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II. Törvények

2017. évi CXCVII. törvény
a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények 
módosításáról*

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1. §  A közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény (a  továbbiakban: Kkt.) 21/F.  § (1)  bekezdés c)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A közigazgatási bírságnyilvántartásból törvényben meghatározott feladataik ellátása céljából adatok átvételére 
jogosult)
„c) az ügyészség, a nyomozó hatóság és az előkészítő eljárást folytató szerv,”

2. §  A Kkt. 21/J. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adattovábbítási nyilvántartásból adatigénylésre jogosult az érintetten kívül)
„b) büntetőeljárás során a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, illetve az előkészítő eljárást folytató szerv,”

3. §  A Kkt. 21/K. § (8) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (3) bekezdés szerint kezelt adatok teljes körét jogosult átvenni]
„c) a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság büntetőeljárás lefolytatása érdekében,”

4. §  A Kkt. 21/J.  § (5)  bekezdésében az  „a nemzetbiztonsági szolgálatok részére” szövegrész helyébe az 
„a  nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a  bíróság, az  ügyészség, a  nyomozó hatóság és az  előkészítő eljárást 
folytató szerv részére” szöveg lép.

2. Az 1956-os népfelkeléssel összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 1989. évi XXXVI. törvény 
módosítása

5. §  Az 1956-os népfelkeléssel összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 1989. évi XXXVI.  törvény 6. § (2) bekezdésében 
a „büntető eljárásról szóló 1973.  évi I.  törvénynek a  végzés elleni fellebbezés elintézésére vonatkozó szabályait 
(X.  fejezet II. Cím)” szövegrész helyébe a „büntetőeljárásról szóló 2017.  évi XC.  törvény 579.  § (3)  bekezdését és 
614. §-át” szöveg lép.

3. Az 1945 és 1963 közötti törvénysértő elítélések semmissé nyilvánításáról szóló  
1990. évi XXVI. törvény módosítása

6. §  Az 1945 és 1963 közötti törvénysértő elítélések semmissé nyilvánításáról szóló 1990. évi XXVI. törvény
a) 3.  §-ában a  „különleges eljárásoknak a  büntető eljárásról szóló 1973.  évi I.  törvény (Be.) 356.  §-ában 

meghatározott általános szabályai” szövegrész helyébe a  „büntetőeljárásról szóló 2017.  évi XC.  törvény 
(a továbbiakban: Be.) 672–673. §-ában meghatározott szabályok” szöveg,

b) 4.  § (1)  bekezdésében a „Be.-nek a  végzés elleni fellebbezés elintézésére vonatkozó szabályait (X.  fejezet 
III. cím)” szövegrész helyébe a „Be. 579. § (3) bekezdését és 614. §-át” szöveg

lép.

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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4. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

7. § (1) Az  illetékekről szóló 1990.  évi XCIII.  törvény (a  továbbiakban: Itv.) 57.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) Illetékmentes a büntetőügyekben:
a) az  52.  § (1)  bekezdésében megjelölt eljárásban a  terhelt és a  védő fellebbezése, perújítási indítványa és 
felülvizsgálati indítványa;
b) az  52.  § (1)  bekezdésében megjelölt eljárás, ha az  eljárást a  személyes meghallgatás megkezdése előtt vagy 
a személyes meghallgatás alapján a bíróság megszünteti;
c) az 54. § (2) bekezdésében említett kérelem, ha azt a terhelt, a törvényes képviselője vagy a védő nyújtotta be;
d) a költségkedvezmény engedélyezése iránti eljárás;
e) a terhelt, a védő, a fiatalkorú terhelt törvényes képviselője és az ügygondnok részére az általuk a büntetőeljárásról 
szóló törvény alapján megismerhető ügyiratokról készült másolat egyszeri kiadása;
f ) a  sértett részére másolat egyszeri kiadása az  olyan eljárási cselekményről készült ügyiratról, amelyen jelen volt 
vagy jelen lehetett;
g) a  feljelentő részére a  szóban tett feljelentésről készített jegyzőkönyv másolatának, illetve az  írásban tett 
feljelentés megtételét igazoló irat másolatának egyszeri kiadása;
h) az  elektronikus formában, elektronikus okiratként vagy papíralapú okirat elektronikus másolataként 
(a továbbiakban együtt: elektronikus formában) rendelkezésre álló ügyirat másolatának elektronikus kapcsolattartás 
útján vagy elektronikus levelezési címre történő továbbítása.”

