõl, és rendelkezik a filmalkotás felhasználására és a felhasználás engedélyezésére vonatkozó jogokkal;”
(2) Az Mktv. 2. § 6–8. pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában)
„6. nemzetközi koprodukciós filmalkotás: különbözõ államokban székhellyel rendelkezõ filmelõállítók által készített
filmalkotás, amelyet két- vagy többoldalú nemzetközi egyezmény vagy az érintett államok jogszabályai ilyennek
minõsítenek;
6a. koprodukciós filmalkotás: olyan magyar filmelõállítók által közösen készített filmalkotás, amelyben a filmelõállítók
filmalkotásra vonatkozó jogait és kötelezettségeit koprodukciós szerzõdés rögzíti;
7. a) magyar filmalkotás: olyan filmalkotás, amelyben a magyar részvétel a 3. § szerinti táblázat alapján legalább
75 pontot ér el;
b) magyar részvételû filmalkotás: olyan filmalkotás, amelyben a magyar részvétel a 3. § szerinti táblázat alapján
legalább 30 pontot ér el;
c) egyéb magyar részvételû filmalkotás: olyan filmalkotás, amelyben a magyar részvétel a 3. § szerinti táblázat alapján
legalább 15 pontot ér el;
d) egyéb filmalkotás: olyan filmalkotás, amelyben a magyar részvétel a 3. § szerinti táblázat alapján nem éri el
a 15 pontot;

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. november 21-i ülésnapján fogadta el.
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8. eredetileg magyar nyelven gyártott filmalkotás: az olyan filmalkotás, amely az alábbi kategóriák valamelyikébe
tartozik:
a) forgatásának során a szereplõk (az utómunka során a narrátor) által használt nyelv többségében a magyar,
b) forgatásának során a szereplõk (az utómunka során a narrátor) által használt nyelv többségében valamely
magyarországi nemzetiség nyelve, ha a filmalkotás tárgya az adott magyarországi nemzetiség életével, kultúrájával
van összefüggésben;”
Az Mktv. 2. § 10. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„10. közvetett támogatás: mozgóképszakmai célok megvalósítását szolgáló támogatás, amely után a támogató
jogszabályban megállapított adókedvezményeket vehet igénybe;”
Az Mktv. 2. § 15. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„15. filmterjesztés: a filmalkotás eredeti példányának vagy többszörözött példányainak a nyilvánosság számára
történõ hozzáférhetõvé tétele, különösen
a) forgalmazással, illetve az arra történõ felkínálással,
b) moziüzemeltetéssel,
c) filmalkotás bármely adathordozón történõ kiadásával, értékesítésével, bérbeadásával, haszonkölcsönbe adásával;”
Az Mktv. 2. § 20. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„20. filmgyártás: a filmalkotás felvételének megkezdésétõl a filmalkotás elsõ eredeti példányának elõállításáig vezetõ
alkotói, szervezési, gazdasági és mûszaki tevékenységek összessége; az elsõ eredeti példány az elsõ, közönség elõtti
bemutatásra alkalmas végleges kópia;”
Az Mktv. 2. §-a a következõ 20a–20b. pontokkal egészül ki:
„20a. filmgyártó vállalkozás: az a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, amely
a film gyártására vonatkozó szerzõdés alapján szervezi a filmalkotás megvalósítását, és ezen tevékenysége révén
az adott film tekintetében nem minõsül filmelõállítónak;
20b. magyar filmgyártó vállalkozás: a 27. § szerinti nyilvántartásba vett, magyarországi székhellyel rendelkezõ
filmgyártó vállalkozás, amely vezetõ tisztségviselõinek többsége valamely EGT-államnak, vagy a Határokon átlépõ
televíziózásról szóló Európa Tanácsi Egyezményt aláíró valamely országnak az állampolgára;”
Az Mktv. 2. § 23–25. pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában)
„23. megrendelésre készülõ filmalkotás: az a filmalkotás, amelynek gyártásában az adott film tekintetében magyar
filmgyártónak minõsülõ vállalkozás vesz részt;
24. nem megrendelésre készülõ filmalkotás: az a filmalkotás, amelynek gyártásában az adott film tekintetében magyar
filmelõállítónak minõsülõ vállalkozás vesz részt;
25. közvetlen filmgyártási költség: az adott filmalkotás költségvetésében szereplõ, a filmalkotás elõállítója, vagy
megrendelésre készülõ filmalkotás esetében a gyártásában részt vevõ magyar filmgyártó vállalkozás által pénzügyileg
teljesített, bizonylattal igazolt kifizetés, amely megfelel az e törvényben meghatározott feltételeknek;”
Az Mktv. 2. § 28–29. pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában)
„28. kulturális értéket mûfaja alapján létrehozó filmalkotás: a játékfilm, a kisjátékfilm, a kísérleti film, a dokumentumfilm,
a tudományos ismeretterjesztõ film, az animációs film, a rövidfilm, a tv-film és a tv-sorozat, kivéve az olyan film vagy
filmsorozat, amely valós szereplõk és események elsõdlegesen szórakoztató célú nyomon követésén alapul és
kulturális értéket nem hoz létre (valóságshow), továbbá az olyan fikciós filmsorozat, amely heti többszöri televíziós
bemutatásra készült, több mint húsz epizódból áll, lezáratlan dramaturgiájából adódóan végtelenül folytatható, és
kulturális értéket nem hoz létre (szappanopera);
29. közvetlen magyar filmgyártási költség: a közvetlen filmgyártási költségek azon csoportja, amely adó- vagy
járulékkötelezettség formájában merül fel, vagy amelynek felmerülése Magyarországon adó- vagy járulékfizetési
kötelezettséget keletkeztet és megfelel az e törvényben meghatározott követelményeknek.”
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Az Mktv. II. fejezet 2. címe helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. cím
Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
8. § (1) A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MNF)
az e törvényben meghatározott rendelkezések szerint végzi a mozgóképszakmai célokra elõirányzott források
elosztását.
(2) Az MNF a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) által alapított egyszemélyes közhasznú
nonprofit zártkörûen mûködõ részvénytársaság, amelynek részvénye forgalomképtelen. Az MNF alapító okiratát
az MNV Zrt. fogadja el. Az MNF alapító okiratát és annak módosításait a Hivatalos Értesítõben az alapító közzéteszi.
9. § (1) Az MNF vezetõje a vezérigazgató.
(2) Az MNF támogatási feladatait az MNF szervezetében mûködõ, öttagú Filmszakmai Döntõbizottság az MNF
Támogatási Szabályzatában meghatározott módon látja el.
(3) A Filmszakmai Döntõbizottság tagjai a vezérigazgató és további négy, a mozgóképszakma valamely területén
legalább öt éves szakmai tapasztalattal rendelkezõ magyar állampolgár. A Filmszakmai Döntõbizottság tagjait
a vezérigazgató bízza meg, a tagok a vezérigazgató által meghatározott tiszteletdíjban részesülnek. A Filmszakmai
Döntõbizottság tagját a vezérigazgató felmenti, ha a tag a megbízatásával összefüggésben a kötelezettségét súlyosan
megsérti.
(4) A Filmszakmai Döntõbizottság döntéseit az összes tag többségének szavazatával hozza meg.
9/A. § (1) Az MNF bevételi forrásait a központi költségvetési támogatás és az MNF egyéb bevételei alkotják.
(2) A hatoslottó szerencsejáték játékadójának 80 százalékát az MNF e törvény szerinti feladatai ellátására kell fordítani,
és ezt a kiadást az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetében kell megtervezni.
(3) Az MNF mûködése során keletkezett egyéb bevételeit is az e törvény szerinti mozgóképszakmai célokra fordítja.
(4) Az MNF-nek feladatai ellátása során figyelemmel kell lennie a különbözõ társadalmi igények kiszolgálására,
a magyar filmipar sokszínûségének biztosítására. Így különösen lehetõséget kell adnia a különbözõ filmalkotói
nemzedékek, mûhelyek, irányzatok esélyegyenlõségen alapuló, minél teljesebb körû bemutatkozására, alkotói céljaik
megvalósítására. Ezért az elosztási rendszer kialakítása során meghatározza az egyes részterületek közötti arányokat,
egyensúlyt teremt az alkotói, filmelõállítói, terjesztési és nézõi szempontok, valamint a mûvészeti és gazdasági
érdekek között.
9/B. § (1) Az MNF feladatai különösen:
a) a bevételi források elosztása révén a mozgóképszakmai támogatási rendszer mûködtetése,
b) pályázati elvek kidolgozása, különös tekintettel a következõkre:
ba) a pályázók esélyegyenlõsége, a pályázatok egyértelmûsége, átláthatósága és összehasonlíthatósága,
bb) a magyar filmmûvészet és filmipar folyamatos jelenlétének biztosítása a hazai, az európai, valamint az Európán
kívüli filmpiacon,
bc) a magyar és egyetemes filmkultúra magyarországi terjesztésének elõsegítése,
bd) a pályáztatás folyamatosságának biztosítása,
c) a támogatás odaítélésétõl kezdõdõen a filmalkotások elkészültének, valamint az egyéb támogatott célok
megvalósulásának folyamatos felügyelete és a támogatások felhasználásának ellenõrzése, a filmalkotások nemzetközi
terjesztésének és filmfesztiválokon való jelenlétének elõsegítése,
d) a mozgóképszakma nemzetközi képviselete, a nemzetközi kapcsolatok ápolása, a nemzetközi mozgóképszakmai
pályázati rendszerbe való bekapcsolódás elõsegítése,
e) a határon túli magyar filmmûvészet támogatása, folyamatos jelenlétének elõsegítése a hazai, az európai, valamint
az Európán kívüli filmpiacon,
f) az állami támogatással megvalósuló filmalkotásokon fennálló, szerzõdés alapján megszerzett vagyoni jogok
kezelése, hasznosítása az MNF Támogatási Szabályzatában és a támogatottal kötött szerzõdésben meghatározott
rendelkezések szerint,
g) az MNF tulajdonában vagy kezelésében lévõ vagyontárgyak kezelése, hasznosítása,
h) a mozgóképszakmai állami támogatási rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó koncepciók elkészítése,
i) a magyar kultúra terjesztése, illetve Magyarország nemzetközi megítélése szempontjából kiemelkedõ jelentõségû,
filmforgatásra alkalmas állami és önkormányzati tulajdonban álló helyszínek nyilvántartása, valamint közremûködés
filmgyártási célra történõ hasznosításukban az azok felett rendelkezésre jogosultakkal kötött megállapodás alapján.
(2) Az MNF az e törvényben meghatározott pályázati és támogatási elvek, illetve feltételek érvényesülését biztosító,
a pályázatokra és a támogatások nyújtására vonatkozó részletes szabályokat az alapító okiratában, illetve a Támogatási
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Szabályzatában állapítja meg. Az MNF a Támogatási Szabályzatot a Hivatalos Értesítõben, valamint honlapján
közzéteszi.”
4. §

(1) Az Mktv. 12. § (1)–(2) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A mozgóképszakma közvetlen támogatása szelektív támogatás útján történik.
(2) A szelektív támogatáson belül a támogatást nyújtó szervezetek visszatérítendõ, illetve vissza nem térítendõ
támogatásokat nyújthatnak. A visszatérítendõ támogatások esetében a visszatérítés módját és mértékét a támogató
szervezetek határozzák meg.”
(2) Az Mktv. 12. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alapján az alábbi mozgóképszakmai tevékenységek céljára nyújtható támogatás:)
„d) filmterjesztés, valamint a filmterjesztést és a filmértékesítést elõsegítõ marketing tevékenység,”
(3) Az Mktv. 12. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alapján az alábbi mozgóképszakmai tevékenységek céljára nyújtható támogatás:)
„g) mozgóképszakmai rendezvényszervezés, illetve rendezvényen, filmfesztiválon való részvétel,”
(4) Az Mktv. 12. § (5)–(6) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(5) A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap (a továbbiakban: MTVA) – a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Médiatanácsának (a továbbiakban: Médiatanács) elõzetes jóváhagyásával – megállapodást köthet az MNF-fel
filmalkotások támogatásáról e törvény rendelkezései szerint.
(6) Az MNF a mozgóképszakmai célok támogatására rendelkezésre álló állami források elosztásának összehangolása
érdekében megállapodást köthet más támogató szervezetekkel a (3) bekezdésben meghatározott egyes
mozgóképszakmai tevékenységek támogatásáról.”
(5) Az Mktv. 12. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Nem részesülhet az e törvény szerinti támogatásban olyan tevékenység, amely a 21. § szerinti VI. kategóriába
sorolandó film elõállítására, terjesztésére, archiválására irányul. Nem részesülhetnek emellett támogatásban az olyan
egyéb televíziós mûsorszámok, amelyek nem minõsülnek kulturális értéket mûfaja alapján létrehozó filmalkotásnak.”

5. §

Az Mktv. 13. § (7)–(8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint a 13. § a következõ (9) bekezdéssel
egészül ki:
„(7) A filmgyártás céljára nyújtott közvetlen támogatás legalább 60%-át a támogatott közvetlen magyar filmgyártási
költségekre köteles fordítani. A támogató szervezet ennél magasabb arányt is elõírhat, de az nem haladhatja meg
a nyújtott támogatás 80%-át. Ha a filmalkotás forgatókönyve az eredeti helyszíneken való forgatást teszi szükségessé,
a támogató szervezet hozzájárulhat ahhoz, hogy a nyújtott támogatás legfeljebb 60%-át a támogatott nem közvetlen
magyar filmgyártási költségekre fordítsa.
(8) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, e törvény alkalmazásában a magyar részvételû filmalkotás és a nemzetközi
koprodukciós filmalkotás magyar filmelõállítóját a magyar filmalkotás elõállítójával megegyezõ jogok és
kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik.
(9) E törvény szerinti közvetlen támogatásban a magyar filmalkotás és a magyar részvételû filmalkotás részesíthetõ.”

6. §

(1) Az Mktv. 14/A. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A támogató szervezet támogatásokról döntõ, vagy a támogatásra javaslatot tevõ tisztségviselõje nem vehet részt
a pályázat vagy a támogatási kérelem elbírálásában, ha a pályázatban (támogatási kérelemben) érintett filmalkotásnak
õ, vagy a Ptk. 685. § b) pontjában felsorolt közeli hozzátartozója az Szjt. szerinti szerzõje, vagy ha a pályázóval
(kérelmezõvel) õ vagy a Ptk. 685. § b) pontjában felsorolt közeli hozzátartozója munkaviszonyban, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy a pályázó számára olyan gazdasági társaságon keresztül nyújt szolgáltatást,
amelynek tagja vagy részvényese.
(3) A támogató szervezet támogatásokról döntõ, vagy a támogatásra javaslatot tevõ tisztségviselõje, valamint annak
a Ptk. 685. § b) pontjában felsorolt közeli hozzátartozója részére a támogatott filmalkotással kapcsolatos,
tisztségviselõi megbízatása alatt végzett, (2) bekezdésben meghatározott tevékenysége után nyújtott díjazás
a támogatás terhére nem számolható el.”
(2) Az Mktv. 14/A. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Ha törvény az adott támogató szervezetre eltérõ összeférhetetlenségi szabályt állapít meg, a két szabály közül
a szigorúbbat kell alkalmazni. E törvény alkalmazásában az MNF vezérigazgatója, valamint az MNF Filmszakmai
Döntõbizottságának tagjai támogatásokról döntõ tisztségviselõnek minõsülnek.”
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7. §

Az Mktv. 15. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A támogató szervezet döntéseit a támogatott alkotásokra, illetve a pályázatokra vonatkozó pontos információk
birtokában, valamennyi körülmény gondos mérlegelésével hozza meg. A támogató szervezet köteles a támogatott cél
megvalósulását gyártási és pénzügyi ellenõr közremûködésével folyamatosan figyelemmel kísérni és ellenõrizni,
valamint a jelen törvénnyel összhangban álló mindazon intézkedéseket megtenni, amelyek biztosítják a támogatott
filmalkotások elõállításának befejezését.”

8. §

Az Mktv. 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17. § Az „art” besorolású mozik üzemeltetésének, valamint az „art” besorolású filmalkotások terjesztésének
támogatására vonatkozó részletes szabályokat a kultúráért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletben
állapítja meg.”

9. §

Az Mktv. II. fejezete a következõ 5. címmel egészül ki:

„5. cím
A Nemzet Filmmûvésze
17/A. § (1) A Kormány a miniszter javaslata alapján a „Nemzet Filmmûvésze” címet és az ezzel járó életjáradékot
biztosíthat a magyar mozgóképszakma, mozgóképkultúra, filmmûvészet legfeljebb 15, a 65. életévét betöltött,
a díjazás évében már Kossuth-díjjal rendelkezõ kiemelkedõ alkotójának, annak egész életmûvét figyelembe véve
megbecsülése és teljesítménye elismerése érdekében.
(2) A „Nemzet Filmmûvésze” cím adományozásának részletes eljárási szabályait és az életjáradék mértékét a Kormány
rendeletben állapítja meg.
(3) A „Nemzet Filmmûvésze” cím nem adományozható olyan személy részére, akivel szemben a (8) bekezdés szerinti
érdemtelenségi ok vagy az (4) bekezdésében meghatározott körülmény áll fenn. Nem adományozható a cím továbbá
annak a személynek, aki olyan filmelõállító tagja (részvényese), amely korábban kapott állami támogatással nem
számolt el, vagy amely a visszatérítendõ állami támogatást nem térítette vissza a támogató szervezetnek. A miniszter
által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) az (1) bekezdés szerinti javaslat Kormány elé terjesztése
céljából az érintett írásbeli hozzájárulása esetén jogosult adatot igényelni a bûnügyi nyilvántartási rendszerbõl.
Az adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy a miniszter által javasolni kívánt személlyel szemben
a (8) bekezdés szerinti érdemtelenségi ok vagy a (4) bekezdésében meghatározott körülmény fennáll-e. Ha a miniszter
által javasolni kívánt személy az adatigényléshez nem járul hozzá, vagy vele szemben a (8) bekezdés szerinti
érdemtelenségi ok vagy a (4) bekezdésében meghatározott körülmény áll fenn, a javaslat nem terjeszthetõ elõ és
miniszter más személyre tesz javaslatot. A miniszter és a minisztérium a Kormány döntéséig tarthatja nyilván és
kezelheti az adatokat.
(4) Fel kell függeszteni az életjáradék folyósítását annak a „Nemzet Filmmûvésze” címet elnyert személynek, aki
szándékos bûncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetõeljárás – ide nem értve a magánvád
vagy pótmagánvád alapján indult büntetõeljárást – hatálya alatt áll. A járadékra jogosult az alapos gyanú közlésétõl
számított 8 napon belül bejelenti a minisztériumnak, ha ellene büntetõeljárás indult.
(5) A „Nemzet Filmmûvésze” címet elnyert személy a bíróság jogerõs határozatának közlésétõl számított 8 napon belül
bejelenti a minisztériumnak, ha a (8) bekezdés szerint érdemtelenné vált a járadékra. Érdemtelenség esetén a Kormány
a „Nemzet Filmmûvésze” címet és az azzal járó életjáradékot a miniszter javaslatára visszavonja. Érdemtelenség esetén
a minisztérium az életjáradék folyósítását megszünteti. A bíróság ítéletének jogerõre emelkedésétõl folyósított
életjáradék jogosulatlanul felvett járadéknak minõsül, amelyet az errõl való tudomásszerzést vagy a minisztérium
felhívását követõ 60 napon belül a járadékra jogosultnak vissza kell fizetnie. A minisztérium a járadék visszafizetésére
vonatkozó igényét a járadék jogosulatlan felvételétõl számított 5 éven belül érvényesítheti. Ha az érdemtelenség már
nem áll fenn, ennek megfelelõ igazolásával a jogosult kérheti a járadék ismételt folyósítását.
(6) Ha a „Nemzet Filmmûvésze” címet elnyert személy igazolja, hogy a vele szemben lefolytatott büntetõeljárásban
a nyomozást megszüntették, vagy a büntetõeljárást jogerõsen befejezték és nem következett be a (8) bekezdés
szerinti érdemtelenségi ok, a minisztérium az igazolástól számított 30 napon belül – a folyósítás felfüggesztésének
napjától számított jegybanki alapkamattal növelve – egy összegben folyósítja részére az elmaradt életjáradékot.
Amennyiben a büntetõeljárás jogerõs befejezésével a jogosult érdemtelenné válik, az (4) bekezdés alapján
felfüggesztett járadék nem kerül részére folyósításra.
(7) A minisztérium a (6) bekezdés alapján megismert személyes adatokat az életjáradék továbbfolyósítására irányuló
eljárás jogerõs befejezéséig kezelheti.
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(8) Érdemtelen és nem részesül járadékban az a jogosult, aki:
a) büntetett elõéletû,
b) büntetlen elõéletû, de akit a bíróság bûncselekmény elkövetése miatt elítélt,
ba) szándékos bûncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés beálltától
számított 5 évig;
bb) szándékos bûncselekmény miatt kiszabott egyéb büntetés esetén a mentesítéstõl számított 3 évig;
bc) megrovás alkalmazása esetén a határozat jogerõre emelkedésétõl számított 3 évig;
bd) próbára bocsátás alkalmazása esetén a próbaidõ, annak meghosszabbítása esetén a meghosszabbított próbaidõ
elteltétõl számított 3 évig.
(9) A minisztérium a járadékra jogosultság idõtartama alatt lefolytatott hatósági ellenõrzés keretében ellenõrizheti azt
is, hogy a jogosult nem vált-e érdemtelenné és nem áll-e büntetõeljárás hatálya alatt. A minisztérium e célból
a jogosult írásbeli hozzájárulása esetén adatot igényelhet a bûnügyi nyilvántartási rendszerbõl. Az adatigénylés
kizárólag azon adatra irányulhat, hogy a jogosult nem érdemtelen és nem áll büntetõeljárás hatálya alatt. Ha a jogosult
nem járul hozzá az adatigényléshez, akkor az életjáradék folyósítását fel kell függeszteni a hozzájárulás megadásának
idõpontjáig.
(10) A minisztérium a (9) bekezdésben meghatározott hatósági ellenõrzést a jogosulttal szemben – annak írásbeli
hozzájárulása esetén – kötelezõen lefolytatja, ha
a) a jogosult a (4) vagy (8) bekezdés szerinti ok vagy körülmény bekövetkezését bejelenti, és a bejelentéshez nem
csatol hatósági bizonyítványt,
b) megalapozottan feltehetõ, hogy a jogosult érdemtelenné vált vagy büntetõeljárás hatálya alatt áll.
(11) A minisztérium annak megállapítása céljából, hogy a jogosult nem érdemtelen és nem áll büntetõeljárás hatálya
alatt – a járadékra való jogosultságról szóló döntés meghozataláig, a járadék jogosultság megállapítása esetén
a jogosultság megszûnéséig – kezeli a járadékra jogosult azon személyes adatait, amelyeket a bûnügyi nyilvántartó
szervtõl e § alapján igényelt.
(12) Ha a jogosult a (10) bekezdés szerinti írásbeli hozzájárulást nem adja meg, akkor az életjáradék folyósítását fel kell
függeszteni a hozzájárulás idõpontjáig.”
10. §

Az Mktv. III. fejezete helyébe a következõ rendelkezés lép:

„III. FEJEZET
MOZGÓKÉPSZAKMAI HATÓSÁG
1. Cím
A mozgóképszakmai hatóság
18. § (1) A mozgóképszakmai hatóság ellátja a mozgóképszakma mûködésével összefüggõ közigazgatási feladatokat.
(2) A mozgóképszakmai hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal).
(3) Az egyes mozgóképszakmai hatósági feladatok ellátása érdekében a Hivatal mûködteti a Nemzeti Filmirodát.
A Nemzeti Filmiroda szervezetének és feladatainak részletes szabályait a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
(a továbbiakban: NMHH) Szervezeti és Mûködési Szabályzata határozza meg. A Nemzeti Filmiroda élén az NMHH
Elnöke (a továbbiakban: Elnök) által az NMHH fõigazgatójának (a továbbiakban: fõigazgató) javaslatára határozatlan
idõre kinevezett fõosztályvezetõi besorolású köztisztviselõ áll, felette a munkáltatói jogokat – a kinevezés, felmentés,
illetve a visszahívás kivételével – a fõigazgató gyakorolja.
(4) A mozgóképszakmai hatóság a mûködésével összefüggõ kiadásait központi költségvetési támogatásból és saját
bevételeibõl fedezi.