 (2) Az Itv. 57. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Illetékmentes:
a) a büntetés-végrehajtási bíró hatáskörébe utalt ügyekben az elítélt, az egyéb jogcímen fogvatartott, a védő, a jogi 
képviselő, a  fiatalkorú és a  kényszergyógykezelt törvényes képviselője részére az  általuk megismerhető iratokról 
készült másolat egyszeri kiadása,
b) a  büntetés-végrehajtási ügyben, büntetés vagy az  intézkedés végrehajtása, illetve a  kényszerintézkedés 
foganatosítása során keletkezett, elektronikus formában rendelkezésre álló irat másolatának elektronikus 
kapcsolattartás útján vagy elektronikus levelezési címre történő továbbítása.
(4) Illetékmentes a szabálysértési ügyekben:
a) a feljelentő részére a szóban tett feljelentésről készített jegyzőkönyv másolatának, illetve az írásban tett feljelentés 
megtételét igazoló irat másolatának egyszeri kiadása,
b) a  sértett részére a  kihallgatásáról, valamint a  sértett lakóhelyén, tartózkodási helyén, továbbá a  szabálysértés 
helyszínén folytatott helyszíni szemléről készült jegyzőkönyv másolatának egyszeri kiadása.”

8. §  Az Itv. 80. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(Azoktól az  esetektől eltekintve, amelyekben az  illetéket törvény rendelkezése alapján kell törölni vagy visszatéríteni, 
a kiszabott, de még meg nem fizetett illeték törlésének, illetőleg a megfizetett illeték visszatérítésének – hivatalból, vagy 
a fizetésre kötelezett, illetve jogutódja kérelmére – a következő esetekben van helye:)
„m) ha a magánvádas eljárásban a vád képviseletét az ügyészség átveszi, továbbá ha a bíróság a vádlott bűnösségét 
megállapítja vagy az  eljárást büntethetőséget megszüntető okból megszünteti, illetve, ha a  magánvádló a  vádat 
legkésőbb az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának meghozataláig ejti.”

9. §  Az Itv. Melléklet IV. címe a következő 6. ponttal egészül ki:
„6. Büntetőügy ügyiratáról, büntetés-végrehajtási ügyben, büntetés vagy intézkedés végrehajtása, illetve 
kényszerintézkedés foganatosítása során keletkezett iratról készített hitelesített vagy hitelesítetlen másolat vagy 
kivonat illetéke oldalanként 100 forint. Elektronikus formában rendelkezésre álló ügyirat másolatának a  bíróság, 
ügyészség, nyomozó hatóság által biztosított optikai adathordozón történő továbbítása esetén a  továbbítás 
illetéke optikai adathordozónként 500 forint. Elektronikus formában rendelkezésre álló ügyirat másolatának 
a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság által biztosított, optikai adathordozótól eltérő tartós adathordozón történő 
továbbítása esetén a továbbítás illetéke tartós adathordozónként 2000 forint.”

10. §  Az Itv.
a) 37. § (3) bekezdésében a „büntető ügyben a nyomozó hatóság által készített iratmásolat” szövegrész helyébe 

a „büntetőügyben az ügyészség és a nyomozó hatóság által készített másolat” szöveg,
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b) 38.  § (4)  bekezdésében a  „megfizetésére” szövegrész helyébe a  „megfizetésére a  büntetőügyeken kívül” 
szöveg,

c) 52. § (1) bekezdésében a „kizárólag magánvád alapján folyó eljárásban” szövegrész helyébe a „magánvádas 
eljárásban” szöveg és a „kérelem” szövegrész helyébe az „indítvány” szöveg,

d) 52.  § (4)  bekezdésében az  „a vádat az  ügyész képviseli” szövegrész helyébe az  „az ügyészség a  vád 
képviseletét átvette” szöveg,

e) 53. § (1) bekezdésében a „büntető eljárás” szövegrész helyébe a „büntetőeljárás” szöveg,
f ) 53.  § (2)  bekezdésében az  „állammal szemben felmerült kártalanítási igény érvényesítése iránti eljárás” 

szövegrész helyébe az „alaptalanul alkalmazott szabadságkorlátozásért járó kártalanítás iránti per” szöveg,
g) 56. § (3) bekezdésében az „Illetékmentes az” szövegrész helyébe az „Illetékmentes a büntetőügyeken kívül az” 

szöveg,
h) 58. § (8) bekezdésében a „büntető eljárásban” szövegrész helyébe a „büntetőeljárásban” szöveg,
i) 62. § (1) bekezdés l) pontjában az „államban szemben felmerült kártalanítási igény érvényesítése iránt indított 

perben” szövegrész helyébe az  „alaptalanul alkalmazott szabadságkorlátozásért járó kártalanítás iránti 
perben” szöveg,

j) 62.  § (1)  bekezdés t)  pontjában a  „szabálysértéssel” szövegrész helyébe a  „bűncselekménnyel vagy 
szabálysértéssel” szöveg

lép.

11. §  Hatályát veszti az Itv.
a) 52. § (3) bekezdése és
b) Melléklet IV. cím 3. pontja.

5. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
módosítása

12. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 27. § 
(1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát (a  továbbiakban: folyósítási idő) – az (5)  bekezdésben foglaltak, 
valamint a  25.  § (4)  bekezdésében foglaltak figyelembevételével – annak az  időtartamnak az  alapulvételével kell 
megállapítani, amely alatt az  álláskereső az  álláskeresővé válást megelőző három év alatt munkaviszonyban, 
közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött, vagy egyéni, illetőleg társas vállalkozói tevékenységet folytatott, feltéve 
ez  utóbbi esetben, hogy vállalkozói tevékenysége alatt járulékfizetési kötelezettségének eleget tett (a  továbbiakban 
együtt: jogosultsági idő). A  jogosultsági idő tartamába nem számítható be az  az időtartam, amely alatt az  álláskereső 
álláskeresési járadékban vagy vállalkozói járadékban részesült. Az  előbbiekben meghatározott hároméves időtartam 
meghosszabbodik a  következő időtartamokkal vagy azok egy részével, ha ezen időtartamok alatt munkaviszony, 
közfoglalkoztatási jogviszony nem állt fenn, vagy az álláskereső jogosultsági időnek minősülő vállalkozói tevékenységet 
nem folytatott:]
„f ) a letartóztatás, a szabadságvesztés, valamint az elzárás,”
(időtartamával.)

13. §  Az Flt. 29. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szünetel az álláskeresési járadék folyósítása, ha az álláskereső)
„b) letartóztatásban van, szabadságvesztést – kivéve, ha a szabadságvesztés büntetést pénzbüntetés átváltoztatása 
miatt állapították meg –, valamint elzárást tölt, a kényszerintézkedés vagy büntetés megkezdésének napjától,”

14. §  Az Flt. 58. § (5) bekezdés k) pont 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában
pályakezdő álláskereső: a  25. életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét – be nem töltött, 
a  munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkező, az  állami foglalkoztatási szerv által nyilvántartott 
álláskereső, feltéve, ha álláskeresési járadékra a tanulmányainak befejezését követően nem szerzett jogosultságot. Nem 
tekinthető pályakezdő álláskeresőnek, aki)
„2. letartóztatásban van, szabadságvesztést, valamint elzárást tölt,”
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6. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

15. §  A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991.  évi XXXIV.  törvény 36/I.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „bíróság vagy 
hatóság megkeresése, illetve az  NMHH közlése alapján az  elektronikus adattal kapcsolatban tiltott szerencsejáték 
szervezésével vagy más bűncselekménnyel kapcsolatban” szövegrész helyébe a „bíróság, ügyészség vagy nyomozó 
hatóság, illetve az NMHH tájékoztatása alapján az elektronikus adattal kapcsolatban” szöveg lép.

7. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása

16. §  A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Közjegyzői tv.)
a) 17. § (3) bekezdés c) pontjában az „ítéletben” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozatban” szöveg,
b) 24. § (1) bekezdés c) pontjában az „ítélet” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozat” szöveg,
c) 49/A. § (6) bekezdés c) pontjában az „ítélettel” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozattal” szöveg,
d) 81.  § a)  pontjában az „ellene fegyelmi vagy büntetőeljárás van folyamatban, ennek jogerős befejezéséig” 

szövegrész helyébe a „fegyelmi vagy – a  magánvádas és pótmagánvádas eljárást kivéve – büntetőeljárás 
hatálya alatt áll,” szöveg,

e) 105.  § (2)  bekezdésében a „büntetőeljárás jogerős befejezéséig” szövegrész helyébe a „büntetőeljárásnak 
a  bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő 
befejezéséig, illetve az  ügyészségnek vagy a  nyomozó hatóságnak a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy 
közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztéséről szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható 
eljárást megszüntető határozata meghozataláig” szöveg,

f ) 105. § (3) bekezdésében a „büntető ügyben” szövegrész helyébe a „büntetőügyben” szöveg és az „Az eljárást 
befejező jogerős határozatot” szövegrész helyébe az  „A bíróság jogerős ügydöntő határozatát vagy 
véglegessé vált nem ügydöntő végzését, illetve az  ügyészségnek vagy a  nyomozó hatóságnak a  feltételes 
ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztéséről szóló, illetve további 
jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozatát” szöveg,

g) 122. § (7) bekezdésében az „ügyész” szövegrész helyébe az „ügyészség” szöveg és a „büntetőügyben eljáró” 
szövegrész helyébe a „nyomozó” szöveg

lép.