2. Cím
A mozgóképszakmai hatóság feladat- és hatásköre
19. § (1) A Hivatal hatósági hatáskörében az alábbi feladatokat látja el:
a) a filmalkotásokat a kiskorúak védelme érdekében e törvény szerint besorolja, valamint a besorolási szabályok
megsértése esetén a törvényben meghatározott szankciót alkalmazza,
b) a mûvészi értékük miatt támogatásra érdemes és a kulturális követelmények teljesítése alapján támogatásra
jogosult filmalkotásokat, valamint az ilyen filmalkotásokat terjesztõ mozikat és mozitermeket e törvény szerint
besorolja,
c) az e törvény szerinti támogatást igénylõ mozgóképszakmai szervezetekrõl és természetes személyekrõl,
a támogatásra jogosult, és a támogatásban nem részesülõ filmalkotásokról, a terjesztésre kerülõ, valamint az „art”
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besorolású filmalkotásokról, továbbá az „art” mozikról és mozitermekrõl e törvényben, illetve az Elnök rendeletében
meghatározott módon közhitelû, hatósági nyilvántartást vezet,
d) azokat a filmalkotásokat, amelyek elõállításához e törvény szerinti támogatást igényelnek, a magyar filmalkotás,
a magyar részvételû filmalkotás, az egyéb magyar részvételû filmalkotás vagy az egyéb filmalkotás elnevezésû
kategóriák szerint besorolja,
e) e törvény szerint ellenõrzi és igazolja a kulturális követelményeknek való megfelelés tényét,
f) e törvény szerint ellenõrzi, megállapítja és igazolja a közvetett és közvetlen állami támogatás igénybevételére
vonatkozó jogosultságot, valamint kiállítja a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti támogatási
igazolást,
g) mozgóképszakmai statisztikai tevékenységet végez,
h) feladat- és hatáskörében hivatalból vagy kérelemre eljár az e törvényben, illetve az e törvény felhatalmazása
keretében kibocsátott jogszabályban foglalt rendelkezések és a hatáskörében hozott hatósági döntések betartásának
általános hatósági felügyeletével kapcsolatos eljárásokban,
i) ellátja az e törvényben vagy e törvény felhatalmazása alapján más jogszabályban meghatározott egyéb
mozgóképszakmai feladatokat.
(2) A Hivatal nem hatósági hatásköreiben az alábbi feladatokat látja el:
a) nyilvántartása alapján mozgóképszakmai adatszolgáltatási tevékenységet végez,
b) kiadja a nemzetközi egyezményekben meghatározott koprodukciós igazolásokat az egyezményben
meghatározott eljárás szerint,
c) ellátja a 33. §-ban meghatározott feladatokat,
d) ellátja az e törvényben vagy e törvény felhatalmazása alapján más jogszabályban meghatározott egyéb
mozgóképszakmai feladatokat.
(3) A Hivatal által e törvény alapján végzett nyilvántartási, besorolási tevékenységért az Elnök rendeletében
meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”
11. §

Az Mktv. a következõ III/A. fejezettel egészül ki:

„III/A. FEJEZET
A MOZGÓKÉPSZAKMAI HATÓSÁG ELJÁRÁSAI
1. Cím
A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályainak alkalmazása
19/A. § (1) A Hivatal és az Elnök (a továbbiakban együtt: Hatóság) az e törvényben foglalt eltérésekkel a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerint jár el.
(2) A Hivatal e törvény szerinti hatósági döntése ellen irányuló fellebbezés elbírálására jogosult hatóság az Elnök.
(3) A Hivatal határozata és önálló fellebbezéssel támadható végzései ellen az egyedi hatósági ügy tárgya szerint
érintett támogató szervezet is jogorvoslati jogosultsággal rendelkezik.
(4) A Hivatal a hatáskörébe tartozó ügyekben eljárását hivatalból is megindíthatja, kivéve, ha e törvény szerint
az eljárás kizárólag kérelemre indítható.
(5) Amennyiben a Hivatal eljárása során az egyedi hatósági ügy tárgyán kívüli, de azzal szorosan vagy közvetetten
összefüggõ jogsértésrõl szerez tudomást, annak vonatkozásában – hatósági döntésének meghozatala elõtt – eljárását
hivatalból kiterjesztheti. Az eljárás hivatalbóli kiterjesztésérõl az ügyfeleket a Ket. vonatkozó rendelkezései szerint
értesíteni kell. Az eljárás hivatalbóli kiterjesztésével az ügyintézési határidõ az eljárásra irányadó ügyintézési
határidõvel meghosszabbodik.
(6) Hatáskör hiányában – a hatáskörrel rendelkezõ hatóság vizsgálata, illetve áttétel nélkül – a Hivatal jogosult
a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítani, illetve az eljárást megszüntetni.
(7) Amennyiben a Hatóság – jelen törvény alapján hatáskörébe tartozó hatósági ügyben meghozott – jogerõs hatósági
döntése alapjául szolgáló adatokban, illetve tényekben változás következik be, az ügyfél azt köteles a változástól,
illetve annak tudomására jutásától számított 15 napon belül a Hivatalnak bejelenteni.
(8) Az (7) bekezdésben foglalt változásbejelentés, vagy egyéb hivatalos tudomása alapján a Hivatal jogosult hivatalból
hatósági eljárást indítani annak vizsgálata céljából, hogy a hatósági döntést, illetve e hatósági döntés meghozatalának
alapjául szolgáló feltételeket az adatokban, tényekben bekövetkezett változás érdemben érinti-e. Amennyiben
a Hivatal megállapítja, hogy az adatokban, tényekben bekövetkezett változás érdemben érinti a hatósági döntést, azt
hivatalból indított hatósági eljárásban – a változás tartalma szerint – módosítja vagy visszavonja.
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(9) Az (7) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a Hivatal a filmelõállítót a 19/H. §
(8) bekezdés c) pontja szerinti bírság megfizetésére kötelezheti.

2. Cím
Titoktartás
19/B. § (1) A Hatósággal közszolgálati jogviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló,
illetve állt személyek – a más szervezet számára jogszabályban elõírt adatszolgáltatást kivéve – e jogviszony fennállása
alatt, és annak megszûnését követõen is kötelesek megõrizni a Hatóság tevékenységével, annak ellátásával
kapcsolatban tudomásukra jutott személyes adatot, minõsített adatot, illetve üzleti titkot, valamint minden olyan
adatot, tényt vagy körülményt, amelyet a Hatóság nem köteles törvény elõírásai szerint a nyilvánosság számára
hozzáférhetõvé tenni.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt személyek a feladataik ellátásával kapcsolatban tudomásukra jutott adatokat, tényt
vagy körülményt jogosulatlanul nem tehetik közzé, nem hasznosíthatják, és nem hozhatják harmadik fél tudomására.

Elektronikus kapcsolattartás
19/C. § (1) A Hatóság e törvényben foglalt hatásköreiben az Elnök rendeletben meghatározhatja azon eljárások körét,
amelyben kötelezõ vagy kizárólagos az elektronikus kapcsolattartás.
(2) A kizárólag jogi személyt vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot, vagy egyéb szervezetet érintõ
eljárásokban elektronikus kapcsolattartás kizárólagosan írható elõ.
(3) Természetes személyeket érintõ eljárásokban elektronikus kapcsolattartás kizárólagosan nem írható elõ.

Ügyintézési határidõ
19/D. § (1) A Hatóság eljárásainak ügyintézési határideje – amennyiben e törvény eltérõ szabályokat nem állapít meg –
negyven nap.
(2) A határidõ indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható.

A tényállás tisztázása
19/E. § (1) A tényállás tisztázása során a Hatóság a (2)–(7) bekezdésben foglalt eltérésekkel a Ket. tényállás tisztázására
és a hatósági ellenõrzésre vonatkozó szabályait alkalmazza.
(2) A Hatóság jogosult a filmalkotások elõállításával, gyártásával, állami támogatásával, terjesztésével, archiválásával,
illetve a filmterjesztéssel kapcsolatos – akár törvény által védett titkot is magában foglaló – adatot tartalmazó
valamennyi eszközt, iratot, dokumentumot megtekinteni, megvizsgálni, azokról másolatot, kivonatot készíteni.
(3) A Hatóság az ügyfelet, az eljárás egyéb résztvevõit, valamint azok megbízottait, alkalmazottait, illetve az ügyféllel
és az eljárás egyéb résztvevõivel egyéb jogviszonyban állókat adatszolgáltatásra, illetve szóban vagy írásban
adatoknak az általa meghatározott, összehasonlításra alkalmas formátumban való szolgáltatására, továbbá egyéb
felvilágosítás adására kötelezheti.
(4) A Hatóság különösen indokolt esetben, ha egyéb bizonyítási eszköztõl a tényállás tisztázása nem remélhetõ,
a tényállás tisztázása érdekében az ügyfélen és az eljárás egyéb résztvevõjén kívül más személyt vagy szervezetet is
adatszolgáltatásra, bizonyítási eszközök átadására kötelezhet. E bekezdés szerinti végzés ellen az adatszolgáltatásra,
bizonyítási eszközök átadására kötelezett a Fõvárosi Bírósághoz halasztó hatályú jogorvoslattal fordulhat, a bíróság
az ügyben nyolc napon belül nemperes eljárásban, soron kívül határoz. A Fõvárosi Bíróság végzése ellen további
jogorvoslatnak helye nincs.
(5) Amennyiben a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a Hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre kötelezheti,
e kötelezettség elmulasztása vagy nem megfelelõ teljesítése esetében alkalmazható, 19/F. § szerinti
jogkövetkezményekre történõ figyelmeztetés mellett.
(6) A Hatóság a tényállás tisztázása érdekében, megfelelõ határidõ tûzése és a mulasztás jogkövetkezményeire
történõ figyelmezetés mellett hiánypótlásra kötelezheti az ügyfelet.
(7) A Hatóság egyedi hatósági eljárásainak iratait, adatait, dokumentumait, illetve egyéb bizonyítási eszközeit,
kivételesen indokolt esetben más eljárásaiban is felhasználhatja, amennyiben az ügyfelek eljárási terheinek
csökkentése vagy a megfelelõ, illetve hatékony jogérvényesítés ezt szükségessé teszi.

Eljárási bírság
19/F. § (1) Az eljárás akadályozásának esetén a Hatóság eljárási bírságot szabhat ki az ügyféllel, az eljárás egyéb
résztvevõjével, illetve a tényállás tisztázása során közremûködésre kötelezett személlyel szemben, ha az eljárás során
olyan magatartást tanúsít, amely az eljárás elhúzására, a valós tényállás feltárásának meghiúsítására irányul, vagy azt
eredményezheti.
(2) Az eljárási bírság legmagasabb összege ötszázezer forint, természetes személy ügyfél esetében legfeljebb
százezer forint.
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(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltakon túlmenõen az eljárás akadályozása, illetve az adatszolgáltatás nem vagy nem
megfelelõ teljesítése esetén a Hatóság hárommillió forintig terjedõ bírsággal sújthatja – ismételt jogsértés esetén
sújtani köteles – a jogsértõ vezetõ tisztségviselõjét is.
(4) Az eljárási bírság kiszabása során a Hatóság mérlegeli különösen a jogsértõ elõzõ évben elért nettó árbevételét és
a jogsértés ismételtségét.

Adatszolgáltatás
19/G. § (1) A Hivatal az Európai Audiovizuális Obszervatórium (European Audiovisual Observatory) és más európai és
nemzetközi szervezetek által igényelt, a nyilvántartásában szereplõ, mozgóképszakmai területre vonatkozó
magyarországi adatokról hivatalos igazolást állít ki, és azokat továbbítja.
(2) A Hivatal felhívhatja az e törvény hatálya alá tartozó személyeket és szervezeteket minden olyan adat
szolgáltatására, amely a Hivatal e törvényben meghatározott és hatáskörébe utalt feladatok ellátásához
elengedhetetlenül szükséges, kivételesen abban az esetben is, ha az törvény által védett titoknak minõsül, ide nem
értve a minõsített adatokat. E felhívás ellen jogorvoslatnak helye nincs, a felhívás a (3) bekezdésben foglalt esetben
kibocsátott hatósági határozat elleni jogorvoslati kérelemben támadható.
(3) Amennyiben a (4) bekezdésben foglalt felhívást az adatszolgáltatásra felhívott nem vagy nem megfelelõen
teljesíti, úgy a Hivatal hatósági határozatában kötelezheti a felhívásban foglalt adatok szolgáltatására.
(4) A Hivatal az e törvény hatálya alá tartozó személyeket és szervezeteket hatósági határozatában idõszakos vagy
folyamatos adatszolgáltatásra is kötelezheti.
(5) A Hivatal e törvény hatálya alá tartozó személyeket és szervezeteket hatósági határozatában a helyszínre vagy
a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve folyamatba épített ellenõrzõ rendszerbõl történõ táv-adatszolgáltatásra
kötelezheti.
(6) A Hivatal (3)–(5) bekezdés szerinti határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát
az ügyfél jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a hatósági határozat közlésétõl számított tizenöt napon belül
a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól. A bíróság az ügyben, szükség esetén a felek meghallgatása alapján, tizenöt
napon belül nemperes eljárásban határoz. A nemperes eljárás iránti kérelem benyújtásának a határozat végrehajtására
halasztó hatálya van. A bíróság végzése ellen fellebbezésnek nincs helye.
(7) Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett a (3)–(5) bekezdésben foglalt adatszolgáltatási kötelezettséget nem
vagy nem megfelelõen teljesíti, a Hivatal – a jogsértõ elõzõ évben elért nettó árbevételét és a jogsértés ismételtségét
figyelembe véve – bírságot szab ki, amelynek mértéke legfeljebb ötszázezer forint.

Jogkövetkezmények
19/H. § (1) A Hivatal e törvényben, illetve az e törvény felhatalmazása keretében kibocsátott jogszabályban foglaltak
megsértõjével szemben e törvényben meghatározottak szerint jogkövetkezményt alkalmazhat.
(2) A jogkövetkezmény alkalmazása során a Hivatal az egyenlõ bánásmód elvét követve a fokozatosság és
az arányosság elvére tekintettel jár el; a jogsértés súlyához, illetve ismétlõdéséhez igazodóan alkalmazza
a fokozatosság elvét, valamint az eset összes körülményéhez és a jogkövetkezmény által elérni kívánt célhoz képest
arányos jogkövetkezményt alkalmaz.
(3) Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Hivatal – a jogsértés tényének
megállapítása és figyelmeztetés mellett – legfeljebb harmincnapos határidõ tûzésével felhívhatja a jogsértõt
a jogsértõ magatartás megszüntetésére, a jövõbeni jogsértésektõl való tartózkodásra, illetve a jogszerû magatartás
tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott felhívás keretében a (7) bekezdésben meghatározott mérlegelési szempontok
nem alkalmazandók.
(5) Amennyiben a felhívás az ügy összes körülményeire tekintettel nem alkalmazható, vagy nem lenne a jogsértés
megszüntetésére vonatkozó kötelezettség kikényszerítésére hatékony eszköz, a Hivatal – a felhívás mellõzésére
vonatkozó indokolás nélkül – a jogsértõ magatartás tanúsítását megtiltja, az e törvényben foglaltak érvényesítése
keretében kötelezettséget állapíthat meg, illetve a (8) bekezdésben meghatározott jogkövetkezményeket
alkalmazhat.
(6) Ismételt jogsértés esetén a Hivatal kétmillió forintig terjedõ bírsággal sújthatja a jogsértõ szervezet vezetõ
tisztségviselõjét a jogsértés súlyához, jellegéhez, illetve az egyedi ügy sajátosságaihoz mérten.
(7) A Hivatal a jogkövetkezményt, a jogsértés jellegétõl függõen a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére,
folyamatosságára, idõtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni elõnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre,
az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés
piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhetõ egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg.
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(8) A Hivatal a következõ jogkövetkezmények alkalmazására jogosult:
a) ha a filmterjesztõ a Hivatal korhatár besorolása nélkül terjeszti a filmalkotást, vagy a mozielõzetest, illetve, ha
a Hivatal döntése ellenére a korhatár szerinti jelzés nem vagy nem megfelelõen kerül feltüntetésre, valamint
a terjesztésre kerülõ filmalkotások nyilvántartásában nem szereplõ filmalkotás jogellenes terjesztése esetén a Hivatal
a filmterjesztõt, illetve a jogellenes helyzet kialakulásáért felelõs személyt vagy szervezetet, ideértve a filmalkotást
kereskedelmi forgalomba hozó személyt vagy szervezetet is, tízezer forinttól hárommillió forintig terjedõ bírság
megfizetésére kötelezheti;
b) a jogsértõt kötelezheti közleménynek a jogsértõ internetes honlapja nyitóoldalán, sajtótermékben vagy más
megjelölt módon történõ közzétételére a határozatban meghatározott módon és ideig;
c) amennyiben a jelen törvény vagy e törvény felhatalmazása keretében kibocsátott jogszabály alapján
adatszolgáltatásra vagy bejelentésre kötelezett az adatszolgáltatási vagy bejelentési kötelezettségét nem vagy
késedelmesen teljesíti, a Hivatal háromezer forinttól százezer forintig terjedõ bírságot szabhat ki;
d) e törvény vagy e törvény felhatalmazása keretében kibocsátott jogszabály a) és c) pontokban nem szabályozott
rendelkezéseinek, valamint a Hatóság hatósági döntésének jelen törvényben és az a) pontban külön nem szabályozott
egyéb megsértése esetén a Hivatal háromezer forinttól egymillió forintig terjedõ bírságot szabhat ki;
e) e törvényben meghatározott egyéb jogkövetkezményeket alkalmazhat.
(9) A (6) és (8) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendõ, ha a jogsértõ a jogerõs hatósági határozatban
megállapított jogsértõ magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben
valósítja meg.
(10) A (8) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmények együttesen is megállapíthatók.
(11) A meg nem fizetett bírság adók módjára behajtható köztartozásnak minõsül. A befolyt bírságot e törvényben
meghatározott célok megvalósítására kell fordítani.
(12) A Hivatal – a kötelezett költségére – a 21/A. § (6) bekezdés szerinti azonnali végrehajthatóságra tekintettel maga
gondoskodik a hatósági döntésbe foglalt korhatárjelzés feltüntetésérõl, amennyiben annak az ügyfél, határidõt
tartalmazó felhívás ellenére nem, vagy nem megfelelõen tesz eleget.

Megkeresések, büntetõeljárás kezdeményezése
19/I. § (1) Amennyiben a Hatóság olyan körülményt észlel, amely alapján valamely támogatott esetében felmerül
a jelen törvény hatálya alá tartozó támogatás felhasználásával kapcsolatos olyan jogszabálysértés alapos gyanúja,
amely az állami költségvetés megkárosításához vezethet, a Hatóság megkeresi a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkezõ adóigazgatási szervet, vagy bejelentést, vagy feljelentést tesz. A megkeresés vagy bejelentés, illetve
feljelentés alapján indult eljárás jogerõs befejezéséig a Hatóság az érintett támogatott tekintetében folyamatban lévõ
eljárásokat felfüggeszti.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti eljárásban a bíróság jogerõsen olyan bûncselekményt állapít meg, amely
az állami költségvetés megkárosítását eredményezte, nem részesülhet közvetlen és közvetett támogatásban
az érintett támogatott, valamint az a szervezet, amelynek vezetõ tisztségviselõi vagy tulajdonosai között olyan
személy van, aki a bûncselekménnyel érintett támogatott szervezet vezetõ tisztségviselõje volt a bûncselekmény
elkövetésekor.
(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti eljárás jogerõsen olyan egyéb, bûncselekménynek nem minõsülõ
jogszabálysértést állapít meg, amely az állami költségvetés megkárosítását eredményezte, nem részesülhet közvetlen
és közvetett támogatásban az érintett támogatott, valamint az a szervezet, amelynek vezetõ tisztségviselõi vagy
tulajdonosai között olyan személy van, aki a támogatási igény benyújtását megelõzõ három évben az ilyen
jogszabálysértéssel érintett támogatott szervezet vezetõ tisztségviselõje volt.
(4) A Hatóság az (1)–(3) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen jár el akkor is, ha az (1) bekezdés szerinti eljárásokat
nem õ kezdeményezte, de a rendelkezésére álló adatok szerint a folyamatban lévõ eljárás hiányában az (1) bekezdés
szerinti megkeresésnek, illetve bejelentésnek vagy feljelentésnek lenne helye.

Általános hatósági felügyelet
19/J. § (1) A Hivatal kérelemre vagy hivatalból, feladat- és hatáskörének keretében jogosult hatósági ellenõrzés vagy
hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvény, illetve az e törvény felhatalmazása keretében kibocsátott
jogszabály rendelkezéseinek érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a támogatási
szerzõdésekben foglaltak teljesítését.
(2) Amennyiben a Hivatal a hatósági döntésének ellenõrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében
foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenõrzés során feltárt tények, valamint
a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában
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a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági
eljárást indít.
(3) Az általános hatósági felügyelet keretében feltárt jogsértések esetében a Hivatal a 19/H. §-ban meghatározott
jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

3. Cím
Besorolási eljárások
Filmbesorolás a kiskorúak védelme érdekében
20. § (1) A Magyarországon forgalomba kerülõ filmalkotásokat a kiskorúak egészséges szellemi és lelki fejlõdése
érdekében a 21. §-ban meghatározott kategóriákba be kell sorolni, és a besorolást e törvény rendelkezéseinek
megfelelõen közzé kell tenni.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni az olyan terjesztõi hálózatba nem kerülõ filmalkotásokra,
amelyek államközi egyezmények vagy szakmai szervezetek által szervezett filmnapok (filmhetek), filmfesztiválok
alkalmával országosan és egy évben legfeljebb tíz alkalommal kerülnek bemutatásra.
21. § A filmalkotások besorolási kategóriái a következõk:
a) Azt a filmalkotást, amely korhatárra tekintet nélkül megtekinthetõ, az I. kategóriába kell sorolni.
b) Azt a filmalkotást, amely hat éven aluli nézõben félelmet kelthet, illetve amelyet koránál fogva nem érthet meg
vagy félreérthet, a II. kategóriába kell sorolni. Az ilyen filmalkotás minõsítése: hat éven aluliak számára nem ajánlott.
c) Azt a filmalkotást, amely tizenkét éven aluli nézõben félelmet kelthet, illetve amelyet koránál fogva nem érthet
meg, vagy félreérthet, a III. kategóriába kell sorolni. Az ilyen filmalkotás minõsítése: tizenkét éven aluliak számára nem
ajánlott.
d) Azt a filmalkotást, amely alkalmas a tizenhat éven aluliak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlõdésének kedvezõtlen
befolyásolására, különösen azáltal, hogy erõszakra, illetve szexualitásra utal, vagy témájának meghatározó eleme
az erõszakos módon megoldott konfliktus, a IV. kategóriába kell sorolni. Az ilyen filmalkotás minõsítése: tizenhat éven
aluliak számára nem ajánlott.
e) Azt a filmalkotást, amely alkalmas a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlõdésének kedvezõtlen
befolyásolására, különösen azáltal, hogy meghatározó eleme az erõszak, illetve a szexualitás közvetlen, naturális
ábrázolása, az V. kategóriába kell sorolni. Az ilyen filmalkotás minõsítése: tizennyolc éven aluliak számára nem ajánlott.
f) Azt a filmalkotást, amely alkalmas a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlõdésének súlyos károsítására,
különösen azáltal, hogy pornográfiát vagy szélsõséges, illetve indokolatlan erõszakot tartalmaz, a VI. kategóriába kell
sorolni. Az ilyen filmalkotás minõsítése: kizárólag felnõttek számára ajánlott. Ezeket a filmalkotásokat vagy speciális
– kizárólag felnõttek számára elérhetõ – terjesztõi hálózatban, vagy csak 22 és 05 óra között lehet moziban és egyéb
nyilvános vetítõhelyen (filmklubban) nyilvánosan bemutatni.
21/A. § (1) A filmterjesztõ a terjesztés megkezdésének tervezett idõpontját legalább 30 nappal megelõzõen
a Hivatalnak köteles bejelenteni az általa terjeszteni kívánt filmalkotás magyar és eredeti nyelvû címét, annak rövid
tartalmát, elõállítójának, producerének, rendezõjének, forgatókönyvírójának, zeneszerzõjének, operatõrének,
fõszereplõinek nevét és a filmalkotás besorolására vonatkozó javaslatát a 21. §-ban meghatározott kategóriák alapján.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentéssel egyidejûleg be kell nyújtani a filmalkotás egy példányát
megtekintésre alkalmas hordozón.
(3) Idegen nyelven készült filmalkotás esetén, ha a filmalkotásból szinkronizált vagy feliratos változat nem áll
rendelkezésre, be kell nyújtani a filmalkotás magyar nyelvû dialóglistáját is.
(4) A Hivatal az eljáró Korhatár Bizottság javaslata alapján a bejelentéstõl számított 15 napon belül dönt a filmalkotás
besorolási kategóriájáról.
(5) Amennyiben e törvény eltérõen nem rendelkezik, a hatósági döntéssel megállapított korhatár besorolás nélkül
a filmalkotás terjesztését, így különösen korhatár besorolás nélküli mozielõzetes felhasználásával a hirdetési
tevékenységet nem lehet megkezdeni.
(6) A Hivatal besorolási eljárásban hozott elsõfokú döntése fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható.
(7) A Hivatal a korhatár-besorolás tárgyában lefolytatott hatósági eljárást lezáró elsõfokú döntés meghozatalát
követõen haladéktalanul bejegyzi a filmalkotást és a hatósági döntés alapjául szolgáló adatokat, illetve tényeket
– hivatalból indított eljárásban – a terjesztésre kerülõ filmalkotásokról vezetett hatósági nyilvántartásába.
(8) A terjesztésre kerülõ filmalkotások nyilvántartásában nem szereplõ filmalkotás nem terjeszthetõ.
21/B. § (1) Amennyiben a filmterjesztõ a hirdetési tevékenységet a terjesztés (bemutató) megkezdésének tervezett
idõpontját legalább 30 nappal megelõzõ idõpontban kívánja megkezdeni, és a filmalkotás 21/A. § szerinti benyújtásra
alkalmas példánya még nem áll rendelkezésére, kérheti a Hivataltól a mozielõzetes önálló besorolását a 21. §-ban
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meghatározott kategóriák alapján (mozielõzetes önálló besorolása). Korhatár besorolás nélküli mozielõzetes
felhasználásával a hirdetési tevékenységet nem lehet megkezdeni.
(2) A filmterjesztõ a mozielõzetes önálló besorolására irányuló kérelmét a hirdetési tevékenység megkezdésének
tervezett idõpontját legalább 30 nappal megelõzõen nyújthatja be a Hivatalhoz. A kérelemhez mellékelni kell a 21/A. §
szerinti adatok közül a rendelkezésére álló adatokat, valamint a mozielõzetes egy példányát megtekintésre alkalmas
hordozón. A kérelemben a 21/A. § szerinti hiányzó adatok, mellékletek tekintetében igazolni kell, hogy azok
a filmterjesztõn, illetve az érdekkörén kívül álló okból nem állnak rendelkezésre a kérelem benyújtásakor.
A filmterjesztõ – a készülõ filmalkotás tartalmára, várható besorolási kategóriájára tekintettel – indokolt kérelmében
megjelölheti azt a 21. § szerinti besorolási kategóriát, amelynél alacsonyabb kategóriába a mozielõzetest tartalmától
függetlenül nem kéri besorolni.
(3) A 21/A. § (4) és (6) bekezdéseiben foglaltakat a mozielõzetes önálló besorolása esetén is megfelelõen alkalmazni
kell azzal, hogy a mozielõzetes önálló besorolása tárgyában hozott döntés a filmalkotás 21/A. § szerinti
korhatár-besorolása tárgyában meghozott elsõfokú döntésig érvényes.
(4) Amennyiben a filmterjesztõ a mozielõzetes önálló besorolását kéri, a 21/A. § (2) bekezdés szerinti filmalkotást
a rendelkezésére állás, illetve birtokába kerülés után haladéktalanul – de legkésõbb a 21/A. § (1) bekezdés szerinti
határidõig – köteles besorolásra benyújtani a Hivatalhoz a 21/A. §-ban foglaltak szerint.

A Korhatár Bizottság
22. § A Hivatal létrehozza és mûködteti a Korhatár Bizottságot, amely a Hivatalnak javaslatot tesz a filmalkotások
kategóriákba sorolására.
23. § (1) A Korhatár Bizottság legalább tizennégy, legfeljebb huszonnyolc tagból áll. A Korhatár Bizottság mûködtetése
érdekében a Hivatal együttmûködési megállapodásokat köt az általa kiválasztott alábbi társadalmi szervezetekkel:
a) a média gyermekek fejlõdésére gyakorolt hatásaival foglalkozó társadalmi szervezettel vagy szervezetekkel,
b) a média-, illetve mozgóképoktatással is foglalkozó pedagógus szervezettel vagy szervezetekkel,
c) gyermekpszichológusokat tömörítõ szervvel, szervezettel vagy szervezetekkel,
d) a filmterjesztõk szakmai szervezetével.
(2) Az (1) bekezdés szerinti együttmûködési megállapodásokon keresztül a Hivatal biztosítja, hogy a társadalmi
szervezetek megfelelõ számú és végzettségû tagot delegáljanak a Korhatár Bizottságba. A Hivatal a Hatóság
köztisztviselõi közül is delegálhat megfelelõ végzettségû és a média gyermekek fejlõdésére gyakorolt hatásai
tekintetében tapasztalattal rendelkezõ tagot a Korhatár Bizottságba.
(3) Az eljáró Korhatár Bizottságot a Korhatár Bizottság tagjai közül a Hivatal kéri fel és hívja össze. Az eljáró Korhatár
Bizottság legalább hét tagból áll. Az eljáró Korhatár Bizottságot úgy kell összeállítani, hogy abban jelen legyen
legalább
a) kettõ, a média gyermekek fejlõdésére gyakorolt hatására vonatkozóan szakmai tapasztalattal rendelkezõ
pszichológus végzettségû személy,
b) kettõ, a filmterjesztés vagy a média- vagy a mozgóképoktatás területén szakmai tapasztalattal rendelkezõ
pedagógus végzettségû személy,
c) kettõ, a média gyermekek fejlõdésére gyakorolt hatására vonatkozóan szakmai tapasztalattal rendelkezõ felsõfokú
végzettségû személy,
d) a filmterjesztõk egy képviselõje.
(4) A Korhatár Bizottság tagjai az Elnök által megállapított tiszteletdíjban, az eljáró Korhatár Bizottság tagjai az Elnök
által megállapított költségtérítésben részesülnek.
(5) A miniszter, az oktatásért felelõs miniszter, a gyermekek és az ifjúság védelméért felelõs miniszter és a Médiatanács
egy-egy, a gyermek- és ifjúságvédelem területén tapasztalattal rendelkezõ delegáltja a Korhatár Bizottság ülésein
szakértõként részt vehet.

A filmalkotások besorolásának közzététele
24. § A filmterjesztõ köteles a Hivatal által megállapított kategória szerinti jelzést a filmalkotáson, illetve
a mozielõzetesen, azok minden nyilvános vetítésén, minden általa forgalomba hozott adathordozó csomagolásán,
illetve borítóján, továbbá a filmalkotással kapcsolatos minden közleményben és hirdetésben, az Elnök rendeletében
meghatározottak szerint, jól észlelhetõ módon feltüntetni.

Filmek és mozik besorolása a filmterjesztés támogatása érdekében
25. § (1) A Hivatal a mûvészi értékû vagy kulturális jelentõségük miatt támogatásra érdemes filmalkotásoknak,
terjesztésük elõsegítése céljából a filmalkotás elõállítójának vagy terjesztõjének kérelmére hatósági határozatban „art”
minõsítést adhat. Az eljárásban a miniszter szakhatóságként jár el.
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(2) A Hivatal bármely mozinak, amelynek üzemeltetõje a külön jogszabályban meghatározott feltételek betartását
vállalja, az üzemeltetõ kérelmére hatósági határozatával „art” minõsítést ad. „Art” minõsítés, több termes mozi esetén
a mozi valamely termének is adható, amennyiben a moziüzemeltetõ az „art” mozikra vonatkozó feltételek betartását
az adott terem tekintetében vállalja.
(3) Az „art” mozivá való minõsítés feltételeit a miniszter rendeletben határozza meg.
25/A. § (1) Az „art” mozibesorolás iránti kérelemben a mozi üzemeltetõjének meg kell jelölnie a besorolásra kerülõ
mozi nevét, címét, az üzemeltetõ nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, valamint nyilatkozni kell arról, hogy
az üzemeltetõ a tárgyévre vonatkozóan vállalja az „art” mozi, illetve az „art” moziterem minõsítésre vonatkozó
feltételek betartását.
(2) Ha a besorolásra vonatkozó kérelem beadását követõen az (1) bekezdésben meghatározott adatokban változás
történik, azt az üzemeltetõ köteles a változást követõ 15 napon belül írásban bejelenteni a Hivatalnak.
25/B. § (1) A Hivatal folyamatosan ellenõrzi az „art” minõsítéssel ellátott mozikat, hogy megfelelnek-e az „art” mozi
minõsítés jogszabályban elõírt feltételeinek.
(2) A moziüzemeltetõ az általa üzemeltetett „art” mozik, illetve mozitermek szerinti bontásban minden naptári
negyedévet követõ hó 20. napjáig köteles a Hivatalnak adatot szolgáltatni az ott vetített filmalkotás címérõl, a 3. §-a
szerinti besorolási kategóriájáról, „art” besorolási kategóriájáról, a vetítés idõpontjáról és helyszínérõl, a nézõszámról
és az árbevételrõl.
(3) A Hivatal a 19/H. § (3) bekezdése szerinti határozatával adatszolgáltatásra kötelezi a moziüzemeltetõt, ha
a moziüzemeltetõ az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének nem vagy nem megfelelõen tesz eleget.
25/C. § (1) A Hivatal az „art” besorolást az adott mozi (moziterem) vonatkozásában visszavonja, ha
a) nem teljesülnek az „art” mozikra vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott követelmények, vagy
b) a moziüzemeltetõ a 25/B. § (2) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének a 25/B. §
(3) bekezdésében foglalt adatszolgáltatásra kötelezés ellenére sem tesz eleget.
(2) A Hivatal az „art” mozikat, illetve mozitermeket támogató szervezeteket haladéktalanul értesíti, ha az adott mozi
(moziterem) „art” minõsítését visszavonta.
(3) Az (1) bekezdés esetén újabb „art” besorolásra vonatkozó ismételt kérelem csak a visszavonást követõ
negyedévben terjeszthetõ elõ.
25/D. § A mozik vagy mozitermek „art” besorolása esetében a Hivatal az e tárgyában hozott határozat jogerõre
emelkedését követõen haladéktalanul bejegyzi – hivatalból indított eljárásban – az „art” minõsítésû mozit vagy
mozitermet az „art” mozik és mozitermekrõl vezetett hatósági nyilvántartásába. Az „art” mozik és mozitermekrõl
vezetett nyilvántartás tartalmazza a 25/A. §-ban foglalt adatokat, továbbá az Elnök rendeletében megállapított
további adatokat. A nyilvántartásba vétel részletes szabályait az Elnök rendelete határozza meg.
26. § (1) A filmalkotások „art” minõsítésére irányuló eljárásban a szakhatóságként eljáró miniszter részére az általa
mûködtetett öttagú Filmszakmai Bizottság tesz javaslatot az „art” minõsítés tárgyában. A Filmszakmai Bizottság tagjait
a miniszter nyílt pályázati eljárást követõen nevezi ki. A Bizottság tagjainak filmmûvészeti, filmtudományi vagy
mozgóképtanári végzettséggel, illetve gyakorlattal kell rendelkezniük. A tagok megbízatása három évre szól.
(2) A szakhatóságként eljáró miniszter „art” minõsítésûnek jelöl minden olyan terjesztésre kerülõ filmalkotást,
a) amely mûvészeti értékével hozzájárul a magyar, az európai, illetve az egyetemes audiovizuális kultúra fejlõdéséhez,
vagy
b) amelyet a Filmszakmai Bizottság oktatási vagy kulturális szempontból jelentõsnek és magas mûvészi
színvonalúnak ítél.
(3) A Hivatal a filmalkotás elõállítójának vagy terjesztõjének kérelmére – szakhatóság közremûködésének
mellõzésével – „art” minõsítést ad annak a terjesztésre kerülõ filmalkotásnak, amely nemzetközileg elismert, a Hivatal
által évente közzétett jegyzékben meghatározott fesztiváldíjban részesült.
26/A. § (1) A filmelõállító vagy filmterjesztõ a terjesztés megkezdésének tervezett idõpontja elõtt legalább 30 nappal
kérheti a Hivataltól a terjeszteni kívánt filmalkotás „art” filmalkotássá minõsítését. A kérelemnek tartalmaznia kell
a filmalkotás címét, elõállítójának, producerének, rendezõjének, forgatókönyvírójának, zeneszerzõjének,
operatõrének, fõszereplõinek nevét.
(2) Idegen nyelven készült filmalkotás esetén a filmterjesztõ a kérelemmel együtt köteles benyújtani a filmalkotás
magyar nyelvû szöveggel vagy magyar felirattal, szinkronnal, ennek hiányában magyar vagy angol nyelvû
dialóglistával ellátott példányát megtekintésre alkalmas hordozón.

37370

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 148. szám

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell a filmalkotás ismertetését és a filmalkotás „art” minõsítésére vonatkozó javaslatot.
Azon filmalkotások esetében, amelyek nemzetközileg elismert filmfesztiválon díjat nyertek, a kérelmezõnek meg kell
jelölnie a filmfesztivált és a kategóriát, amelyben a filmalkotás díjat nyert.
(4) A Hivatal a kérelem beérkezését követõen haladéktalanul megkeresi a minisztert a szakhatósági állásfoglalás
megadása érdekében. A miniszter szakhatósági eljárásának ügyintézési határideje harminc nap.
(5) A miniszter a szakhatósági állásfoglalás megadása iránti megkeresést követõen haladéktalanul felhívja
a Filmszakmai Bizottságot a 26. § (1) bekezdés szerinti javaslata megtételére. A Filmszakmai Bizottság szakhatósági
eljárásra nyitva álló határidõn belül megadott javaslatát a miniszter köteles figyelembe venni.
(6) A filmalkotások „art” besorolása esetében a Hivatal az e tárgyában hozott határozat jogerõre emelkedését
követõen haladéktalanul bejegyzi – hivatalból indított eljárásban – az „art” minõsítésûnek besorolt filmalkotást az „art”
besorolású filmalkotások nyilvántartásába.

Filmalkotások besorolása a magyar részvételi arányok alapján
26/B. § (1) A Hivatal – a filmelõállító kérelmére – a közvetlen állami támogatásra való jogosultság megállapítása
érdekében azokat a filmalkotásokat, amelyek elõállításához közvetlen állami támogatást igényelnek, a törvény alapján
besorolja az alábbi kategóriák alapján:
a) magyar filmalkotás,
b) magyar részvételû filmalkotás,
c) egyéb magyar részvételû filmalkotás,
d) egyéb filmalkotás.
(2) Az 1. § (3) bekezdése szerinti közvetlen állami támogatás nyújtásának feltétele a filmalkotások magyar részvételi
arányok szerinti besorolása. Az (1) bekezdés szerinti besorolási eljárást lezáró hatósági határozat jogerõre emelkedését
követõen a Hivatal haladéktalanul bejegyzi – hivatalból indított eljárásban – a besorolt filmalkotást és a hatósági
döntés alapjául szolgáló adatokat, illetve tényeket a támogatásra jogosult filmalkotásokról vezetett hatósági
nyilvántartásába. Amennyiben a filmalkotás a nyilvántartásban már szerepel, a Hivatal az (1) bekezdés szerinti
besorolási eljárást lezáró jogerõs hatósági határozatban megállapított adatokkal tényekkel egészíti ki a nyilvántartás
adatait.
(3) Az (1) bekezdés szerinti besorolást a Hivatal a filmelõállító által a Hivatalhoz benyújtott, a (4)–(5) bekezdésben
felsorolt okiratok alapján végzi el.
(4) Ha a filmalkotás költségvetése az 50 millió forintot nem haladja meg, a besorolási kérelmet az állami támogatás
igénylését megelõzõen kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell:
a) a filmalkotás elkészítésében részt vevõ alkotók, mûvészeti és technikai munkatársak jegyzékét,
b) a filmalkotás költségvetését,
c) a filmalkotás elkészítésének ütemtervét,
d) a filmalkotás elõállításának finanszírozási tervét.
(5) Ha a filmalkotás költségvetése az 50 millió forintot meghaladja, a besorolási kérelmet legkésõbb az állami
támogatás igénylését 40 nappal megelõzõen kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell:
a) a filmalkotás alapjául szolgáló mû szerzõinek a filmalkotás elõállításához való hozzájárulását tartalmazó
felhasználási szerzõdéseket vagy egyéb okiratokat,
b) a filmalkotás forgatókönyvét,
c) a filmalkotás elkészítésében részt vevõ alkotókra, valamint mûvészeti és technikai munkatársakra, továbbá
a gyártási munkák helyszínére vonatkozó jegyzéket a 3. § szerinti táblázat alapján, megjelölve az elkészítésben részt
vevõ külföldi országok technikai és mûvészi hozzájárulását,
d) a filmalkotás költségvetését és részletes pénzügyi tervét,
e) a filmalkotás elkészítésének ütemtervét,
f) koprodukciós filmalkotás esetén a filmelõállítók koprodukciós szerzõdését, ennek hiányában a felek
megállapodását a hasznosításból származó bevételek felosztásáról és a terjesztés területi megosztásáról,
g) a filmalkotás elõállításának finanszírozási tervét.
26/C. § (1) A magyar részvételi arányok szerinti besorolás alapjául szolgáló adatokban bekövetkezõ változást azok
ismertté válását követõ 15 napon belül a filmelõállító köteles bejelenteni a Hivatalnak. A bejelentés alapján, vagy
az adatváltozásnak a Hivatal tudomására jutását követõen a Hivatal hivatalból eljárást indít, amennyiben
feltételezhetõ, hogy a változás a határozatban megállapított besorolási kategória megváltozását eredményezi.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a Hivatal a filmelõállítót a 19/H. §
(8) bekezdés c) pontja szerinti bírság megfizetésére kötelezheti.
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27. § (1) A Hivatal a 12/A. § (1) bekezdése szerint, a 19. § (1) bekezdés e) pontja alapján a filmelõállító kérelmére állapítja
meg a filmgyártási célú állami támogatások igénybevehetõségére vonatkozó jogosultságot.
(2) A Hivatal 12/A. § (2) bekezdése szerint, a 19. § (1) bekezdés e) pontja alapján a filmterjesztõ kérelmére állapítja meg
a filmterjesztési célú állami támogatások igénybevehetõségére vonatkozó jogosultságot.
(3) A kulturális követelményeknek való megfelelés igazolása az 1. § (3) bekezdés szerinti támogatás nyújtásának
feltétele.
(4) A Hivatal a kulturális követelményeknek való megfelelés szerinti támogatásra való jogosultság igazolása körében
meghozott jogerõs határozatának adatait hivatalból nyilvántartásba veszi.
(5) Az (1)–(2) bekezdés szerinti kérelmek a 26/A. § szerinti, valamint a terjesztésre kerülõ filmalkotások nyilvántartásba
vételére, továbbá a támogatásra jogosultság igazolására irányuló eljárásokban elõterjesztett kérelmekkel együtt is
benyújthatóak. Ebben az esetben a Hivatal a kérelmeket egy eljárás keretében bírálja el.
(6) A kérelemhez mellékelni kell
a) a filmalkotás teljes magyar nyelvû forgatókönyvét vagy a filmalkotás egy megtekintésre alkalmas hordozón lévõ
példányát,
b) a filmelõállító vagy filmterjesztõ nyilatkozatát a 12/B. §-ában meghatározott kulturális követelmények teljesítésérõl
az ott foglalt táblázat alapján és
c) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását.
(7) A filmterjesztési célú állami támogatások igénybevehetõségére vonatkozó jogosultság megállapítására nem kell
kérelmet elõterjeszteni, ha a filmalkotás korábban már teljesítette a filmgyártási célú állami támogatások
igénybevehetõségére vonatkozó kulturális követelményeket. Ebben az esetben az elõterjesztett kérelmet a Hivatal
érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
(8) A 12/B. §-ban rögzített kulturális követelményrendszer m) és n) pontjai kapcsán
a) 1 pont adható, ha
aa) a magyarországi forgatás legalább 1 nap, de – napokban számolt mértéke – nem éri el a filmalkotás teljes
forgatásának 25%-át; vagy
ab) a filmgyártás-elõkészítés vagy az utómunka költségei részben Magyarországon merülnek fel, de nem érik el
a teljes filmgyártás-elõkészítési vagy utómunkaköltségek 25%-át;
b) 2 pont adható, ha
ba) a magyarországi forgatás – napokban számolt mértéke – eléri a filmalkotás teljes forgatásának 25%-át, de nem éri
el a filmalkotás teljes forgatásának 50%-át; vagy
bb) a filmgyártás-elõkészítés vagy az utómunka Magyarországon felmerült költségei elérik a teljes
filmgyártás-elõkészítési vagy utómunkaköltségek 25%-át, de nem érik el a teljes filmgyártás-elõkészítési vagy
utómunkaköltségek 50%-át;
c) 3 pont adható, ha az a) és b) pontokban említett értékek elérik vagy meghaladják az 50%-os értékeket.