17. §  Hatályát veszti a Közjegyzői tv. 105. § (1) bekezdésében az „alapos” szövegrész.

8. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

18. §  A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
a) 6. § (1c) bekezdésében az „a büntetőügyben eljáró ügyész, illetve nyomozó hatóság,” szövegrész helyébe az 

„a büntetőeljárásban eljáró ügyészség, illetve nyomozó hatóság,” szöveg,
b) 6/A. § (1) bekezdésében az „ügyész” szövegrész helyébe az „ügyészség” szöveg,
c) 6/A. § (3) és (6) bekezdésében a „vádirat benyújtásáig” szövegrész helyébe a „vádemelésig” szöveg,
d) 6/A.  § (9)  bekezdésében a „jogerős határozatával” szövegrész helyébe a „jogerős ügydöntő határozatával” 

szöveg,
e) 27.  § (8)  bekezdésében és 38/A.  § (2)  bekezdésében a  „büntető ügyben” szövegrész helyébe 

a „büntetőügyben” szöveg és a „bírósági” szövegrész helyébe az „ügydöntő” szöveg,
f ) 49/G.  § (2)  bekezdésében az „ügyész, a  büntetőügyben eljáró szervek” szövegrész helyébe az „ügyészség, 

illetve a nyomozó hatóság” szöveg
lép.

9. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

19. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
a) 78/A.  § (2)  bekezdés e)  pontjában a „magánindítvány vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult 

eljárás” szövegrész helyébe a „magánvádas vagy pótmagánvádas eljárás” szöveg,
b) 83/D. § f ) pontjában a „nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság” szövegrész helyébe a „bíróság, az ügyészség 

és a nyomozó hatóság” szöveg,
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c) 91/B.  §-ában az „az 1. módosító törvény hatálybalépése után indul büntetőeljárás a  20.  § (2d)  bekezdés 
a) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt” szövegrész helyébe 
az „a gyanúsított kihallgatására az 1. módosító törvény hatálybalépését követően kerül sor” szöveg,

d) 91/E. § (1) bekezdésében az „az egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi XXXII. törvény 
hatálybalépése után indul büntetőeljárás a 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott bűncselekmény 
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt” szövegrész helyébe az „a gyanúsított kihallgatására a 2015. évi 
XXXII. törvény hatálybalépését követően kerül sor” szöveg

lép.

20. §  Hatályát veszti a Kjt. 20. § (2d) bekezdés a) pontjában az „a büntetőeljárás jogerős befejezéséig” és a „bűncselekmény 
elkövetésének megalapozott gyanúja” szövegrész.

10. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
módosítása

21. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.  évi LXVI.  törvény (a  továbbiakban: 
1992. évi LXVI. törvény)
a) 9.  § (2)  bekezdés g)  pont ga)  alpontjában az  „őrizetbe vagy előzetes letartóztatásba vételt” szövegrész 

helyébe az „őrizet vagy letartóztatás elrendelését” szöveg,
b) 9.  § (5)  bekezdésében a  „bíróság, a  nemzetbiztonsági szolgálatok, a  rendőrség, a  nyomozó hatóságok, 

az ügyészség,” szövegrész helyébe a „bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató 
szerv, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a rendőrség,” szöveg,

c) 24.  § (1)  bekezdésében az  „a nyomozó hatóságok, valamint a  rendőrség bűnüldözési tevékenységük” 
szövegrész helyébe az „a nyomozó hatóság és az előkészítő eljárást folytató szerv büntetőeljárás lefolytatása 
céljából, a rendőrség bűnüldözési tevékenysége” szöveg és a „személy- és létesítményvédelmi” szövegrészek 
helyébe a „személyvédelmi és létesítménybiztosítási” szöveg,

d) 28/B.  § (2)  bekezdésében az  „a nyomozó hatóságok és az  ügyészség a  bűncselekmények megelőzése, 
felderítése és” szövegrész helyébe az „az ügyészség, a  nyomozó hatóság és az  előkészítő eljárást folytató 
szerv” szöveg,

e) 29/F.  § (1)  bekezdés f )  pontjában az  „a hatóság bevonta vagy szabálysértési, illetve büntetőeljárásban 
tárgyi bizonyítási eszközként lefoglalta” szövegrész helyébe a  „bevonták vagy szabálysértési, illetve 
büntetőeljárásban lefoglalták” szöveg

lép.