4. Cím
A Hivatal nyilvántartásai
Mozgóképszakmai szervezetek és természetes személyek nyilvántartása
28. § (1) Nyilvántartásba vételét a magyar állampolgár, illetve a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkezõ személy, a Magyarország területén vagy valamely EGT-államban székhellyel rendelkezõ jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság kérheti, ha közvetlen vagy közvetett állami
támogatást kíván igénybe venni. A mozgóképszakmai szervezetek és természetes személyek nyilvántartásba vételi
eljárása kizárólag kérelemre indulhat. A nyilvántartásba vétel az 1. § (3) bekezdés szerinti támogatás nyújtásának
feltétele. Nem feltétele a támogatás nyújtásának a nyilvántartásba vétel azon szervezetek és intézmények esetében,
amelyek kizárólag oktatási, könyvtári, illetve közgyûjteményi feladataik ellátása érdekében végeznek filmterjesztési
tevékenységet, kivéve a kifejezetten mozgóképszakmai tárgyú közgyûjteményeket. Ezen szervezeteknek a támogatás
igénylésekor nyilatkozniuk kell arról, hogy a 28. § (7) bekezdése szerinti kizáró feltételek velük szemben nem állnak
fenn.
(2) Ha a nyilvántartásba vételt mozgóképszakmai szervezet kéri, a nyilvántartásba vételi kérelemnek tartalmaznia kell
a támogatást igénylõ nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát vagy bírósági nyilvántartási számát, adószámát,
képviselõje nevét és lakóhelyét.
(3) Ha a nyilvántartásba vételt természetes személy kéri, a nyilvántartásba vételi kérelemnek tartalmaznia kell
a támogatást igénylõ nevét, lakóhelyét, születési helyét és idejét, adószámát vagy azonosító jelét.
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(4) A nyilvántartásba vételét kérõ természetes személynek vagy mozgóképszakmai szervezetnek közölnie kell, hogy
nyilvántartásba vételét filmelõállítóként, filmgyártó vállalkozásként, filmterjesztõként (ezen belül filmforgalmazóként,
moziüzemeltetõként vagy egyéb minõségében), mûhelyként vagy egyéb szervezetként kéri. A kérelemben meg kell
jelölni a 31. §-ban felsorolt, a kérelem benyújtásakor a kérelmezõ rendelkezésére álló adatokat.
(5) A Hivatal a törvényben meghatározott adatok közlése esetén, a (9) bekezdésben foglalt megtagadási ok
hiányában a kérelmezõt nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásba vett adatokban bekövetkezett változást a támogatást
igénylõ köteles a változást követõ 15 napon belül bejelenteni a Hivatalnak.
(6) A Hivatal az (5) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételt követõ 15 napon belül az e bekezdésében meghatározott
célból megkeresi az MNF-et és a minisztériumot, valamint szükség szerint egyéb támogató szervezetet. A megkeresett
szervezetek a megkereséstõl számított 15 napon belül nyilatkoznak arról, hogy a nyilvántartásba vett szervezetnek
vagy természetes személynek, illetve a szervezet tulajdonosa vagy alapítója által alapított vagy tulajdonolt más
szervezetnek a támogatóval szemben van-e a jelen törvény hatálya alá tartozó lejárt, teljesítetlen fizetési vagy
elszámolási kötelezettsége. Ilyen kötelezettség fennállása esetén a jelentõs támogató szervezet nyilatkozik annak
mértékérõl, megjelölve a kérelmezõ által igénybe vett közvetlen állami támogatás összegét és a támogatott
tevékenységet, illetve filmalkotást.
(7) Amennyiben a megkeresett szervezetek vagy azok valamelyike akként nyilatkozik, hogy a nyilvántartásba vételét
kérõ szervezetnek vagy természetes személynek, illetve a szervezet tulajdonosa vagy alapítója által alapított vagy
tulajdonolt más szervezetnek a támogatóval szemben a jelen törvény hatálya alá tartozó lejárt, teljesítetlen fizetési
vagy elszámolási kötelezettsége van, a Hivatal a nyilvántartásba vett mozgóképszakmai szervezetet vagy természetes
személyt törli a nyilvántartásból, errõl a Hivatal értesíti a megkeresett szervezeteket is.
(8) A Hivatal a (6) bekezdésben foglalt megkeresést mellõzi olyan jogelõd nélkül alapított új szervezet nyilvántartásba
vétele esetén, amelynek alapítói (tulajdonosai) és vezetõ tisztségviselõi között kizárólag a nyilvántartásban már
szereplõ szervezet vagy természetes személy található.
(9) Nem vehetõ nyilvántartásba az az igénylõ, aki ellen csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van
folyamatban. Nem vehetõ nyilvántartásba az az igénylõ, aki az általa igénybe vett közvetlen állami támogatás
rendeltetésszerû felhasználásáról a támogató szervezet által meghatározott határidõben és feltételek szerint nem
számolt el, elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el, vagy a támogató szervezettel szemben lejárt,
teljesítetlen fizetési kötelezettséggel rendelkezik, mindaddig, amíg a támogatóval szembeni fizetési kötelezettségét
nem teljesíti. Ilyen esetben az újbóli nyilvántartásba vételre akkor kerülhet sor, ha az igénylõ a támogató szervezettel
szembeni fizetési kötelezettségét teljesítette.
(10) A nyilvántartásban egyértelmûen szerepeltetni kell, ha a nyilvántartásba vett személy vagy szervezet ellen
a Hivatal a közvetett állami támogatás megszerzésére irányuló eljárásokkal összefüggésben a nyomozó hatóságnál
a 19/I. § (1) szerinti bejelentést, illetve feljelentést tesz. Ez esetben a nyilvántartásba vett személy vagy szervezet
nyilvántartásba vételébõl eredõ jogosultságai és kötelezettségei szünetelnek a kezdeményezett eljárást megszüntetõ
jogerõs határozat benyújtásáig.
(11) A Hivatal a nyilvántartásban szereplõ mozgóképszakmai szervezetet és természetes személyt a nyilvántartásból
e törvényben meghatározott esetekben hivatalból vagy a nyilvántartásba vett kérelmére törli. A Hivatal hivatalból törli
a nyilvántartásból a mozgóképszakmai szervezetet vagy természetes személyt a (7) bekezdésben, valamint a 19/I. § (2)
és (3) bekezdéseiben foglalt esetekben, illetve, ha a nyilvántartásba vétel megtagadásának lett volna helye, azonban
a megtagadási ok a nyilvántartásba vételt követõen jutott a Hivatal tudomására, valamint, ha a megtagadási ok
a nyilvántartásba vételt követõen merült fel.
(12) A Hivatal a nyilvántartásból való törlésrõl értesíti MNF-et és a minisztériumot, valamint a törvény céljának
teljesüléséhez szükséges egyéb támogató szervezetet.
(13) A jelentõs támogató szervezeteket a Hivatal negyedévente megkeresi az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás
céljából.
(14) A jelen törvény hatálya alá tartozó állami támogatást nyújtó egyéb szervezetek az általuk nyújtott
mozgóképszakmai támogatásokról, illetve az általuk támogatottak lejárt, teljesítetlen fizetési kötelezettségeirõl
a támogatás nyújtásakor, illetve a fizetési kötelezettség keletkezésekor tájékoztatják a Hivatalt.
29. § (1) A mozgóképszakmai szervezetek és természetes személyek nyilvántartásában valamennyi támogatást
igénylõ esetében szerepelnie kell:
a) a 28. §-ban meghatározott adatoknak,
b) az igénylõ által igénybe vett közvetlen állami támogatás összegének, megjelölve a támogatott tevékenységet,
illetve filmalkotást,
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c) annak a ténynek, hogy az igénylõ az általa igénybe vett közvetlen állami támogatás rendeltetésszerû
felhasználásáról a támogató által meghatározott határidõben és feltételek szerint elszámolt-e, ennek hiányában
a támogatóval fennálló fizetési kötelezettsége mértékének,
d) az e törvényben és a külön jogszabályban meghatározott, a jelen törvény céljainak megvalósításához szükséges
adatoknak.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt adatokat, valamint az azokban bekövetkezõ változásokat a támogatott és az állami
támogatást nyújtó szervezet az adat tudomására jutását, illetve a változást követõ 15 napon belül köteles bejelenteni
a Hivatalnak.

A támogatásra jogosult filmalkotások nyilvántartása
30. § (1) A Hivatal nyilvántartásba vesz minden olyan filmalkotást, amelynek elõkészítéséhez vagy gyártásához állami
támogatást vesznek igénybe.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban szerepelnie kell a filmalkotás címének, a filmalkotás elõállítója nevének,
a 26/B. § szerinti eljárásban megállapított minõsítés eredményének, valamint az e törvényben és a törvény
felhatalmazása alapján külön jogszabályban meghatározott, a törvényben meghatározott célok teljesüléséhez
szükséges egyéb adatoknak. A nyilvántartásba vett adatokban bekövetkezett változást a támogatást igénylõ köteles
a változást követõ 15 napon belül bejelenteni a Hivatalnak.

A terjesztésre kerülõ filmalkotások nyilvántartása
31. § (1) A Hivatal, a 20. § (2) bekezdése szerinti filmalkotások kivételével minden terjesztésre kerülõ filmalkotást
nyilvántartásba vesz.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban szerepelnie kell a terjesztésre kerülõ filmalkotás címének, a filmalkotás
elõállítója és terjesztõje nevének, a 20. § és a 25. § szerinti besorolási eljárások alapján adott minõsítésnek, valamint
az e törvényben meghatározott célok teljesüléséhez szükséges, a törvényben vagy a törvény felhatalmazása alapján
külön jogszabályban megállapított egyéb adatoknak. Ezeket az adatokat a filmterjesztõ köteles bejelenteni
a Hivatalnak.

A nyilvántartásba vétel közös szabályai
31/A. § (1) A Hivatal nyilvántartásainak adatai közérdekbõl nyilvános adatoknak minõsülnek. A Hivatal a honlapján
bárki számára ingyenesen, korlátozás nélkül hozzáférhetõ és kereshetõ módon közzéteszi a nyilvántartásait. A Hivatal
nyilvántartása kialakítása során elõnyben részesíti és támogatja az audiovizuális adatgyûjtés területén létezõ
nemzetközi szabványok meghonosítását és alkalmazását (nemzetközi audiovizuális azonosító szám, ISAN).
(2) A Hivatal által vezetett mozgóképszakmai-nyilvántartások tartalmazzák az e törvényben és a külön
jogszabályokban, valamint a Hivatal jogerõs határozatában foglaltakat, különösen a filmalkotásokhoz, valamint
a közvetlen és közvetett támogatásokhoz kapcsolódó jelen törvény szerinti jogokat és jelentõs tényeket.
A természetes személyek Hivatali nyilvántartásaiban szereplõ adatai közérdekbõl nyilvánosnak minõsülnek. A Hivatal
az e törvényben foglalt személyes adatokat a nyilvántartásból való törlésig kezeli.
(3) A mozgóképszakmai-nyilvántartások, ha e törvény kivételt nem tesz, a bejegyzett jogok és a feljegyzett tények
fennállását közhitelesen tanúsítják.
(4) A Hivatal e törvény alapján vezetett nyilvántartásainak részletes szabályait, a nyilvántartásba vételi eljárások
részletes szabályait, valamint a nyilvántartásokból történõ adatszolgáltatás módját az Elnök rendelete szabályozza.

5. Cím
Támogatási eljárás
A támogatásra jogosultság igazolása
31/B. § (1) A Hivatal a 19. § (1) bekezdés f) pontja alapján a filmelõállító, illetve a filmgyártó vállalkozás kérelmére
ellenõrzi, külön jogszabályban meghatározottak szerint hatósági határozatában megállapítja és igazolja
a filmalkotások után járó közvetlen és közvetett állami támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultságot
(a továbbiakban: támogatásra jogosultság). Támogatásra jogosultság megállapítása és igazolása esetén a Hivatal
az e tárgyban lefolytatott hatósági eljárást lezáró határozat jogerõre emelkedését követõen, hivatalból indított
eljárásban haladéktalanul bejegyzi a filmalkotást és a hatósági döntés alapjául szolgáló adatokat, illetve tényeket
a támogatásra jogosult filmalkotásokról vezetett hatósági nyilvántartásába. Amennyiben a filmalkotás
a nyilvántartásban már szerepel, a Hivatal az (1) bekezdés szerinti eljárást lezáró jogerõs hatósági határozatban
megállapított adatokkal egészíti ki a nyilvántartás adatait. A támogatásra jogosultság megállapítása és igazolása az 1. §
(3) bekezdés szerinti támogatás nyújtásának feltétele.
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(2) A Hivatal a támogatásra jogosultság megállapításakor megvizsgálja a filmalkotás költségvetését, és ennek alapján
ellenõrzi, megállapítja és igazolja az állami támogatás alapjául szolgáló közvetlen filmgyártási költségek és a közvetlen
magyar filmgyártási költségek összegét.
(3) A támogatásra jogosultság igazolására irányuló kérelem benyújtásával egyidejûleg, vagy azt megelõzõen
a filmelõállítónak, illetve a filmgyártó vállalkozásnak be kell jelentenie a gyártási idõszak (elõkészítés) kezdetének
napját legkésõbb annak kezdõ napjáig, valamint a forgatás – ideértve az elõforgatást is – megkezdésének idõpontját
azt megelõzõen legalább 8 nappal. A forgatás megkezdésétõl számított 60 napon belül – ha a gyártási folyamatból
csak az utómunkát végzik Magyarországon, az utómunka megkezdésének napjáig – a kérelem benyújtásával
egyidejûleg be kell nyújtani
a) a filmalkotás végleges, az elõkészítést, a forgatást és az utómunkálatokat is magában foglaló gyártási tervét,
b) megrendelésre készülõ filmalkotás esetében a gyártásban részt vevõ magyar vállalkozás és a külföldi filmelõállító
(megrendelõ) közötti szerzõdést, nemzetközi koprodukciós filmalkotás esetében a koprodukciós szerzõdést,
c) nem megrendelésre készülõ filmalkotás esetében a közvetlen filmgyártási költségek fedezetét igazoló okiratokat és
a filmalkotás teljes költségvetését,
d) a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségeire vonatkozó költségvetését (valamennyi társelõállító, támogató által
ellenjegyezve), pénzügyi tervét és finanszírozási tervét,
e) a filmelõállító, illetve a filmgyártó vállalkozás arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy melyik ütemezésben kéri
a támogatási igazolások kiadását.
(4) Nem ismerhetõ el közvetlen filmgyártási költségként az a költség, amely keletkezésének körülményeit tekintve
azért merült fel, mert a Hivatal az ügyfél mulasztásából eredõen nem gyakorolhatta ellenõrzési jogosultságát, különös
tekintettel a (3) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettség elmulasztására, vagy nem megfelelõ teljesítésére.
(5) A Hivatal vizsgálja a közvetlen vagy közvetett támogatással érintett szolgáltatás értékét, ha az a piacon szokásos
árnál magasabb áron kerül megállapításra. Ebben az esetben a Hivatal szakértõt is kirendelhet, a szakértõ
kirendelésének költségeit a támogatott köteles megelõlegezni. A Hivatal kétség esetén a szakértõi vélemény alapján
dönt a költség indokoltságáról.
(6) A támogatásra jogosultság megállapításakor a Hivatal ellenõrzi a 13. §-ban meghatározott támogatási arányok
betartását.
(7) A Hivatal hatósági döntését a filmelõállítón, illetve a filmgyártó vállalkozáson kívül közli a filmalkotás részére
közvetlen állami támogatást nyújtó szervezetekkel, szükséges esetén az állami adóhatósággal is.
(8) A (2) bekezdésben foglalt egyes – különösen a rögzített gyártási idõre és költségvetésre vonatkozó –
követelmények megtartása tekintetében a Hivatal indokolt kérelemre, különös méltánylást érdemlõ esetben eltérést
engedhet.

A támogatási igazolás
31/C. § (1) A Hivatal a 19. § (1) bekezdés f) pontja, valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 4. § 36. pontja alapján a filmelõállítónak, illetve a filmgyártó vállalkozásnak
a kérelmére adja ki a közvetett állami támogatások igénybevételére jogosító támogatási igazolásokat.
(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) az adott filmalkotás könyvelési tételeit tartalmazó fõkönyvi kivonatot, fõkönyvi kartonokat, valamint
b) a támogatásra jogosultság megállapítása során elfogadott költségvetés alapján és rovatkódjainak bontásában
készített, a kérelemben feltüntetett és az azt megelõzõ idõszak tényleges költségeit tartalmazó költségkimutatást.
(3) A kérelemben vagy legkésõbb a kérelem benyújtását követõ 20 napon belül meg kell jelölni a támogató nevét,
székhelyét, adószámát és csatolni kell az igazolás igénybevételének jogosultságát bizonyító szerzõdést.
(4) A támogatási igazolás – a Tao. tv. 4. § 36. pontjában meghatározottakon túl – tartalmazza a filmalkotás címét és
nyilvántartási számát, a kérelemben feltüntetett idõszakot és a közvetlen filmgyártás költségeinek erre az idõszakra
esõ összegét.
(5) Megrendelésre készülõ filmalkotás esetén a filmgyártó vállalkozás kérelme alapján a támogatási igazoláson
a filmelõállító is feltüntethetõ.
(6) A Hivatal a kiadott támogatási igazolásokkal összefüggésben birtokába került okiratokat az igazolás kiadásának
évét követõ tíz évig köteles megõrizni.
31/D. § (1) A Hivatal a támogatási igazolást – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a filmalkotás gyártásának
lezárását követõen, a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségeinek egészére vonatkozóan adja ki.
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(2) A filmelõállító vagy filmgyártó vállalkozás jogosult a támogatási igazolás kiadására vonatkozó kérelmét naptári
hónapok szerinti vagy naptári negyedévi ütemezésben elõterjeszteni, ha a filmalkotás gyártása nem fejezõdik be
kilenc hónapon belül vagy a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségei a 150 millió forintot meghaladják.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak alkalmazása esetén az egy-egy igazolásban szereplõ összeg – ugyanazon filmhez több
támogató részére történõ igazolás kiadása esetén az együttes összeg – legfeljebb az igazolás kiadásáig felmerült
közvetlen filmgyártási költség 20%-áig terjedhet.
(4) A 12. § (10) bekezdése szerinti arány teljesülése céljából a Hivatal a (2) bekezdés szerinti esetekben az utolsó
pénzügyileg elszámolt idõszak után záró elszámolást készít, amelyben figyelembe veszi az elszámolt költségek
egészére tekintettel a 12. § (10) bekezdésében foglalt arányok érvényesíthetõségét, valamint a jogdíj, a produceri díj
és a gyártáshoz kapcsolódó elszámolható reklámköltségek tekintetében alkalmazandó elszámolási limitek
korrekcióját, valamint a 31/E. § (2) bekezdése alapján a kérelemben feltüntetett idõszakban figyelembe nem vett,
pénzügyileg teljesített költséget.
(5) A Hivatal a támogatási igazolás kiadásakor ellenõrzi a 13. §-ban meghatározott támogatási arányok betartását, és
azok túllépése esetén a jogellenesen kifizetett támogatási többletet a támogatási igazolásban meghatározott
összegbõl levonja.
31/E. § (1) A közvetlen filmgyártási költségek között az a filmgyártási és filmgyártás-elõkészítési költség ismerhetõ el,
amely e törvényben meghatározott nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását követõen – a magyarországi gyártással
összefüggésben belföldön vagy külföldön – keletkezett, és megfelel a (2)–(9) bekezdésekben meghatározott
feltételeknek.
(2) A Hivatal a gyártási ütemezés adott szakaszára esõ összegként csak azon költségeket veszi figyelembe, amelyek
a kérelemben feltüntetett idõszak kezdõ és zárónapja közötti teljesítéshez kapcsolódnak, és amelyekre nézve
a számlát a kérelmezõ a feltüntetett idõszakban befogadta.
(3) Csak az a költség ismerhetõ el közvetlen filmgyártási költségként, amelynek teljesítését igazoló okirat a végleges
gyártási tervnek megfelelõ gyártási idõszakban, illetve a gyártási tervben szereplõ befejezési idõpontot követõ három
hónapon belül keletkezik.
(4) A közvetlen filmgyártási költségek között a filmalkotás alapjául szolgáló mû megfilmesítéshez kapcsolódó szerzõi
és szomszédos jogi jogdíj azon összege számolható el, amely nem haladhatja meg az adott filmalkotás munkaszámos
fõkönyvi kivonat 5. és 8. számlaosztálya összegének 4%-át.
(5) A produceri díjak elszámolt összege nem haladhatja meg az adott filmalkotás munkaszámos fõkönyvi kivonat 5. és
8. számlaosztálya összegének 4%-át.
(6) A reklám- és propagandaköltségek közül kizárólag a gyártáshoz kapcsolódó azon reklámköltségek számolhatók el,
amelyek nem haladják meg az adott filmalkotás munkaszámos fõkönyvi kivonat 5. és 8. számlaosztálya összegének
2%-át, de legfeljebb az 5 millió forintot. Nem tekintendõ gyártáshoz kapcsolódó reklámköltségnek a film reklámozását
szolgáló bármilyen reklámfelület-vásárlás, különösen az írott sajtóban, köztéri helyeken vagy jármûveken elhelyezett,
továbbá rádióban vagy televízióban megjelentetett hirdetés.
(7) A filmgyártáshoz kapcsolódó utazási költségek akkor számolhatók el közvetlen filmgyártási költségként, ha
legalább az utazás kiinduló állomása vagy célállomása Magyarországon van.
(8) Valamely rendezvényrõl készített filmalkotás esetén csak a filmgyártáshoz közvetlenül kapcsolódó olyan költségek
számolhatók el, amelyek nem a rendezvény létrehozásához kapcsolódnak. Ha a rendezvény létrehozásához és
a filmgyártáshoz kapcsolódó költségek nem különíthetõek el egyértelmûen, akkor azok nem számolhatók el közvetlen
filmgyártási költségként.
(9) Nem számolható el közvetlen filmgyártási költségként az a költség, amelyre vonatkozóan a pénzügyi teljesítést
váltó kibocsátásával, vagy termékek és szolgáltatások beszámításával valósítják meg.
31/F. § (1) A közvetlen magyar filmgyártási költségek között az a közvetlen filmgyártási költségnek minõsülõ
filmgyártási és filmgyártás-elõkészítési költség vagy ráfordítás ismerhetõ el,
a) amelyet a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 160. § (3) bekezdés a)–b) pontjában
megnevezett számlákon számolnak el, és
b) amely a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi
XLIII. törvény, a Tao. tv. vagy az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény szerinti
adókötelezettség alá esõ, illetve a költségvetési szervnél bevételt eredményezõ kötelezettség teljesítésével
keletkezett, vagy
ba) amely a filmgyártással kapcsolatban teljesített személyi jellegû kifizetések után fizetendõ járulékkötelezettség
teljesítésével összefüggésben keletkezett, vagy
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bb) amely az adózás elõtti eredmény terhére elszámolt adókötelezettségek teljesítésével keletkezett, ideértve
a számlában feltüntetett, a számla kibocsátója által fizetendõ adókötelezettséget is (különösen az elõzetesen
felszámított, nem levonható általános forgalmi adó, vagy egyéb, számlában feltüntetett fogyasztást terhelõ és nem
visszaigényelhetõ adó), és
c) megfelel a 31/E. § (2)–(9) bekezdésében foglalt feltételeknek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl közvetlen magyar filmgyártási költségként számolható el
a filmgyártásban közvetlenül közremûködõ külföldi elõadómûvészek és stábtagok javadalmazásának költsége is,
akkor is, ha az nem a filmelõállító vagy a filmgyártó vállalkozás könyveiben merül fel, feltéve, hogy az így keletkezett
jövedelmet a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján Magyarországon adókötelezettség
terheli és az adót a kifizetõ a kifizetéskor a jogszabályoknak megfelelõen levonta és az adóhatóság felé befizette.
Az adó megfizetését a filmelõállító vagy filmgyártó vállalkozás köteles hitelt érdemlõen igazolni.
(3) Tárgyi eszköz beszerzése esetén csak a filmgyártáshoz közvetlenül beszerzett eszköznek az Szt. 52. §-a szerinti
értékcsökkenése számolható el, legfeljebb a filmgyártás megkezdésétõl a gyártás befejezéséig tartó idõszakra. Ha
az eszközt egyszerre több filmgyártáshoz is használják, úgy az elszámolható költségeket a gyártások között
a filmgyártó vállalkozás számviteli politikájában rögzített megosztás szerint arányosan fel kell osztani.
(4) Az Szt. 3. § (4) bekezdés 1. pontjában meghatározott közvetített szolgáltatást tartalmazó költségekbõl a szállító
által külföldrõl igénybe vett szolgáltatás értéke nem számolható el közvetlen magyar filmgyártási költségként.
A külföldrõl igénybe vett közvetített szolgáltatás értékérõl a filmgyártó vállalkozásnak nyilatkozni kell.
(5) A belföldi szállító által kiállított számla és egyéb belföldi költség magyar filmgyártási költségnek minõsül, és csak
a jelen § szerint számolható el.
(6) A Hivatal indokolt esetben a hatósági ellenõrzést kiterjesztheti a közbensõ szerzõdõ felekre, illetve alvállalkozókra,
valamint érintett jogviszonyaikra annak érdekében, hogy a hatósági ellenõrzés hatálya alá a szolgáltatás tényleges
teljesítõje is bevonható legyen.
31/G. § (1) Az MNF által nyújtott támogatások esetén az MNF ellenõrzi a támogatások felhasználását, és a filmalkotás
pénzügyi elszámolását, amelyrõl az MNF az Elnök rendelete szerinti jegyzõkönyvet állít ki. A jegyzõkönyvet az MNF
haladéktalanul megküldi a Hivatal részére. A Hivatalt a 31/C. § (1) bekezdésében foglalt támogatási igazolás tárgyában
hozott hatósági döntésének MNF által vizsgált részében az MNF által benyújtott jegyzõkönyv tartalma köti, hatósági
döntésében a jegyzõkönyvben foglaltaktól – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – nem térhet el.
(2) Amennyiben a jegyzõkönyv tartalma nem felel meg a jogszabályokban foglalt feltételeknek, a Hivatal határidõ
tûzésével a jegyzõkönyv jogszabályoknak való megfelelõségét biztosító módosítására hívja fel az MNF-et. Ha
a jegyzõkönyv a felhívás ellenére sem felel meg a jogszabályi rendelkezéseknek, a Hivatal a jegyzõkönyvet és annak
tartalmát hatósági eljárásában és hatósági döntésében figyelmen kívül hagyja.
(3) A Hivatal a film gyártásának megkezdésétõl a film bemutatásának napjáig helyszíni ellenõrzést folytathat le
figyelemmel a (1) bekezdésben foglaltakra.
(4) A (1)–(3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, ha a közvetett állami támogatási eljárásban az 1. § (3) bekezdése
szerinti közvetlen támogatást nyújtó támogató szervezet az Elnök rendelete szerinti jegyzõkönyvet állít ki.
31/H. § A támogatási jogosultság kiadása esetén a Hivatal az e tárgyban folytatott hatósági eljárást lezáró határozat
jogerõre emelkedését követõen, hivatalból indított eljárásban haladéktalanul bejegyzi a filmalkotást és a hatósági
döntés alapjául szolgáló adatokat, illetve tényeket a támogatásra jogosult filmalkotásokról vezetett nyilvántartásába.
Amennyiben a filmalkotás a nyilvántartásban már szerepel, a Hivatal a támogatási igazolás kiállítására irányuló eljárást
lezáró jogerõs hatósági határozatban megállapított adatokkal egészíti ki a nyilvántartás adatait.

6. Cím
A Hivatal egyéb feladatai
32. § (1) A Hivatal a minisztériummal kötött megállapodás alapján ellátja az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program
mozgóképszakmai információs rendszerének mûködtetéséhez szükséges adatgyûjtési és adatkezelési feladatokat.
(2) A Hivatal az e törvény szerinti nyilvántartását az Elnök által rendeletben meghatározott módon elektronikus úton
kezelhetõ adatbázisba rendezi.
(3) A Hivatal e törvény alapján igazolja a nyilvántartásában szereplõ adatok alapján a természetes személyek és
szervezetek, valamint filmalkotások támogathatóságát, annak mértékét, így különösen a közvetlen állami
támogatásokkal való elszámolás tényét.
(4) A Hivatal, hivatalból indított eljárásban statisztikai célból hatósági nyilvántartásba vesz minden olyan filmalkotást,
amelynek elõkészítéséhez vagy gyártásához állami támogatást nem vesznek igénybe. Az ilyen filmalkotások
nyilvántartásba vételére vonatkozó részletes szabályokat az Elnök rendelete állapítja meg.
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33. § (1) A Hivatal segíti a filmelõállítókat, filmterjesztõket és mozgóképszakmai szervezeteket a nemzetközi
kapcsolatok létrehozásában. Támogatja a mozgóképipar fejlõdését elõsegítõ, a törvényben foglalt rendelkezések
nemzetközi piaci szereplõkkel való megismertetését, valamint részt vesz az európai és nemzetközi mozgóképszakmai
szervezetek munkájában.
(2) A Hivatal ellátja a két- és többoldalú nemzetközi koprodukciós szerzõdésekben megállapított feladatokat, így
különösen kiállítja a nemzetközi egyezmény által elõírt koprodukciós igazolást, az egyezményben meghatározott
eljárás szerint.
(3) A Hivatal szakmai javaslatokat tehet a miniszternek a mozgóképszakma hazai és nemzetközi stratégiai kérdéseivel,
és az Európai Unió audiovizuális programjaiban való magyar részvétellel kapcsolatos kormányzati politika
kialakításához, javaslatot tehet nemzetközi koprodukciós egyezmények megkötésére, illetve azok tartalmára.”
12. §

Az Mktv. 34. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A MaNDA gondozza a sajtótermékek és egyéb kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról szóló
kormányrendelet alapján részére átadott filmalkotásokat és videódokumentumokat.”

13. §

Az Mktv. 35. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A nemzeti filmvagyonra vonatkozó vagyonkezelõi jogokat a MaNDA gyakorolja.
(2) A MaNDA a nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotásokat sem részben, sem egészben nem idegenítheti el, nem
ruházhatja át, és nem terhelheti meg. A MaNDA a megõrzésre átvett, illetve a kötelespéldány-szolgáltatás keretében
vagy egyéb módon a gyûjteményébe került filmeket kizárólag a szerzõi jogi törvényben foglaltak szerint használhatja
fel.
(3) A nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások terjesztését külön jogszabályban meghatározottak, valamint
a MaNDA-val kötött megállapodás alapján az MNF végzi.
(4) A nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások többcsatornás és hatékony terjesztésének részletes szabályait,
valamint a terjesztésbõl befolyt bevétel felosztásának módját a Kormány rendeletben állapítja meg. Ez nem érinti
a szerzõi jogi törvény alapján a jogosultakat megilletõ jogok érvényesítését.
(5) Az MTVA az Mttv. szerinti feladatai ellátása érdekében a MaNDA által õrzött filmalkotásokat felhasználhatja, illetve
az Mttv. szerinti feladatai ellátása körében a közszolgálati médiaszolgáltatók részére felhasználásra átengedheti.
A felhasználás átengedésének joga harmadik személyekre nem terjedhet ki. A felhasználás és a felhasználás
átengedésének feltételeirõl, valamint a felhasználásért járó költségtérítésrõl az MNF és az MTVA a (6) és
(7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a Médiatanács elõzetes jóváhagyásával megállapodást köt.
(6) A MaNDA, illetve az MNF az MTVA filmalkotások felhasználására vonatkozó igényét köteles az MTVA által kért
határidõben és módon teljesíteni, kivéve, ha a teljesítés lehetetlen, vagy jogszabály alapján kizárt. Az elutasítást
indokolni kell, alaptalan elutasítás esetén az MTVA-t kártérítés illeti meg.
(7) Az (5) bekezdés szerinti költségtérítés keretében csak azokat a költségeket lehet elszámolni, amely a filmalkotás
MTVA általi felhasználásával összefüggõen közvetlenül, szükségszerûen és igazoltan merül fel.”

14. §

(1) Az Mktv. 36. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A Hivatal jelen törvény szerinti eljárásainak díjai megfizetésének módját és feltételeit, valamint a díjak mértékét és
a díjképzés szabályait az Elnök rendeletben állapítja meg.”
(2) Az Mktv. 36. §-a a következõ (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Magyar Mozgókép Közalapítvány által odaítélt Mozgókép Mestere Díj jogosultjai a mozgóképrõl szóló 2004. évi
II. törvény módosításáról szóló 2011. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 9. §-ával megállapított 17/A. §
hatálybalépésétõl a „Nemzet Filmmûvésze” címre és az azzal járó életjáradékra – külön miniszteri javaslat és
kormánydöntés nélkül – jogosultak. Amennyiben az így jogosultságot szerzõ személyek száma a 15 fõt eléri a Módtv.
9. §-ával megállapított 17/A. § hatálybalépésekor, az (1) bekezdése szerinti 15 fõre vonatkozó javaslattételi lehetõség
nem alkalmazható – vagy ha az 1 fõt eléri de a 15 fõt nem éri el, akkor arányosan csökkentett számmal alkalmazható –,
és további cím valamint életjáradék biztosítása a Nemzet Filmmûvészei létszáma 15 fõ alá csökkenése esetén
lehetséges.
(5) 2012. január 1-jével a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (a továbbiakban: KÖH) költségvetésén belül
a mozgóképszakmai hatóság mûködését biztosító költségvetési elõirányzatai (pénzügyi kerete), valamint a Nemzeti
Filmiroda KÖH által 2007. január 1-vel átvett vagyona, tételes elszámolás keretében átadásra kerül az NMHH részére.
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(6) A mozgóképszakmai hatósági feladatok körében 2012. január 1. napjától az NMHH a KÖH jogutódja. 2012. január
elsejét megelõzõen a mozgóképszakmai feladatok ellátása során keletkezett minden iratot, elektronikusan tárolt
adatot át kell adni az NMHH részére, amely azokat tárolja és kezeli.”
„(3) Az Mktv. 36. §-a a következõ (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) 2012. január 1-je elõtt a kiskorúak védelme érdekében
a) a II. kategóriába sorolt filmalkotást 2012. január 1-jétõl III. kategóriába soroltnak,
b) a III. kategóriába sorolt filmalkotást a 2012. január 1-jétõl IV. kategóriába soroltnak,
c) a IV. kategóriába sorolt filmalkotást 2012. január 1-jétõl V. kategóriába soroltnak,
d) az V. kategóriába sorolt filmalkotást 2012. január 1-jétõl VI. kategóriába soroltnak
kell tekinteni e törvény erejénél fogva.
(8) 2012. január 1-jétõl az ezt megelõzõen besorolt filmalkotásokra a (7) bekezdés szerinti új besorolásuknak
megfelelõ szabályokat kell alkalmazni.
(9) A 2012. január 1-jén folyamatban lévõ ügyekben a (7) bekezdés szerinti új kategóriákat kell alkalmazni.”
15. §

Az Mktv. 37. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„37. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) rendeletben állapítsa meg a nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások többcsatornás és hatékony
terjesztésének szabályait, valamint a terjesztésbõl befolyt bevétel felosztásának módját,
b) rendeletben állapítsa meg a Nemzet Filmmûvésze címre vonatkozó részletes szabályokat.
(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg
a) az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter egyetértésével a nem filmgyártásra vonatkozó mozgóképszakmai
tevékenységek állami támogatásának egyes szabályait,
b) a 25. § (2) bekezdése szerinti „art” mozivá minõsítéshez szükséges feltételeket és a moziknak a fogyatékkal élõ
emberek számára való hozzáférhetõségének feltételeit,
c) az „art” besorolású mozik üzemeltetésének, valamint az „art” besorolású filmalkotások terjesztésének támogatására
vonatkozó részletes szabályokat.”

16. §

Az Mktv. a következõ 38. §-sal egészül ki:
„38. § Felhatalmazást kap az Elnök, hogy rendeletben állapítsa meg
a) a Hivatal által e törvény alapján vezetett nyilvántartások részletes szabályait, valamint a nyilvántartásokból történõ
adatszolgáltatás módját,
b) a Hivatal által megállapított kategória szerinti jelzés filmalkotáson, mozielõzetesen, azok nyilvános vetítésén,
a forgalomba hozott adathordozó csomagolásán, illetve borítóján, továbbá a filmalkotással kapcsolatos
közleményben és hirdetésben való feltüntetésének módját,
c) a filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének feltételeit,
d) a közvetett támogatási eljárásban az MNF és más támogató szervezetek által nyújtott támogatás esetén
a támogatások felhasználásának és a filmalkotás pénzügyi elszámolásának ellenõrzése tekintetében az MNF és más
támogató szervezetek által kiállított jegyzõkönyv tartalmának részletes szabályait,
e) a nemzetközi egyezményekben meghatározott koprodukciós igazolások, valamint a magyar mozgóképszakma
nemzetközi együttmûködéséhez szükséges egyéb igazolások kiadásának rendjét,
f) a Hivatal által megállapított közvetett és közvetlen állami támogatás igénybevételének alapjául szolgáló
filmgyártási költségeket,
g) azon eljárások körét, amelyben kötelezõ vagy kizárólagos az elektronikus kapcsolattartás,
h) az e törvény szerint nyilvántartások elektronikus úton kezelhetõ adatbázisba rendezésének módját és feltételeit,
i) a Hivatal jelen törvény szerinti eljárásainak díjai megfizetésének módját és feltételeit, valamint a díjak mértékét és
a díjképzés szabályait.”

17. §

(1) Az Mktv. 3. § (1)–(3) bekezdéseiben a „magyar részvételû koprodukciós filmalkotás” szövegrész helyébe a „magyar
részvételû filmalkotás” szöveg lép.
(2) Az Mktv. 13. § (2)–(4) bekezdéseiben, (5) bekezdés b) pontjában és 15. § (3) bekezdésében a „magyar részvételû
koprodukciós filmalkotás” szövegrészek helyébe a „nemzetközi koprodukciós filmalkotás” szöveg lép.
(3) Az Mktv. preambulumában az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.
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18. §

(1) Hatályát veszti az Mktv. 2. § 11. és 13. pontja, 3. § (5) bekezdés második mondata, 6. § d) pontja, 10. és 11. §-a, 12. §
(7) bekezdése, 14/A. § (2) bekezdése, 16. §-a és 33/A. §-a.
(2) Hatályát veszti a mozgóképszakmai hatóság szervezetének, mûködésének és eljárásának részletes szabályairól szóló
12/2008. (III. 29.) OKM-PM együttes rendelet.

19. §

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (2) bekezdése
második g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény rendelkezéseit)
„ga) az audiovizuális médiaszolgáltatás nyújtására és a sajtótermék kiadására irányuló tevékenység felügyeletével,
a média- és hírközlési igazgatással, az elektronikus hírközlési szolgáltatások, tevékenységek, az audiovizuális
médiaszolgáltatások és a sajtótermékek piaci felügyeletével, piacszabályozásával, ellenõrzésével, valamint
a mozgóképszakmai igazgatással kapcsolatos eljárásban,”
(csak akkor kell alkalmazni, ha az ügyfajtára vonatkozó törvény eltérõ szabályokat nem állapít meg.)

Záró rendelkezések
20. §

E törvény 2012. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 46/2011. (XII. 9.) BM rendelete
a Rendõrségnél rendszeresíthetõ kényszerítõ eszközök típusairól és fajtáiról szóló
32/2009. (VIII. 19.) IRM rendelet módosításáról
A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában
foglalt feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A Rendõrségnél rendszeresíthetõ kényszerítõ eszközök típusairól és fajtáiról szóló 32/2009. (VIII. 19.) IRM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet a 46/2011. (XII. 9.) BM rendelethez
1. A Rendelet Mellékletének A. Lõfegyverek, gránátvetõk alcíme a következõ 23. és 24. ponttal egészül ki:
[A. Lõfegyverek, gránátvetõk]
„23. .22-es kaliberû tölténnyel mûködõ puskák,
24. .22-es kaliberû tölténnyel mûködõ pisztolyok.”
2. A Rendelet Mellékletének F. Lõfegyverek különféle töltényei, gránátvetõk gránátjai alcíme a következõ 17. ponttal
egészül ki:
[F. Lõfegyverek különféle töltényei, gránátvetõk gránátjai]
„17. .22-es kaliberû töltény különféle változatai.”
3. Hatályát veszti a Rendelet Mellékletének C. Mozgásszabadságot korlátozó eszközök alcímének 8. pontja.
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A nemzeti erõforrás miniszter 65/2011. (XII. 9.) NEFMI rendelete
a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló
9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény 10. § (2) bekezdésében és (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet
(a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § A miniszter a Bizottságba mind a saját hatáskörben felkért tagjait, mind pedig az érintett szakmai és társadalmi
szervezetek által jelölt tagokat négy évre bízza meg feladataik ellátásával.”

2. §

Az R. 4. § (2) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
[A Bizottság elnökének tisztsége, illetve a bizottsági tagság megszüntethetõ:]
„d) közös megegyezéssel.”

3. §

Az R. 10. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A szakmai kollégiumok vezetõinek kinevezése – a Bizottság javaslatára – egy alkalommal egy évvel
meghosszabbítható. A vezetõi kinevezésre, illetve annak meghosszabbítására sor kerülhet akkor is, ha a kinevezés
vagy a meghosszabbítás tartama meghaladja a kollégiumi tagsági megbízás határidejének lejártát. A négyéves
határidõ lejártát meghaladó vezetõi kinevezés, illetve annak meghosszabbítása a kollégiumi tagsági megbízás
meghosszabbítását vonja maga után. A szakmai kollégium vezetésére szóló megbízás kollégiumi tagsági megbízást
meghaladó meghosszabbítása szakmai, társadalmi szervezet által delegált tag esetén az esetben érvényes, ha arról
a küldõ szervezet a tag kollégiumi tagsági megbízatásának lejártát megelõzõ legalább 60 napon belül értesül és a tag
kollégiumi tagsági megbízatásának lejártáig nem tesz javaslatot a tag visszahívására.”

4. §

Az R. 11. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Bizottság javaslata alapján a szakmai kollégiumok tagjainak megbízása – szakmai, társadalmi szervezet által
delegált tag esetén a küldõ szervezet egyetértésével – egy alkalommal egy évvel meghosszabbítható. A küldõ
szervezetet a meghosszabbítás szándékáról a tag kollégiumi tagsági megbízatásának lejártát megelõzõ legalább
60 nappal korábban értesíteni kell. A küldõ szervezet egyet nem értése esetén a tag kollégiumi tagsági
megbízatásának lejártáig gondoskodik új tag delegálásáról.”

5. §

Az R. 12. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kollégiumi tagság – a felmentéssel, lemondással vagy a tag halálával történõ megszûnés esetkörén kívül –
megszûnik az érintett kollégium megszüntetése, átszervezése, illetve létszámának csökkentése esetén is.
(3) A 11. § (2) bekezdés szerinti egyet nem értés esetét kivéve bármilyen okból megüresedett kollégiumi tag helyének
betöltésérõl a miniszter, illetõleg a delegáló szervezet a megüresedés idõpontjától számított 60 napon belül
gondoskodik. Delegálás esetén a küldõ szervezet számára a jelölt állítására 25 napot kell biztosítani.”

6. §

(1) Az R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Alapot a miniszter által alapított Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) kezeli.
A kezelõ szervezet igazgatóját a miniszter nevezi ki. Az Igazgatóság vezetõi és munkatársai felett a munkáltatói jogkört
az igazgató gyakorolja.”
(2) Az R. 15. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az Igazgatóság feladata]
„d) a pályázati rendszer mûködtetése, ideértve a minisztérium kulturális célú fejezeti kezelésû elõirányzata terhére
meghatározott pályáztatás lebonyolítását,”
(3) Az R. 15. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az Alap és az Igazgatóság mûködtetéséhez szükséges forrásokat az Alap elõirányzatából kell biztosítani
a költségvetési törvényben meghatározott mértékben. Az Igazgatóság költségvetése a Bizottság és a kollégiumok
mûködési költségeit is tartalmazza.”
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7. §

Az R. 19. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A pályázati felhívás tartalmazza a pályázati célokat, a pályázók körét, a támogatás felhasználási jogcímét, a pályázó
részére elõírt saját forrás mértékét, a pályázat kötelezõ tartalmi elemeit és mellékleteit, a pályázatok benyújtási
határidejét, az elbírálás szempontjait és egyéb, a pályázók számára fontos tájékoztató adatokat. A pályázatok
benyújtási határideje a postára adás dátuma, elektronikus benyújtás esetén a pályázathoz kapcsolódó nyilatkozat
postára adásának dátuma. A támogatás mértékének vagy összegének felsõ határát a pályázati felhívás esetenként
tartalmazza.
(2) Az igénybe vehetõ támogatás mértéke nem haladhatja meg az elszámolható kiadások 100%-át és a támogatás
mértékének vagy összegének pályázati felhívásban meghatározott felsõ határát. E rendelet alkalmazásában az
elszámolható kiadások köre a Tv. 7. § (1) bekezdésében foglalt támogatási célok megvalósítása során közvetlenül
felmerülõ, igazoltan e célra fordított kiadások.”

8. §

Az R. 22. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A pályázatokat a kollégium a pályázati felhívásban meghatározott benyújtási határidõtõl számított 70 napon belül
elbírálja, és döntésérõl tájékoztatja a Bizottság elnökét.”

9. §

Az R. 24. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Érvénytelen a pályázat, ha]
„a) a pályázó pályázatában, vagy korábbi pályázatában megtévesztõ vagy valótlan adatot szolgáltatott,”

10. §

Az R. 25. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Igazgatóság a támogatottal szerzõdést köt, amely tartalmazza a támogatás folyósításának, elszámolásának és
egyéb feltételeinek részletes szabályait. A szerzõdéskötés idõpontját az Igazgatóság határozza meg és közli azt
a támogatási döntésrõl szóló értesítésben a pályázóval. A szerzõdés megkötésére az Igazgatóság legfeljebb 180 napos
határidõt határozhat meg, igazodva a támogatott program megvalósításának idõpontjához és az Igazgatóság által
elõkészítendõ támogatási szerzõdések ütemezéséhez.”

11. §

Az R. 1. számú melléklete helyébe a Melléklet lép.

12. §

Az R.
a) 1. §-ában a „nemzeti kulturális örökség minisztere” szövegrész helyébe a „kultúráért felelõs miniszter” szöveg,
b) 4. § (6) bekezdésében „a minisztérium” szövegrész helyébe „az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban:
minisztérium)” szöveg
c) 4. § (6) bekezdésében és a 11. § (3) bekezdésében a „köztisztviselõi”, valamint a 11. § (3) bekezdésében
a „közszolgálati” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõi” szöveg lép.

13. §

Hatályát veszti az R.
a) 7. § (1) bekezdés d) pontja,
b) 20. § g) pontja.

14. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 11. § 2012. január 1-jén lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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Melléklet a 65/2011. (XII. 9.) NEFMI rendelethez
„1. számú melléklet a 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelethez
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Elõadó-mûvészet Kollégiuma
Építõmûvészet és Örökségvédelem Kollégiuma
Folyóirat-kiadás Kollégiuma
Könyvkiadás Kollégiuma
Közgyûjtemények Kollégiuma
Közmûvelõdés és Népmûvészet Kollégiuma
Kulturális Fesztiválok Kollégiuma
Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma
Vizuális Mûvészetek Kollégiuma”

A vidékfejlesztési miniszter 115/2011. (XII. 9.) VM rendelete
a növényvédõ szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezelésérõl szóló
103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet módosításáról
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (5) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 94. § c) és k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A növényvédõ szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezelésérõl szóló 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet
(a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdés 3. és 4. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[E rendelet alkalmazásában:]
„3. Gyûjtõhely: a növényvédõ szer engedéllyel rendelkezõ forgalmazó telephelyén kialakított, a felhasználóktól átvett
csomagolóeszköz-hulladék környezetszennyezést kizáró gyûjtését és válogatását biztosító létesítmény.
4. Felhasználó: a növényvédõ szert továbbértékesítési cél nélkül raktározó, szállító, elõkészítõ, illetve a felhasználásra
elõírt technológiai folyamatban kezelõ, felhasználó természetes személy, illetve gazdálkodó szervezet.”

2. §

Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A tisztított csomagolóeszköz-hulladék kizárólag a felhasználótól a gyûjtõhelyig való szállítás szempontjából nem
veszélyes hulladéknak tekintendõ, ha az e rendeletben meghatározottak szerint kezelik. A nem e rendelet szerint
kezelt, valamint a gyûjtõhelyen tárolt és ártalmatlanításra váró csomagolóeszköz-hulladék veszélyes hulladéknak
tekintendõ az ellenkezõ bizonyításig.”

3. §

Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A tisztított csomagolóeszköz-hulladékot, a növényvédelemi tevékenységrõl szóló rendelet elõírásainak eleget
téve, illetéktelenektõl elzárva kell gyûjteni, és ott legfeljebb 1 évig szabad tárolni. A tárolt csomagolóeszköz-hulladék
mennyiségérõl és fajtájáról folyamatos nyilvántartást kell vezetni.”

4. §

Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az átvevõ nem köteles átvenni a szemmel láthatóan nem megfelelõen tisztított (anyagmaradékot tartalmazó)
csomagolóeszköz-hulladékot. Az át nem vett csomagolóeszköz-hulladék további tisztításáról a növényvédelmi
tevékenységrõl szóló jogszabályban meghatározottak szerint kell gondoskodni. ”

5. §

Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A csomagolóeszköz-hulladéknak a gyûjtõhelyrõl a kezelõhöz történõ elszállítását az összegyûjtõ, illetve a vele
szerzõdéses jogviszonyban álló vállalkozó (a továbbiakban együtt: szállító) végezheti.”
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6. §

Az R. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § A növényvédõ szer csomagolóeszköz-hulladékra vonatkozó elõírások betartásának ellenõrzésében a megyei
kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága feladat- és hatáskörének megfelelõen vesz részt.”

7. §

Az R. a következõ 12. §-sal egészül ki:
„12. § Ez a rendelet a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek
meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikk
(1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.”

8. §

Az R. 1. § b) pontjában a „csomagolóeszköz-hulladék keletkezik” szövegrész helyébe a „csomagolóeszköz-hulladék
képzõdik” szöveg, a 2. § (1) bekezdésében a „csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes
szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe a „csomagolásról és a csomagolási hulladék
kezelésének részletes szabályairól szóló jogszabály” szöveg, a 2. § (2) bekezdés 1. pontjában a „termék” szövegrész
helyébe az „eszköz” szöveg, a 2. § (2) bekezdés 5. pontjában a „felhasználónál keletkezett” szövegrész helyébe a
„felhasználónál képzõdött” szöveg, a 3. § (3) bekezdésében a „nem nagyobb mennyiségû növényvédõ szer”
szövegrész helyébe a „nem nagyobb mennyiségû, a növényvédelmi tevékenységrõl szóló jogszabály szerinti
III. forgalmi kategóriába sorolt növényvédõ szer” szöveg, a 3. § (5) bekezdésében a „növényvédõ szer
csomagolóeszköz” szövegrész helyébe a „növényvédõ szerrel szennyezett csomagolóeszköz” szöveg, az 5. §
(1) bekezdésében az „átvevõ veheti vissza” szövegrész helyébe az „átvevõ veszi vissza” szöveg lép.

9. §

Hatályát veszti az R. 4. § (4) bekezdése.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba, és a hatályba lépését követõ napon hatályát veszti.

11. §

Ez a rendelet a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról
szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikk (1) bekezdésének való
megfelelést szolgálja.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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Az Alkotmánybíróság határozatai és végzései

Az Alkotmánybíróság 150/2011. (XII. 9.) AB határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság országos népszavazás kitûzésére irányuló kezdeményezés
aláírásgyûjtõ ívének hitelesítése tárgyában hozott határozata ellen benyújtott kifogás alapján meghozta a következõ
határozatot:
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 130/2011. (VII. 26.) OVB határozatát helybenhagyja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás
1. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 130. § (1) bekezdése alapján kifogás érkezett az
Alkotmánybírósághoz az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) 130/2011. (VII. 26.) OVB határozata
(a továbbiakban: OVBh.) ellen.
Az OVB vitatott határozatában az országos népszavazás kezdeményezésre irányuló aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának
hitelesítését megtagadta. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepel: „Egyet ért e ön azzal, hogy a jövõben
hazánkban a munkáltatók a túlórát szabadnapban adhatja ki bárkinek, és ne pénzben mutatkozzon fizetéskor?”
Az OVBh. indokolása megállapította, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés nem felel meg az országos
népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 13. § (1) bekezdésében
meghatározott egyértelmûségi követelménynek. Megállapította, hogy az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányán szereplõ
kérdés egyfajta közvélemény-kutatásra irányul, arra, hogy a beadványozó véleményével egyetértenek-e
a választópolgárok, azonban nem állapítható meg belõle, hogy egy esetleges eredményes népszavazást követõen
a jogalkotó milyen tartalmú jogszabály megalkotására lenne köteles.
Megállapította továbbá, hogy a népszavazásra feltenni kívánt kérdés megfogalmazása nem egyértelmû
a választópolgárok számára sem, mivel a mondat egyes részei, kifejezései egymással nyelvtani és logikai
összefüggésben nincsenek, ezáltal annak pontos tartalma sem állapítható meg.
Mindezek alapján az OVB megállapította, hogy a népszavazásra szánt kérdés nem felel meg a törvényben foglalt
követelményeknek, így az Nsztv. 10. § c) pontja értelmében az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését megtagadta.
2. Az OVBh. a Magyar Közlöny 2011. évi 88. számában 2011. július 26-án jelent meg, a kifogást 2011. július 28-án
– határidõben – terjesztették elõ.
A kifogástevõ – aki azonos a népszavazás kezdeményezõjével – álláspontja szerint a kérdés megfelel a népszavazási
kezdeményezés követelményeinek, az mind a választópolgárok, mindpedig a jogalkotó számára egyértelmû, ezért az
OVBh. megsemmisítését és az OVB új eljárásra kötelezését kérte az Alkotmánybíróságtól.
3. Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó hatáskörét az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
1. § h) pontjában foglaltaknak megfelelõen a Ve. 130. §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróság az OVB határozatai
ellen benyújtott kifogások elbírálása során kialakította következetes gyakorlatát. Az Alkotmánybíróság a kifogás
alapján lefolytatott jogorvoslati eljárásban azt vizsgálja, hogy a beérkezett kifogás megfelel-e a Ve. 77. §
(2) bekezdésének a)–c) pontjaiban, illetve 130. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, és az OVB az aláírásgyûjtõ ív
hitelesítési eljárásában az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelõen járt-e el. Eljárása során az
Alkotmánybíróság e feladatát alkotmányos jogállásával és rendeltetésével összhangban látja el. [25/1999. (VII. 7.)
AB határozat, ABH 1999, 251, 256.]
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4. Az Alkotmánybíróság a határozattal szemben benyújtott kifogás érveit nem találta megalapozottnak. Az OVB
a kifogásolt határozatban az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését az Nsztv. 10. § c) pontjában foglaltak alapján jogszerûen
tagadta meg, ezért az Alkotmánybíróság az OVB határozatában foglalt indokolással egyetértve, az indokok
helyességére tekintettel a 130/2011. (VII. 26.) OVB határozatot helybenhagyta.
Az Alkotmánybíróság a határozat közzétételét az OVB határozatának a Magyar Közlönyben való megjelenésére
tekintettel rendelte el.
Budapest, 2011. december 6.
Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s .k.,

Dr. Balsai István s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Paczolay Péter s. k.,

Dr. Bragyova András s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke,
az aláírásban akadályozott
dr. Bihari Mihály
alkotmánybíró helyett

alkotmánybíró

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,

Dr. Holló András s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,

Dr. Kovács Péter s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,

Dr. Lévay Miklós s. k.,

elõadó alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Pokol Béla s. k.,

Dr. Stumpf István s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Szalay Péter s. k.,

Dr. Szívós Mária s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 1172/H/2011.
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Az Alkotmánybíróság 151/2011. (XII. 9.) AB határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság országos népszavazás kitûzésére irányuló kezdeményezés
aláírásgyûjtõ ívének hitelesítése tárgyában hozott határozata ellen benyújtott kifogás alapján meghozta a következõ
határozatot:
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 129/2011. (VII. 26.) OVB határozatát helybenhagyja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás
1. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 130. § (1) bekezdése alapján kifogás érkezett az
Alkotmánybírósághoz az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) 129/2011. (VII. 26.) OVB határozata
(a továbbiakban: OVBh.) ellen.
Az OVB vitatott határozatában az országos népszavazás kezdeményezésre irányuló aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának
hitelesítését megtagadta. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a diplomások,
középfokú végzettségûek, szakmunkások közmunkán belül akár sepregetnek ma munkahelyek híjján a hátrányos
térségekben élve?”
Az OVBh. indokolásában megállapította, hogy az Alkotmány 28/B. § (1) bekezdése szerint országos népszavazás tárgya
csak az Országgyûlés hatáskörébe tartozó kérdés lehet, e feltételnek pedig a népszavazási kezdeményezés nem tesz
eleget.
Megállapította továbbá, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés nem felel meg az országos népszavazásról és népi
kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 13. § (1) bekezdésében meghatározott
egyértelmûségi követelménynek sem. A népszavazásra feltenni kívánt kérdés sem a választópolgár, sem pedig a
jogalkotó számára nem egyértelmû, nem állapítható meg belõle, hogy egy esetleges eredményes népszavazást
követõen a jogalkotó milyen tartalmú jogszabály megalkotására lenne köteles. Az OVB álláspontja szerint
a népszavazásra feltenni kívánt kérdés megfogalmazása nem egyértelmû a választópolgár számára sem, mivel
a mondat egyes részei kifejezései egymással nyelvtani és logikai összefüggésben nincsenek, ezáltal annak pontos
tartalma nem állapítható meg.
Mindezek alapján az OVB megállapította, hogy a népszavazásra szánt kérdés nem tartozik az Országgyûlés
hatáskörébe, és nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek, így az Nsztv. 10. § a) és c) pontja értelmében az
aláírásgyûjtõ ív hitelesítését megtagadta.
2. Az OVBh. a Magyar Közlöny 2011. évi 88. számában 2011. július 26-án jelent meg, a kifogást 2011. július 28-án
– határidõben – terjesztették elõ.
A kifogástevõ – aki azonos a népszavazás kezdeményezõjével – álláspontja szerint a kérdés megfelel a népszavazási
kezdeményezés követelményeinek, az mind a választópolgárok, mindpedig a jogalkotó számára egyértelmû, ezért az
OVBh. megsemmisítését és az OVB új eljárásra kötelezését kérte az Alkotmánybíróságtól.
3. Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó hatáskörét az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
1. § h) pontjában foglaltaknak megfelelõen a Ve. 130. §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróság az OVB határozatai
ellen benyújtott kifogások elbírálása során kialakította következetes gyakorlatát. Az Alkotmánybíróság a kifogás
alapján lefolytatott jogorvoslati eljárásban azt vizsgálja, hogy a beérkezett kifogás megfelel-e a Ve. 77. §
(2) bekezdésének a)–c) pontjaiban, illetve 130. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, és az OVB az aláírásgyûjtõ ív
hitelesítési eljárásában az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelõen járt-e el. Eljárása során az
Alkotmánybíróság e feladatát alkotmányos jogállásával és rendeltetésével összhangban látja el. [25/1999. (VII. 7.)
AB határozat, ABH 1999, 251, 256.]
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4. Az Alkotmánybíróság a határozattal szemben benyújtott kifogás érveit nem találta megalapozottnak. Az OVB a
kifogásolt határozatban az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését az Nsztv. 10. § c) pontjában foglaltak alapján jogszerûen
tagadta meg, ezért az Alkotmánybíróság az OVB határozatában foglalt indokolással egyetértve, az indokok
helyességére tekintettel a 129/2011. (VII. 26.) OVB határozatot helybenhagyta.
Az Alkotmánybíróság a határozat közzétételét az OVB határozatának a Magyar Közlönyben való megjelenésére
tekintettel rendelte el.
Budapest, 2011. december 6.
Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s .k.,

Dr. Balsai István s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Paczolay Péter s. k.,

Dr. Bragyova András s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke,
az aláírásban akadályozott
dr. Bihari Mihály
alkotmánybíró helyett

alkotmánybíró

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,

Dr. Holló András s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,

Dr. Kovács Péter s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,

Dr. Lévay Miklós s. k.,

elõadó alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Pokol Béla s. k.,

Dr. Stumpf István s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Szalay Péter s. k.,

Dr. Szívós Mária s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 1173/H/2011.
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Az Alkotmánybíróság 152/2011. (XII. 9.) AB határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak országos népszavazás aláírásgyûjtõ ív mintapéldányával,
illetve az azon szereplõ kérdés hitelesítésével kapcsolatban hozott határozata ellen benyújtott kifogás tárgyában
meghozta a következõ
határozatot:
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 128/2011. (VII. 26.) OVB határozatát helybenhagyja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás
1. Az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) a 128/2011. (VII. 26.) OVB határozatával megtagadta egy
országos népszavazás aláírásgyûjtõ ívének hitelesítését. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt: „Egyet ért
e ön azzal, hogy a gyilkosok, korrupciós ügyek, stb. súlyos cselekménnyel vádolt polgárok 24 óráig nem kaphatnak
ügyvédet, aki védje õket tárgyalásokon?”. Az OVB határozatának indokolásában megállapította, hogy
a kezdeményezésben foglalt kérdés nem felel meg az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998.
évi III. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelmûség követelményének, mivel „a kérdés megfogalmazása
a magyar nyelvtan szabályainak nem felel meg, a mondat egyes részei, kifejezései egymással nyelvtani és logikai
összefüggésben nincsenek, ezáltal annak pontos tartalma nem állapítható meg”.
A 128/2011. (VII. 26.) OVB határozat a Magyar Közlöny 2011. évi 88. számában, 2011. július 26-án jelent meg.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 130. § (1) bekezdése szerint az OVB-nek az
aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés hitelesítésével kapcsolatos döntése elleni kifogást a határozat közzétételét
követõ tizenöt napon belül lehet benyújtani. A határozat ellen 2011. július 29-én érkezett a népszavazás
kezdeményezõjétõl kifogás, melyben az OVB határozatának hatályon kívül helyezését és új eljárás lefolytatását kérte.
A kifogást tevõ – több OVB határozat ellen egy beadványban – kifejtett álláspontja szerint az általa benyújtott kérdések
világosak, egyértelmûek és értelmezhetõek. A 128/2011. (VII. 26.) OVB határozattal összefüggésben további
indokolást nem fogalmazott meg.
2. Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó hatáskörét az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
1. § h) pontjában foglaltaknak megfelelõen a Ve. 130. §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróság a kifogás alapján
lefolytatott jogorvoslati eljárásában – alkotmányos jogállásával és rendeltetésével összhangban – azt vizsgálja, hogy
az aláírásgyûjtõ ív és a népszavazásra szánt kérdés megfelel-e a jogszabályi feltételeknek, és az OVB az aláírásgyûjtõ ív
hitelesítési eljárásában az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelõen járt-e el.
Az Alkotmánybíróság a jelen ügyben a kifogást nem találta megalapozottnak, ezért a 128/2011. (VII. 26.) OVB
határozatot az abban foglalt indok helyességére tekintettel, azonos indok alapján helybenhagyta.
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Az Alkotmánybíróság a határozat közzétételét az OVB határozatának a Magyar Közlönyben való megjelenésére
tekintettel rendelte el.
Budapest, 2011. december 6.
Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s.k.,

Dr. Balsai István s.k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Paczolay Péter s. k.,

Dr. Bragyova András s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke,

alkotmánybíró

az aláírásban akadályozott
dr. Bihari Mihály
alkotmánybíró helyett

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,

Dr. Holló András s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,

Dr. Kovács Péter s. k.,

alkotmánybíró

elõadó alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,

Dr. Lévay Miklós s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Pokol Béla s. k.,

Dr. Stumpf István s.k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Szalay Péter s. k.,

Dr. Szívós Mária s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 1175/H/2011.
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Az Alkotmánybíróság 153/2011. (XII. 9.) AB határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság által országos népi kezdeményezésre irányuló aláírásgyûjtõ ív
mintapéldánya hitelesítése tárgyában hozott határozat ellen benyújtott kifogás alapján meghozta a következõ
határozatot:
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 119/2011. (VII. 26.) OVB határozatát helybenhagyja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás
1. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 130. § (1) bekezdése alapján kifogás érkezett az
Alkotmánybírósághoz az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) 119/2011. (VII. 26.) OVB határozata
(a továbbiakban: OVBh.) ellen.
Az OVB vitatott határozatában az országos népi kezdeményezésre irányuló aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának
hitelesítését megtagadta. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepel: „Egyet ért e ön azzal, hogy a hazai
templomainkat településeken nem illik berácsoztatni, mert elveszíti templomi mivoltát, és más ország sem teszi ezt?”
Az OVBh. indokolásában megállapította, hogy az Alkotmány 28/B. § (1) bekezdése szerint országos népi
kezdeményezés tárgya csak az Országgyûlés hatáskörébe tartozó kérdés lehet, a feltételnek pedig a kezdeményezés
tárgya nem tesz eleget. Az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányán szereplõ kérdés nem az Országgyûlés általi napirendre
tûzésre irányul, hanem egyfajta közvéleménykutatásra, azaz arra, hogy a kezdeményezõ véleményével
egyetértenek-e a választópolgárok.
Az OVB megállapította továbbá, hogy a kezdeményezés nem felel meg az országos népszavazásról és népi
kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 17. §-ában foglaltaknak, amely szerint a népi
kezdeményezésnek pontosan és egyértelmûen kell tartalmaznia a megtárgyalásra javasolt kérdést.
A kezdeményezésben megfogalmazott kérdés nem egyértelmû, mivel a kérdés megfogalmazása a magyar nyelvtan
szabályainak nem felel meg, a mondat egyes részei, kifejezései egymással nyelvtani és logikai összefüggésben
nincsenek, ezáltal annak pontos tartalma nem állapítható meg.
Mivel a kezdeményezés nem felel meg az Nsztv. 17. §-ában foglalt követelményeknek, az OVB az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését az Nsztv. 18. § b) pontja értelmében megtagadta.
2. Az OVBh. a Magyar Közlöny 2011. évi 88. számában 2011. július 26-án jelent meg, a kifogást 2011. július 28-án
– határidõben – terjesztették elõ.
A kifogástevõ – aki azonos a népi kezdeményezés indítványozójával – álláspontja szerint a kérdés megfelel a népi
kezdeményezéssel szembeni követelményeknek, ezért az OVBh. megsemmisítését és az OVB új eljárásra kötelezését
kérte az Alkotmánybíróságtól.
3. Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó hatáskörét az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
1. § h) pontjában foglaltaknak megfelelõen a Ve. 130. §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróság az OVB határozatai
ellen benyújtott kifogások elbírálása során kialakította következetes gyakorlatát. Az Alkotmánybíróság a kifogás
alapján lefolytatott jogorvoslati eljárásban azt vizsgálja, hogy a beérkezett kifogás megfelel-e a Ve. 77. §
(2) bekezdésének a)–c) pontjaiban, illetve 130. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, és az OVB az aláírásgyûjtõ ív
hitelesítési eljárásában az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelõen járt-e el. Eljárása során az
Alkotmánybíróság e feladatát alkotmányos jogállásával és rendeltetésével összhangban látja el. [25/1999. (VII. 7.)
AB határozat, ABH 1999, 251, 256.]
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4. Az Alkotmánybíróság a határozattal szemben benyújtott kifogás érveit nem találta megalapozottnak. Az OVB
a kifogásolt határozatban az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését az Nsztv. 18. § b) pontjában foglaltak alapján jogszerûen
tagadta meg, ezért az Alkotmánybíróság az OVB határozatában foglalt indokolással egyetértve, az indokok
helyességére tekintettel a 119/2011. (VII. 26.) OVB határozatot helybenhagyta.
Az Alkotmánybíróság a határozat közzétételét az OVB határozatának a Magyar Közlönyben való megjelenésére
tekintettel rendelte el.
Budapest, 2011. december 6.
Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s .k.,

Dr. Balsai István s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Paczolay Péter s. k.,

Dr. Bragyova András s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke,
az aláírásban akadályozott
dr. Bihari Mihály
alkotmánybíró helyett

alkotmánybíró

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,

Dr. Holló András s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,

Dr. Kovács Péter s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,

Dr. Lévay Miklós s. k.,

elõadó alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Pokol Béla s. k.,

Dr. Stumpf István s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Szalay Péter s. k.,

Dr. Szívós Mária s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 1182/H/2011.
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Az Alkotmánybíróság 154/2011. (XII. 9.) AB határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság által országos népi kezdeményezésre irányuló aláírásgyûjtõ ív
mintapéldánya hitelesítése tárgyában hozott határozat ellen benyújtott kifogás alapján meghozta a következõ
határozatot:
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 120/2011. (VII. 26.) OVB határozatát helybenhagyja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás
1 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 130. § (1) bekezdése alapján kifogás érkezett az
Alkotmánybírósághoz az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) 120/2011. (VII. 26.) OVB határozata
(a továbbiakban: OVBh.) ellen.
Az OVB vitatott határozatában az országos népi kezdeményezésre irányuló aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának
hitelesítését megtagadta. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepel: „Egyet ért e ön azzal, hogy
a hamburgeradó és egyéb egészséget veszélyeztetõ élelmiszerre plusz adót rónak, hiszen Európában az egyik
legmagasabb a hazai élelmiszerek áfája?”
Az OVBh. indokolásában megállapította, hogy az Alkotmány 28/D. § szerint az országos népi kezdeményezés arra
irányulhat, hogy az Országgyûlés hatáskörébe tartozó kérdést az Országgyûlés tûzze napirendjére. Az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányán szereplõ kérdés azonban nem a kezdeményezés napirendre tûzésére irányul, hanem egyfajta
közvélemény-kutatásra, azaz arra, hogy a beadványozó véleményével egyetértenek-e a választópolgárok.
Az indoklás szerint a kezdeményezés nem felel meg az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló
1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 17. §-ában foglaltaknak, amely szerint a népi kezdeményezésnek
pontosan és egyértelmûen kell tartalmaznia a megtárgyalásra javasolt kérdést. A kezdeményezésben
megfogalmazott kérdés nem egyértelmû, mivel a kérdés megfogalmazása a magyar nyelvtan szabályainak nem felel
meg, a mondat egyes részei, kifejezései egymással nyelvtani és logikai összefüggésben nincsenek, ezáltal annak
pontos tartalma nem állapítható meg.
Az OVBh. megállapította továbbá, hogy a feltenni kívánt kérdés valójában több kérdést von egységbe, amelyek
külön-külön is megválaszolhatók, így a választópolgárnak nincs lehetõsége megkülönböztetést tenni, és
részkérdésenként véleményt nyilvánítani a kezdeményezésrõl, így a feltenni kívánt kérdésre nem lehet egyértelmûen
válaszolni.
Mivel a kezdeményezés nem felel meg az Nsztv. 17. §-ában foglalt követelményeknek, az OVB az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának hitelesítését az Nsztv. 18. § b) pontja értelmében megtagadta.
2. Az OVBh. a Magyar Közlöny 2011. évi 88. számában 2011. július 26-án jelent meg, a kifogást 2011. július 28-án
– határidõben – terjesztették elõ.
A kifogástevõ – aki azonos a népi kezdeményezés indítványozójával – álláspontja szerint a kérdés megfelel a népi
kezdeményezés követelményeinek, ezért az OVBh. megsemmisítését és az OVB új eljárásra kötelezését kérte az
Alkotmánybíróságtól.
3. Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó hatáskörét az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
1. § h) pontjában foglaltaknak megfelelõen a Ve. 130. §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróság az OVB határozatai
ellen benyújtott kifogások elbírálása során kialakította következetes gyakorlatát. Az Alkotmánybíróság a kifogás
alapján lefolytatott jogorvoslati eljárásban azt vizsgálja, hogy a beérkezett kifogás megfelel-e a Ve. 77. §
(2) bekezdésének a)–c) pontjaiban, illetve 130. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, és az OVB az aláírásgyûjtõ ív
hitelesítési eljárásában az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelõen járt-e el. Eljárása során az
Alkotmánybíróság e feladatát alkotmányos jogállásával és rendeltetésével összhangban látja el. [25/1999. (VII. 7.)
AB határozat, ABH 1999, 251, 256.]
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4. Az Alkotmánybíróság a határozattal szemben benyújtott kifogás érveit nem találta megalapozottnak. Az OVB
a kifogásolt határozatban az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését az Nsztv. 18. § b) pontjában foglaltak alapján jogszerûen
tagadta meg, ezért az Alkotmánybíróság az OVB határozatában foglalt indokolással egyetértve, az indokok
helyességére tekintettel a 120/2011. (VII. 26.) OVB határozatot helybenhagyta.
Az Alkotmánybíróság a határozat közzétételét az OVB határozatának a Magyar Közlönyben való megjelenésére
tekintettel rendelte el.
Budapest, 2011. december 6.
Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s .k.,

Dr. Balsai István s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Paczolay Péter s. k.,

Dr. Bragyova András s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke,
az aláírásban akadályozott
dr. Bihari Mihály
alkotmánybíró helyett

alkotmánybíró

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,

Dr. Holló András s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,

Dr. Kovács Péter s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,

Dr. Lévay Miklós s. k.,

elõadó alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Pokol Béla s. k.,

Dr. Stumpf István s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Szalay Péter s. k.,

Dr. Szívós Mária s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 1183/H/2011.
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Az Alkotmánybíróság 155/2011. (XII. 9.) AB határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság által országos népi kezdeményezésre irányuló aláírásgyûjtõ ív
mintapéldánya hitelesítése tárgyában hozott határozat ellen benyújtott kifogás alapján meghozta a következõ
határozatot:
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 118/2011. (VII. 26.) OVB határozatát helybenhagyja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás
1. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 130. § (1) bekezdése alapján kifogás érkezett az
Alkotmánybírósághoz az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) 118/2011. (VII. 26.) OVB határozata
(a továbbiakban: OVBh.) ellen.
Az OVB vitatott határozatában az országos népi kezdeményezésre irányuló aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának
hitelesítését megtagadta. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepel: „Egyet ért e ön azzal, hogy több hazai
képzést kellene támogatni felnõttképzésen belül a magyar Kormánynak a munkáltatói igényeknek és az
elhelyezkedési reményben?”
Az OVBh. indokolásában megállapította, hogy a népi kezdeményezésben az Országgyûléstõl eltérõ szerv, a Kormány
van címzettként megjelölve, és a kérdés nem tartozik az Országgyûlés hatáskörébe. Az OVB álláspontja szerint
a kezdeményezés nem felel meg az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény
(a továbbiakban: Nsztv.) 17. §-ában foglaltaknak, amely szerint a népi kezdeményezésnek pontosan és egyértelmûen
kell tartalmaznia a megtárgyalásra javasolt kérdést. A kezdeményezésben megfogalmazott kérdés nem egyértelmû,
mivel a kérdés megfogalmazása a magyar nyelvtan szabályainak nem felel meg, a mondat egyes részei, kifejezései
egymással nyelvtani és logikai összefüggésben nincsenek, ezáltal annak pontos tartalma nem állapítható meg.
Mivel a kérdés nem tartozik az Országgyûlés hatáskörébe, és a kezdeményezés nem felel meg az Nsztv. 17. §-ában
foglalt követelményeknek, az OVB az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését az Nsztv. 18. § a) és b) pontja
értelmében megtagadta.
2. Az OVBh. a Magyar Közlöny 2011. évi 88. számában 2011. július 26-án jelent meg, a kifogást 2011. július 28-án
– határidõben – terjesztették elõ.
A kifogástevõ – aki azonos a népi kezdeményezés indítványozójával – álláspontja szerint a kérdés megfelel a népi
kezdeményezés törvényi követelményeinek, ezért az OVBh. megsemmisítését és az OVB új eljárásra kötelezését kérte
az Alkotmánybíróságtól.
3. Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó hatáskörét az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
1. § h) pontjában foglaltaknak megfelelõen a Ve. 130. §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróság az OVB határozatai
ellen benyújtott kifogások elbírálása során kialakította következetes gyakorlatát. Az Alkotmánybíróság a kifogás
alapján lefolytatott jogorvoslati eljárásban azt vizsgálja, hogy a beérkezett kifogás megfelel-e a Ve. 77. §
(2) bekezdésének a)–c) pontjaiban, illetve 130. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, és az OVB az aláírásgyûjtõ ív
hitelesítési eljárásában az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelõen járt-e el. Eljárása során az
Alkotmánybíróság e feladatát alkotmányos jogállásával és rendeltetésével összhangban látja el. [25/1999. (VII. 7.)
AB határozat, ABH 1999, 251, 256.]
4. Az Alkotmánybíróság a határozattal szemben benyújtott kifogás érveit nem találta megalapozottnak. Az OVB
a kifogásolt határozatban az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését az Nsztv. 18. § a) és b) pontjában foglaltak alapján jogszerûen
tagadta meg, ezért az Alkotmánybíróság az OVB határozatában foglalt indokolással egyetértve, az indokok
helyességére tekintettel a 118/2011. (VII. 26.) OVB határozatot helybenhagyta.
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Az Alkotmánybíróság a határozat közzétételét az OVB határozatának a Magyar Közlönyben való megjelenésére
tekintettel rendelte el.
Budapest, 2011. december 6.
Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k.,

Dr. Balsai István s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Paczolay Péter s. k.,

Dr. Bragyova András s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke,
az aláírásban akadályozott
dr. Bihari Mihály
alkotmánybíró helyett

alkotmánybíró

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,

Dr. Holló András s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,

Dr. Kovács Péter s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,

Dr. Lévay Miklós s. k.,

elõadó alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Pokol Béla s. k.,

Dr. Stumpf István s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Szalay Péter s. k.,

Dr. Szívós Mária s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 1184/H/2011.
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Az Alkotmánybíróság 156/2011. (XII. 9.) AB határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak országos népszavazás kitûzésére irányuló aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányának, illetve az azon szereplõ kérdés hitelesítésével kapcsolatban hozott határozata ellen benyújtott
kifogás tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 137/2011. (VIII. 9.) OVB határozatát helybenhagyja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás
I.

1. Az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) 137/2011. (VIII. 9.) OVB határozatában (a továbbiakban: OVBh.)
hitelesítette annak az országos népszavazás kezdeményezésére irányuló aláírásgyûjtõ ívnek a mintapéldányát,
amelyen a következõ kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi
IV. törvény 23. §-a, miszerint „Nem büntethetõ, aki a cselekmény elkövetésekor tizennegyedik életévét nem
töltötte be.” módosuljon úgy, hogy „Nem büntethetõ, aki a cselekmény elkövetésekor tizenkettedik életévét nem
töltötte be.”?”
Az OVBh. indokolásában megállapította, hogy az aláírásgyûjtõ ív a törvényben megfogalmazott formai, valamint
a kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért hitelesítésének akadálya nincs.
2. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 130. § (1) bekezdése alapján kifogás érkezett az
Alkotmánybírósághoz az OVBh. ellen. A kifogás szerint a kérdés hitelesítését az országos népszavazásról és népi
kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 10. § c) pontja értelmében meg kellett volna
tagadni. A kifogást tevõk úgy vélik: „a büntethetõségi korhatár leszállítása sérti az emberi méltóságot azáltal, hogy
a kérdés nem határozza meg az ezzel kapcsolatos további elemeket (a 12–14 éves korúk büntetése stb.) A Btk. jelenlegi
szabályrendszerében a fiatalkorú elkövetõk (14–18) külön szabályrendszer alá tartoznak (büntetési nemek, büntetés
mértéke stb.), így az állam büntetõjogi felelõsségének érvényesítése velük szemben eltérõ eljárási szabályok szerint
történik.” A kérdést tehát az indítványozók szerint nem lehet megítélni ezen szabályok megalkotása, illetve a kérdésbe
a 12–14 évesekre vonatkozó szabályok belefoglalása nélkül. Az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését ezért a kifogás szerint az
OVB-nek az Nsztv. 10. § c) pontja alapján meg kellett volna tagadnia.
A kifogás rögzítette, hogy a kérdés az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdésének a) pontja alapján a népszavazás tiltott
tárgyának minõsül, mivel „a 12–14 éves gyermekkorú elkövetõk pönalizálása a központi költségvetés, illetve
végrehajtás területén (a nyomozási cselekmények lefolytatása, a bírósági eljárások számának növekedése, a büntetés
végrehajtásával kapcsolatos apparátus költségei stb.) az állami költségvetésben meghatározott elõirányzat
biztosítását kívánná.” A kifogás szerint még emellett a kérdés az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdésének b) pontja alapján
is a népszavazás tiltott tárgyának minõsül, ennek indokára azonban a kifogás nem tért ki.

II.

1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:
„28/C. § (5) Nem lehet országos népszavazást tartani:
a) a költségvetésrõl, a költségvetés végrehajtásáról, a központi adónemekrõl és illetékekrõl, a vámokról, valamint
a helyi adók központi feltételeirõl szóló törvények tartalmáról,
b) hatályos nemzetközi szerzõdésbõl eredõ kötelezettségekrõl, illetve az e kötelezettségeket tartalmazó törvények
tartalmáról,
(…)”
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2. Az Nsztv. vonatkozó rendelkezései:
„10. § Az Országos Választási Bizottság megtagadja az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését, ha
(…)
c) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek,
(…)”
3. A Ve. alkalmazott szabályai:
„77. § (2) A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
(…)
(5) Ha a kifogás elkésett, vagy nem tartalmazza a (2) bekezdés a)–c) pontjában foglaltakat, a kifogást érdemi vizsgálat
nélkül el kell utasítani. Ha a kifogás áttételére kerül sor, a kifogás határidõben történt benyújtásának vizsgálatakor azt
az idõpontot kell figyelembe venni, amikor az elsõ választási bizottsághoz beérkezett.”
„130. § (1) Az Országos Választási Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés hitelesítésével kapcsolatos
döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követõ tizenöt napon belül lehet – az Alkotmánybírósághoz címezve –
az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.
(…)
(3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság,
illetõleg az Országgyûlés határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot,
illetõleg az Országgyûlést új eljárásra utasítja.”
III.

A kifogás nem megalapozott.
1. Az Alkotmánybíróság hatáskörét a jelen ügyben az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. § h) pontja
alapján a Ve. 130. §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróság eljárása ebben a hatáskörben jogorvoslati természetû.
Az Alkotmánybíróság az OVB határozatában, valamint a kifogásban foglaltak alapján azt vizsgálja, hogy az OVB
határozata ellen beérkezett kifogás megfelel-e a Ve. 77. § (2) bekezdése a)–c) pontjaiban, illetve a Ve. 130. §
(1) bekezdésében foglalt feltételeknek, valamint, hogy az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítésének megtagadása során
az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelõen járt-e el. [63/2002. (XII. 3.) AB határozat, ABH 2002, 342, 44.]
Az Alkotmánybíróság feladatát e hatáskörben eljárva is alkotmányos jogállásával és rendeltetésével összhangban látja
el [25/1999. (VII. 7.) AB határozat, ABH 1999, 251, 256.].
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a kifogás – tartalmát tekintve – megfelel a törvényi feltételeknek, ezért azt
a Ve. 130. § (3) bekezdése alapján érdemben bírálta el.
2. Az Alkotmánybíróság elsõként azt vizsgálta, hogy a népszavazásra bocsátandó kérdés megfelel-e az Nsztv. 13. §
(1) bekezdésében szabályozott egyértelmûség kritériumának, mivel a kifogás benyújtói szerint az aláírásgyûjtõ ív
hitelesítését az OVB-nek az Nsztv. 10. § c) pontja alapján meg kellett volna tagadnia, mivel a kérdés megfogalmazása
nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek.
Az Alkotmánybíróság gyakorlata során több határozatban értelmezte az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt,
a népszavazásra bocsátandó kérdéssel szemben támasztott egyértelmûség követelményét. E határozataiban az
Alkotmánybíróság kifejtette, hogy az egyértelmûség követelménye a népszavazáshoz való jog érvényesülésének
garanciája. Az egyértelmûség követelménye ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt
kérdésnek egyértelmûen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy a választópolgár a népszavazásra feltett
kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni, az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen
értelmezhetõ legyen, a kérdésre igen-nel vagy nem-mel lehessen felelni (választópolgári egyértelmûség). Az
eredményes népszavazással hozott döntés az Országgyûlésnek az Alkotmány 19. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt
jogkörének – Alkotmányban szabályozott – korlátozása: az Országgyûlés köteles az eredményes népszavazásból
következõ döntéseket meghozni. Ezért a kérdés egyértelmûségének megállapításakor vizsgálni kell azt is, hogy
a népszavazás eredménye alapján az Országgyûlés el tudja-e dönteni, hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség, ha
igen, milyen jogalkotásra köteles (jogalkotói egyértelmûség) [51/2001. (XI. 29.) AB határozat, ABH 2001, 392, 396.;
25/2004. (VII. 7.) AB határozat, ABH 2004, 381, 386.; 24/2006. (VI. 15.) AB határozat, ABH 2006, 358, 360–361.; 84/2008.
(VI. 13.) AB határozat, ABH 2008, 695, 703.].
A jelen ügyben benyújtott kifogással és a népszavazásra feltenni kívánt kérdés egyértelmûségével összefüggésben az
Alkotmánybíróság a következõkre mutat rá.
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A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 22. § a) pontja szerint büntethetõséget
kizáró ok a gyermekkor. Ennek megfelelõen nem büntethetõ, aki a cselekmény elkövetésekor tizennegyedik életévét
nem töltötte be (Btk. 23. §).
A népszavazásra feltenni kívánt kérdésbõl egyértelmûen megállapítható, hogy a kezdeményezõ azt szeretné elérni,
hogy a Btk. módosításával a büntethetõséget kizáró gyermekkor felsõ határát szállítsa le a törvényalkotó 12 évre.
Erre tekintettel az Alkotmánybíróság jelen ügy kapcsán azt állapította meg, hogy a kérdés megfelel az egyértelmûség
követelményének.
3. Az Alkotmánybíróság vizsgálta, hogy a kérdés az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdésének a) pontja alapján a népszavazás
tiltott tárgyának minõsül-e.
Az Alkotmánybíróság már több határozatában vizsgálta az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés a) pontjában
meghatározott tiltott tárgykör jelentéstartalmát. Az 51/2001. (XI. 29.) AB határozat megállapította, hogy
„az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés a) pontjában szereplõ rendelkezés konkrét törvények, többek között a
költségvetésrõl, a költségvetés végrehajtásáról szóló törvény tartalmát vonja ki a népszavazás jogintézménye alól.
A költségvetésrõl, a költségvetés végrehajtásáról szóló törvény az adott alkotmányi rendelkezés közvetlen
végrehajtásaként megjelenõ törvényhozási tárgykört jelenti. Az Alkotmány 19. § (3) bekezdés d) pontjában, valamint a
32/C. § (1) bekezdésében szereplõ költségvetés és annak végrehajtása (zárszámadás) fordulat teljes egészében
megegyezik az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés a) pontjában szereplõ kifejezésekkel. A költségvetésrõl szóló törvény
fogalmába semmiképpen sem tartozhat bele az összes olyan jogszabály, amelynek pénzügyi-költségvetési vonzata
van. A költségvetés végrehajtásáról fordulat pedig semmiképpen nem jelenti valamennyi, a költségvetés
érvényesítését szolgáló törvény tartalmát, hanem kifejezetten a zárszámadási törvényre utal” (ABH 2001, 392,
394–395.). A határozat értelmében az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés a) pontjában szereplõ, a költségvetési törvényre
vonatkozó kizáró ok alapján valamely kérdés akkor nem bocsátható népszavazásra, ha a kérdés a költségvetési törvény
módosítását tartalmazza, vagy a kérdésbõl okszerûen következik a tiltott tárgykörként megjelölt törvények
megváltoztatása, illetve ha a kérdés arra irányul, hogy a választópolgárok pontosan határozzanak meg jövõbeli
költségvetési törvényben szereplõ egyes kiadásokat. Ugyanitt az Alkotmánybíróság megállapította: „az, hogy a
népszavazásra szánt kérdés távoli, közvetett összefüggésben áll valamely tiltott népszavazási tárgykörrel, nem
eredményezi a kérdés tiltott tárgykörûvé válását” (ABH 2001, 392, 395.).
Mivel a jelen népszavazási kérdés nem a költségvetési törvény, hanem a Btk. módosítására irányul, a népszavazásra
szánt kérdés csak távoli és közvetett összefüggésben áll az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés a) pontjában
meghatározott tiltott népszavazási tárgykörrel, ezért a kifogást az Alkotmánybíróság e vonatkozásban nem találta
megalapozottnak.
4. Az Alkotmánybíróság vizsgálta, hogy a kérdés az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdésének b) pontja alapján a népszavazás
tiltott tárgyának minõsül-e.
A Gyermek jogairól szóló 1989. november 20-án elfogadott New York-i egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény)
– mely hazánkban az 1991. évi LXIV. törvénnyel került kihirdetésre – 1. cikke értelmében gyermek alatt a 18. életévét be
nem töltött, illetve más jogszabály folytán nagykorúságot korábban el nem ért személy értendõ. Az Egyezmény
a részes államok kötelezettségévé teszi olyan legalacsonyabb életkor megállapítását, amelyen alul a gyermekkel
szemben bûncselekmény elkövetésének vélelme kizárt [40. cikk 3. a) pont]. Az Egyezmény tehát nem határozza meg
konkrétan a büntethetõség alsó korhatárát, csupán azt a kötelezettséget rója a részes államokra, hogy ilyen
„legalacsonyabb életkort” meg kell állapítsanak.
A fiatalkorúság alsó korhatára az európai büntetõjogi rendszerekben is változó képet mutat, a legtöbb európai
országban a 14., illetve 15. életév betöltésétõl kezdõdik a büntetõjogi felelõsségre vonhatóság, de elõfordul az ettõl
a korhatártól – lefelé – eltérõ szabályozás is.
Mindezek alapján az Alkotmánybíróság azt a következtetést vonta le, hogy a népszavazásra szánt kérdés nem érint
hatályos nemzetközi szerzõdésbõl eredõ kötelezettséget, illetve ilyen kötelezettségeket tartalmazó törvények
tartalmát, ezért a kifogást e vonatkozásában is elutasította.
5. A kifogás hivatkozik az Alkotmány 8. § (1)–(2), az 54. § (1)–(2), az 55. § (1) bekezdéseinek sérelmére, hogy ti. „az ún.
büntethetõségi korhatár leszállítása (…) kifogást tevõk álláspontja szerint sérti az emberi méltóságot, azáltal, hogy
a kérdés nem határozza meg az ezzel kapcsolatos további elemeket.” Mivel álláspontjuk szerint a kérdést nem lehet
megítélni ezen szabályok megalkotása, illetve a kérdésbe a 12–14 évesekre vonatkozó szabályok belefoglalása nélkül,
az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését az Nsztv. 10. § c) pontja alapján az OVB-nek meg kellett volna tagadnia. A kifogást tevõk
a gyermekkorú elkövetõk kriminalizálását „egyébként is elhibázottnak tartják.”
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A kifogás alkotmányjogilag értékelhetõ indokolást nem tartalmaz. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy
a vizsgált kérdés és az Alkotmány hivatkozott rendelkezései között nem állapítható meg értékelhetõ alkotmányjogi
összefüggés. Az érdemi alkotmányjogi összefüggés hiánya pedig az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint az
indítvány elutasításához vezet. [985/B/1991. AB határozat, ABH 1991, 652, 653–654.; 19/2004. AB határozat, ABH 2004,
312, 343.; 72/2006. (XII. 15.) AB határozat, ABH 2006, 819, 843.].
A kifogást tevõk azon érve, miszerint „a gyermekkorú elkövetõk kriminalizálását elhibázottnak tartják”,
alkotmányjogilag ugyancsak nem értékelhetõ.
6. Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a kezdeményezésbõl meghatározható, hogy
a kezdeményezõ a kérdésben tartott eredményes népszavazás eredményeképp milyen joghatás kiváltását kívánja
elérni, továbbá a népszavazás eredménye alapján az Országgyûlés egyértelmûen el tudja dönteni, hogy milyen
jogalkotási kötelezettség terheli, és a kérdés nem érint tiltott tárgykört (költségvetést, illetve nemzetközi szerzõdésbõl
eredõ kötelezettséget). Eredményes népszavazás esetén a jogalkotóra háruló kötelezettség annak kimunkálása, hogy
milyen további módosításokkal együtt illeszti a fenti követelményt a hatályos büntetõjog rendszerébe.
Fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság a jelen ügyben a kifogást nem találta megalapozottnak, ezért a 137/2011.
(VIII. 9.) OVB határozatot helybenhagyta.
Az Alkotmánybíróság a határozat közzétételét az OVB határozatának a Magyar Közlönyben való megjelenésére
tekintettel rendelte el.
Budapest, 2011. december 6.
Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k.,

Dr. Balsai István s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Paczolay Péter s. k.,

Dr. Bragyova András s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke,
az aláírásban akadályozott
dr. Bihari Mihály
alkotmánybíró helyett

alkotmánybíró

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,

Dr. Holló András s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,

Dr. Kovács Péter s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,

Dr. Lévay Miklós s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Pokol Béla s. k.,

Dr. Stumpf István s. k.,

elõadó alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Szalay Péter s. k.,

Dr. Szívós Mária s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 1255/H/2011.
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Az Alkotmánybíróság 157/2011. (XII. 9.) AB határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság által országos népszavazás kezdeményezésére irányuló
aláírásgyûjtõ ív mintapéldánya és az azon szereplõ kérdés hitelesítése tárgyában hozott határozat ellen benyújtott
kifogás alapján meghozta a következõ
határozatot:
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 147/2011. (IX. 9.) OVB határozatát megsemmisíti, és az Országos
Választási Bizottságot új eljárásra utasítja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás
I.

Magánszemély 2011. augusztus 2-án aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz
(a továbbiakban: OVB) az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény
(a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából.
Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkaidõ-beosztás szerinti
pihenõnapon végzett munkáért járó bérpótlék mértéke, abban az esetben, ha a munkavállaló nem kap másik
pihenõnapot, továbbra se lehessen alacsonyabb a személyi alapbér száz százalékánál?”
Az OVB 2011. szeptember 1-jén megtartott ülésén meghozott 147/2011. (IX. 9.) határozatában (a továbbiakban:
OVBh.) megállapította, hogy az aláírásgyûjtõ ív mintapéldánya a törvényben foglalt formai, valamint a népszavazásra
feltenni kívánt kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért azt hitelesítette.
Az OVB. a 147/2011. (IX. 9.) határozatát a Magyar Közlöny 2011. évi 104. számában, 2011. szeptember 9-én tette közzé,
mely ellen magánszemélyek 2011. szeptember 16-án – a törvényes határidõn belül – kifogást terjesztettek elõ.
A kifogást tevõk álláspontja szerint az OVBh. jogszabálysértõ. Az OVB nem hitelesíthette volna az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányát, mivel az egyrészt „több kérdést tartalmaz, ezért nem érthetõek, rájuk egyértelmû válasz nem
adható”. Másrészt a megjelölt kérdéseket jelenleg hatályos jogszabályok rendezik, és ez a tény a kérdésekbõl nem
derül ki, ezért a kérdések megtévesztik a választópolgárokat. Harmadrészt a kérdésben megjelölt fogalmak
a választópolgárok számára nem egyértelmûek, többek között „a pihenõnap” és a „bérpótlék” csak az egész törvény
ismeretében válaszolható meg egyértelmûen. A kifogást tevõk utaltak az OVB által korábban alkalmazott ún.
„egyértelmûségi tesztre”, melynek értelmében a népszavazásra szánt kérdésnek egyértelmûen megválaszolhatónak
kell lennie. Ahhoz, hogy a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni, az
szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhetõ legyen, a kérdésre „igen”-nel, vagy
„nem”-mel lehessen felelni. A kifogást tevõk szerint az OVB-nek az Nsztv. 10. § c) pontja és 13. § (1) bekezdése alapján
a kérdések hitelesítését meg kellett volna tagadnia. Ezen túlmenõen kifogásolták, hogy az OVB határozatképessége
jegyzõkönyv hiányában aggálymentesen nem állapítható meg, az egyes kérdéseknél nem ugyanazok a személyek
voltak jelen az ülésen, illetve „a határozatok meghozatalánál, azok szövegezésébõl kitûnik, hogy az OVB egyes
tagjainál a szükséges és kellõ körültekintés, illetve figyelem – az idõ múlására tekintettel – már lankadt vagy hiányzott,
amelynek ellenkezõje – jegyzõkönyv hiányában – nem cáfolható”.
Erre tekintettel a kifogást tevõk a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 130. §
(3) bekezdése alapján kérték az Alkotmánybíróságot, hogy az OVBh-t semmisítse meg, és az OVB-t utasítsa új eljárásra.
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Az Alkotmánybíróság a kifogás vizsgálatát az alábbi jogszabályi rendelkezésekre tekintettel folytatta le:
Az Nsztv. vonatkozó rendelkezései:
„10. § Az Országos Választási Bizottság megtagadja az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését, ha
(…)
c) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek,
(…)”
„13. § (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelmûen lehessen
válaszolni.”
A Ve. alkalmazott rendelkezései:
„130. § (1) Az Országos Választási Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, illetõleg a konkrét kérdés hitelesítésével kapcsolatos
döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követõ tizenöt napon belül lehet – az Alkotmánybírósághoz címezve –
az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.”
(...)
„(3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság,
illetõleg az Országgyûlés határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot,
illetõleg az Országgyûlést új eljárásra utasítja.”
A kifogás az alábbiak szerint megalapozott.
1. Az Alkotmánybíróság – jelen ügyben irányadó – hatáskörét az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. §
h) pontjára tekintettel a Ve. 130. §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróságnak a kifogás alapján lefolytatott eljárása
jogorvoslati eljárás, melynek keretében annak vizsgálatára kerül sor, hogy a kifogás megfelel-e Ve. rendelkezéseinek,
és az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítési eljárásában az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelõen járt-e
el. [25/1999. (VII. 7.) AB határozat, ABH 1999, 251, 256., 63/2002. (XII. 3.) AB határozat, ABH 2002, 342, 344.] Az
Alkotmánybíróság megállapította, hogy a kifogás megfelel a törvényben foglalt elõírásoknak, és lefolytatta az érdemi
vizsgálatot.
2. Az Alkotmánybíróság a kifogásban foglaltak szerint azt vizsgálta, hogy a kérdés megfogalmazása eleget tesz-e az
Nsztv. 13. § (1) bekezdésében rögzített egyértelmûség követelményének.
Az Alkotmánybíróság már több határozatában foglalkozott a népszavazásra feltenni kívánt kérdéssel szemben
támasztott egyértelmûségi követelménnyel. Az Alkotmánybíróság gyakorlata az egyértelmûség követelményét
a népszavazáshoz való jog érvényesülésének alkotmányos garanciájaként értékeli, annak mind a választópolgár, mind
pedig a jogalkotó felé meg kell valósulnia. A választópolgárok esetében az egyértelmûség követelménye azt jelenti,
hogy a feltett kérdés egyértelmûen eldönthetõ legyen, arra „igen”-nel, vagy „nem”-mel lehessen válaszolni. [51/2001.
(XI. 29.) AB határozat, ABH 2001, 392, 396.; 25/2004. (VII. 7.) AB határozat, ABH 2004, 381, 386.; 24/2006. (VI. 15.)
AB határozat, ABH 2006, 358, 362.; 26/2007. (IV. 25.) AB határozat, ABH 2007, 332, 324.]
Jelen ügyben a kérdés összetett, bonyolultsága révén a választópolgárok számára nehezen értelmezhetõ. Az
alapkérdésen túl abban további feltételtõl függõ kitétel is szerepel („abban az esetben, ha a munkavállaló nem kap
másik pihenõnapot”), mely megnehezíti a kérdés értelmezését. A népszavazásra feltett kérdés tehát nem elégíti ki az
Nsztv. 13. §-ában rögzített egyértelmûség követelményét.
A fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az aláírásgyûjtõ íven szereplõ kérdés nem felel meg
az Nsztv. 13. (1) bekezdésében rögzített egyértelmûség követelményének, ezért az OVB 147/2011. (IX. 9.) határozatát
– a Ve. 130. § (3) bekezdés alapján – megsemmisítette, és az OVB-t új eljárásra utasította.
Tekintettel arra, hogy az Alkotmánybíróság az egyértelmûségi követelményre vonatkozóan a kifogást
megalapozottnak találta, az abban szereplõ további érveket nem vizsgálta.
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Az Alkotmánybíróság a határozat közzétételét az OVB határozatának a Magyar Közlönyben való megjelenésére
tekintettel rendelte el.
Budapest, 2011. december 6.

Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k.,

Dr. Balsai István s. k.,

alkotmánybíró

elõadó alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k.,

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

Dr. Kiss László s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Lévay Miklós s. k.,

Dr. Paczolay Péter s. k.,

alkotmánybíró

az Alkotmánybíróság elnöke,
az aláírásban akadályozott
dr. Bihari Mihály
alkotmánybíró helyett

Dr. Pokol Béla s. k.,

Dr Stumpf István s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Szívós Mária s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 1364/H/2011.
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Az Alkotmánybíróság 158/2011. (XII. 9.) AB határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság által országos népszavazás kezdeményezésére irányuló
aláírásgyûjtõ ív mintapéldánya, illetve az azon szereplõ kérdés hitelesítése tárgyában hozott határozat ellen
benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 152/2011. (IX. 9.) OVB határozatát helybenhagyja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás
I.

1. Magánszemély 2011. augusztus 2-án országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének mintapéldányát
nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OVB) az országos népszavazásról és népi
kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából. Az
aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkáltató rendes felmondásának indoka továbbra is csak a munkavállaló képességeivel,
a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, illetve a munkáltató mûködésével összefüggõ ok lehessen?”
Az OVB megállapította, hogy az aláírásgyûjtõ ív a törvényben meghatározott formai, valamint a népszavazásra feltenni
kívánt kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért a 153/2011. (IX. 9.) OVB határozatával
(a továbbiakban: OVBh.) annak mintapéldányát hitelesítette.
2. A kifogást tevõk a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 130. §-a alapján kifogást
nyújtottak be, melyben kérték, hogy az Alkotmánybíróság az OVBh.-t semmisítse meg, és az OVB-t utasítsa új eljárásra.
Az OVBh. a Magyar Közlöny 104. számában, 2011. szeptember 9-én jelent meg. A kifogás 2011. szeptember 16-án,
vagyis a törvényes határidõn belül érkezett az OVB-hez.
A kifogást tevõk véleménye szerint az OVBh. jogszabálysértõ. Az OVB-nek meg kellett volna tagadnia a hitelesítést,
mert a népszavazásra feltenni kívánt kérdésben foglaltakat jelenleg hatályos jogszabályok rendezik, és ez a tény
a kérdésbõl nem derül ki, ezért a kérdés nem felel meg az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében megfogalmazott
egyértelmûség követelményének, megtéveszti a választópolgárokat.
A kifogást tevõk szerint továbbá nem egyértelmû a kérdésben szereplõ fogalmak jelentése és a felsorolás nem teljes.
A kifogást tevõk utaltak az OVB által korábban alkalmazott ún. „egyértelmûségi tesztre”, melynek értelmében
a népszavazásra szánt kérdésnek egyértelmûen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy a választópolgár
a népszavazásra feltett kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni, az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag
egyféleképpen értelmezhetõ legyen, a kérdésre „igen”-nel, vagy „nem”-mel lehessen felelni. A kifogást tevõk szerint az
OVB-nek az Nsztv. 10. § c) pontja és 13. § (1) bekezdése alapján a kérdés hitelesítését meg kellett volna tagadnia. Ezen
túlmenõen kifogásolták, hogy az OVB határozatképessége jegyzõkönyv hiánya miatt aggálymentesen nem
állapítható meg, az egyes kérdéseknél nem ugyanazok a személyek voltak jelen az ülésen, illetve „a határozatok
meghozatalánál, azok szövegezésébõl kitûnik, hogy az OVB egyes tagjainál a szükséges és kellõ körültekintés, illetve
figyelem – az idõ múlására tekintettel – már lankadt vagy hiányzott, amelynek ellenkezõje – jegyzõkönyv hiányában –
nem cáfolható”.

II.

A kifogás nem megalapozott.
1. Az Alkotmánybíróság hatáskörét a jelen ügyben az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. § h) pontja
alapján a Ve. 130. §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróság eljárása ebben a hatáskörben jogorvoslati természetû. Az
Alkotmánybíróság az OVBh.-ban, valamint a kifogásban foglaltak alapján azt vizsgálja, hogy az OVB határozata ellen
beérkezett kifogás megfelel-e a Ve. 77. § (2) bekezdése a)–c) pontjaiban, illetve a Ve. 130. § (1) bekezdésében foglalt
feltételeknek, valamint, hogy az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítési eljárásában az Alkotmánynak és az irányadó
törvényeknek megfelelõen járt-e el. [63/2002. (XII. 3.) AB határozat, ABH 2002, 342, 344.] Az Alkotmánybíróság
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feladatát e hatáskörben eljárva is alkotmányos jogállásával és rendeltetésével összhangban látja el. [25/1999. (VII. 7.)
AB határozat, ABH 1999, 251, 256.]
2. Az Alkotmánybíróság a kifogást megvizsgálva, azt az OVBh.-val, valamint az OVB ülésén készült jegyzõkönyvvel
összevetve, arra a megállapításra jutott, hogy annak érvei nem megalapozottak. Az OVB az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányát jogszerûen hitelesítette, ezért az Alkotmánybíróság az OVBh.-t az abban foglalt indok helyességére
tekintettel, azonos indok alapján helybenhagyta.
Az Alkotmánybíróság a határozat közzétételét az OVB határozatának a Magyar Közlönyben való megjelenésére
tekintettel rendelte el.
Budapest, 2011. december 6.
Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k.,

Dr. Balsai István s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Paczolay Péter s. k.,

Dr. Bragyova András s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke,
az aláírásban akadályozott
dr. Bihari Mihály
alkotmánybíró helyett

alkotmánybíró

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,

Dr. Holló András s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,

Dr. Kovács Péter s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,

Dr. Lévay Miklós s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Pokol Béla s. k.,

Dr. Stumpf István s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Szalay Péter s. k.,

Dr. Szívós Mária s. k.,

elõadó alkotmánybíró

alkotmánybíró
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Az Alkotmánybíróság 159/2011. (XII. 9.) AB határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság által országos népszavazás kezdeményezésére irányuló
aláírásgyûjtõ ív mintapéldánya, illetve az azon szereplõ kérdés hitelesítése tárgyában hozott határozat ellen
benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 153/2011. (IX. 9.) OVB határozatát helybenhagyja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás
I.

1. Magánszemély 2011. augusztus 2-án országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének mintapéldányát
nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OVB) az országos népszavazásról és népi
kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából. Az
aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkáltató rendes felmondása esetén a felmondási idõ továbbra is legalább 30 nap
legyen?”
Az OVB megállapította, hogy az aláírásgyûjtõ ív a törvényben meghatározott formai, valamint a népszavazásra feltenni
kívánt kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért a 153/2011. (IX. 9.) OVB határozatával
(a továbbiakban: OVBh.) annak mintapéldányát hitelesítette.
2. A kifogást tevõk a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 130. §-a alapján kifogást
nyújtottak be, melyben kérték, hogy az Alkotmánybíróság az OVBh.-t semmisítse meg, és az OVB-t utasítsa új eljárásra.
Az OVBh. a Magyar Közlöny 104. számában, 2011. szeptember 9-én jelent meg. A kifogás 2011. szeptember 16-án,
vagyis a törvényes határidõn belül érkezett az OVB-hez.
A kifogást tevõk véleménye szerint az OVBh. jogszabálysértõ. Az OVB-nek meg kellett volna tagadnia a hitelesítést,
mert a népszavazásra feltenni kívánt kérdésben foglaltakat jelenleg hatályos jogszabályok rendezik, és ez a tény
a kérdésbõl nem derül ki, ezért a kérdés nem felel meg az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében megfogalmazott
egyértelmûség követelményének, megtéveszti a választópolgárokat.
A kifogást tevõk szerint továbbá nem egyértelmû, hogy a kérdésben megjelölt „30 nap” szövegrészen munkanapot
vagy naptári napot kell-e érteni, mivel a naptári napok egy részében nincs munkavégzési kötelezettség, illetve nem
tudni, a „rendes felmondás” tartalma mit jelent, és hogyan kell értelmezni a „továbbra is” szövegrészt. A kifogást tevõk
utaltak az OVB által korábban alkalmazott ún. „egyértelmûségi tesztre”, melynek értelmében a népszavazásra szánt
kérdésnek egyértelmûen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy a választópolgár a népszavazásra feltett
kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni, az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen
értelmezhetõ legyen, a kérdésre „igen”-nel, vagy „nem”-mel lehessen felelni. A kifogást tevõk szerint az OVB-nek az
Nsztv. 10. § c) pontja és 13. § (1) bekezdése alapján a kérdés hitelesítését meg kellett volna tagadnia. Ezen túlmenõen
kifogásolták, hogy az OVB határozatképessége jegyzõkönyv hiánya miatt aggálymentesen nem állapítható meg, az
egyes kérdéseknél nem ugyanazok a személyek voltak jelen az ülésen, illetve „a határozatok meghozatalánál, azok
szövegezésébõl kitûnik, hogy az OVB egyes tagjainál a szükséges és kellõ körültekintés, illetve figyelem – az idõ
múlására tekintettel – már lankadt vagy hiányzott, amelynek ellenkezõje – jegyzõkönyv hiányában – nem cáfolható”.

II.

A kifogás nem megalapozott.
1. Az Alkotmánybíróság hatáskörét a jelen ügyben az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. § h) pontja
alapján a Ve. 130. §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróság eljárása ebben a hatáskörben jogorvoslati természetû. Az
Alkotmánybíróság az OVBh.-ban, valamint a kifogásban foglaltak alapján azt vizsgálja, hogy az OVB határozata ellen
beérkezett kifogás megfelel-e a Ve. 77. § (2) bekezdése a)–c) pontjaiban, illetve a Ve. 130. § (1) bekezdésében foglalt
feltételeknek, valamint, hogy az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítési eljárásában az Alkotmánynak és az irányadó
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törvényeknek megfelelõen járt-e el. [63/2002. (XII. 3.) AB határozat, ABH 2002, 342, 344.] Az Alkotmánybíróság
feladatát e hatáskörben eljárva is alkotmányos jogállásával és rendeltetésével összhangban látja el. [25/1999. (VII. 7.)
AB határozat, ABH 1999, 251, 256.]
2. Az Alkotmánybíróság a kifogást megvizsgálva, azt az OVBh.-val, valamint az OVB ülésén készült jegyzõkönyvvel
összevetve, arra a megállapításra jutott, hogy annak érvei nem megalapozottak. Az OVB az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányát jogszerûen hitelesítette, ezért az Alkotmánybíróság az
OVBh.-t az abban foglalt indok helyességére tekintettel, azonos indok alapján helybenhagyta.
Az Alkotmánybíróság a határozat közzétételét az OVB határozatának a Magyar Közlönyben való megjelenésére
tekintettel rendelte el.
Budapest, 2011. december 6.
Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k.,

Dr. Balsai István s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Paczolay Péter s. k.,

Dr. Bragyova András s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke,
az aláírásban akadályozott
dr. Bihari Mihály
alkotmánybíró helyett

alkotmánybíró

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,

Dr. Holló András s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,

Dr. Kovács Péter s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,

Dr. Lévay Miklós s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Pokol Béla s. k.,

Dr. Stumpf István s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Szalay Péter s. k.,

Dr. Szívós Mária s. k.,

elõadó alkotmánybíró

alkotmánybíró
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Az Alkotmánybíróság 160/2011. (XII. 9.) AB határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság által országos népszavazás kezdeményezésére irányuló
aláírásgyûjtõ ív mintapéldánya, illetve az azon szereplõ kérdés hitelesítése tárgyában hozott határozat ellen
benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 155/2011. (IX. 9.) OVB határozatát helybenhagyja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás
I.

1. Magánszemély 2011. augusztus 2-án országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyûjtõ ívének mintapéldányát
nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OVB) az országos népszavazásról és népi
kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából. Az
aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a munkáltató rendes felmondása esetén a felmondási idõ alatt a munkavégzés alól
felmentett munkavállalót továbbra is átlagkeresete illesse meg?”
Az OVB megállapította, hogy az aláírásgyûjtõ ív a törvényben meghatározott formai, valamint a népszavazásra feltenni
kívánt kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért a 155/2011. (IX. 9.) OVB határozatával
(a továbbiakban: OVBh.) annak mintapéldányát hitelesítette.
2. A kifogást tevõk a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 130. §-a alapján kifogást
nyújtottak be, melyben kérték, hogy az Alkotmánybíróság az OVBh.-t semmisítse meg, és az OVB-t utasítsa új eljárásra.
Az OVBh. a Magyar Közlöny 104. számában, 2011. szeptember 9-én jelent meg. A kifogás 2011. szeptember 16-án,
vagyis a törvényes határidõn belül érkezett az OVB-hez.
A kifogást tevõk véleménye szerint az OVBh. jogszabálysértõ. Az OVB-nek meg kellett volna tagadnia a hitelesítést,
mert a népszavazásra feltenni kívánt kérdésben foglaltakat jelenleg hatályos jogszabályok rendezik, és ez a tény
a kérdésbõl nem derül ki, ezért a kérdés nem felel meg az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében megfogalmazott
egyértelmûség követelményének, megtéveszti a választópolgárokat.
A kifogást tevõk szerint hiányzik továbbá a kérdésben szereplõ „rendes felmondás” és „átlagkereset” fogalmak
egyértelmûsége. A kifogást tevõk utaltak az OVB által korábban alkalmazott ún. „egyértelmûségi tesztre”, melynek
értelmében a népszavazásra szánt kérdésnek egyértelmûen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy
a választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni, az szükséges, hogy a kérdés világos
és kizárólag egyféleképpen értelmezhetõ legyen, a kérdésre „igen”-nel, vagy „nem”-mel lehessen felelni. A kifogást
tevõk szerint az OVB-nek az Nsztv. 10. § c) pontja és 13. § (1) bekezdése alapján a kérdés hitelesítését meg kellett volna
tagadnia. Ezen túlmenõen kifogásolták, hogy az OVB határozatképessége jegyzõkönyv hiánya miatt aggálymentesen
nem állapítható meg, az egyes kérdéseknél nem ugyanazok a személyek voltak jelen az ülésen, illetve „a határozatok
meghozatalánál, azok szövegezésébõl kitûnik, hogy az OVB egyes tagjainál a szükséges és kellõ körültekintés, illetve
figyelem – az idõ múlására tekintettel – már lankadt vagy hiányzott, amelynek ellenkezõje – jegyzõkönyv hiányában –
nem cáfolható”.

II.

A kifogás nem megalapozott.
1. Az Alkotmánybíróság hatáskörét a jelen ügyben az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. § h) pontja
alapján a Ve. 130. §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróság eljárása ebben a hatáskörben jogorvoslati természetû. Az
Alkotmánybíróság az OVBh.-ban, valamint a kifogásban foglaltak alapján azt vizsgálja, hogy az OVB határozata ellen
beérkezett kifogás megfelel-e a Ve. 77. § (2) bekezdése a)–c) pontjaiban, illetve a Ve. 130. § (1) bekezdésében foglalt
feltételeknek, valamint, hogy az OVB az aláírásgyûjtõ ív hitelesítési eljárásában az Alkotmánynak és az irányadó
törvényeknek megfelelõen járt-e el. [63/2002. (XII. 3.) AB határozat, ABH 2002, 342, 344.] Az Alkotmánybíróság

MAGYAR KÖZLÖNY

•

37409

2011. évi 148. szám

feladatát e hatáskörben eljárva is alkotmányos jogállásával és rendeltetésével összhangban látja el. [25/1999. (VII. 7.)
AB határozat, ABH 1999, 251, 256.]
2. Az Alkotmánybíróság a kifogást megvizsgálva, azt az OVBh.-val, valamint az OVB ülésén készült jegyzõkönyvvel
összevetve, arra a megállapításra jutott, hogy annak érvei nem megalapozottak. Az OVB az aláírásgyûjtõ ív
mintapéldányát jogszerûen hitelesítette, ezért az Alkotmánybíróság az OVBh.-t az abban foglalt indok helyességére
tekintettel, azonos indok alapján helybenhagyta.
Az Alkotmánybíróság a határozat közzétételét az OVB határozatának a Magyar Közlönyben való megjelenésére
tekintettel rendelte el.
Budapest, 2011. december 6.
Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k.,

Dr. Balsai István s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Paczolay Péter s. k.,

Dr. Bragyova András s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke,
az aláírásban akadályozott
dr. Bihari Mihály
alkotmánybíró helyett

alkotmánybíró

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,

Dr. Holló András s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,

Dr. Kovács Péter s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,

Dr. Lévay Miklós s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Pokol Béla s. k.,

Dr. Stumpf István s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Szalay Péter s. k.,

Dr. Szívós Mária s. k.,

elõadó alkotmánybíró

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 1370/H/2011.
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