22. §  Hatályát veszti az 1992. évi LXVI. törvény 27. § (4) bekezdés b) pontjában az „előzetes” szövegrész.

11. A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény módosítása

23. §  Hatályát veszti a  magzati élet védelméről szóló 1992.  évi LXXIX.  törvény 12.  § (5)  bekezdésében az  „alapos” 
szövegrész.

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

24. §  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény (a  továbbiakban: Szoctv.) 32/B.  § 
(4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem állapítható meg az időskorúak járadéka, illetve az ellátásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha a személy)
„a) letartóztatásban van, vagy szabadságvesztést, illetve elzárást tölt,”

25. §  A Szoctv. 34. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem állapítható meg az aktív korúak ellátására való jogosultság annak a személynek, aki)
„a) letartóztatásban van, vagy szabadságvesztést, illetve elzárást tölt,”

26. §  A Szoctv. 19. § (1) bekezdésében a „megkeresésük alapján” szövegrész helyébe a „megkeresésük vagy adatkérésük 
alapján” szöveg lép.
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13. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása

27. §  A magyar állampolgárságról szóló 1993.  évi LV.  törvény 12.  §-ában a  „megkeresésére” szövegrész helyébe 
a „megkeresésére vagy adatkérésére” szöveg lép.

14. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

28. §  Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993.  évi XCVI.  törvény (a  továbbiakban: Öpt.) 40/B.  § 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  Rendőrségről szóló 1994.  évi XXXIV.  törvény 69.  § (3)  bekezdésében, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalról 
szóló 2010.  évi CXXII.  törvény 58.  § (3)  bekezdésében vagy a  büntetőeljárásról szóló 2017.  évi XC.  törvény 262.  § 
(3)  bekezdésében meghatározottak szerinti adatkérés esetén a  pénztár az  ügyészség engedélye nélkül is köteles 
az általa kezelt, pénztártitoknak minősülő adatokra vonatkozó adatkérést teljesíteni.”

29. §  Az Öpt.
a) 40/B.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a „keretében eljáró, valamint a  feljelentés kiegészítését végző nyomozó 

hatósággal, ügyészséggel” szövegrész helyébe a  „során eljáró ügyészséggel, nyomozó hatósággal és 
pénztártitok esetén az előkészítő eljárást folytató szervvel” szöveg és

b) 40/B.  § (1)  bekezdésében az  „írásbeli megkeresése” szövegrész helyébe az  „adatkérése vagy írásbeli 
megkeresése” szöveg

lép.

30. §  Hatályát veszti az  Öpt. 20.  § (2)  bekezdés a)  pont ad)  alpontjában az  „elkövetésének megalapozott gyanúja” 
szövegrész.

15. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

31. §  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
a) 91/A.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a „fényképét, hangmintáját” szövegrész helyébe a „fényképét, különös 

ismertetőjegyeit, hangmintáját” szöveg,
b) 91/A.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a „házi őrizet, illetve a  lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon 

személyek adatait, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe 
helyezését engedélyezték,” szövegrész helyébe a „Be. szerinti személyi szabadságot érintő bírói engedélyes 
kényszerintézkedés hatálya alatt állók” szöveg,

c) 91/A.  § (1)  bekezdés e)  pont ea)  alpontjában az  „embercsempészet” szövegrész helyébe 
az „embercsempészés” szöveg,

d) 91/A. § (1) bekezdés h) pontjában az „iratokban” szövegrész helyébe az „ügyiratokban” szöveg és a „jogerős 
ítéletig, a  nyomozás megszüntetése vagy a  büntetőeljárás egyéb módon történt jogerős befejezése” 
szövegrész helyébe az „ügydöntő határozatig, a  bíróság véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő 
befejezése, illetve az  ügyészség vagy a  nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem támadható eljárást 
megszüntető határozatának meghozatala” szöveg,

e) 91/C.  § (2)  bekezdésében a  „bűnüldözési feladatai ellátása céljából – körözési eljárás során, illetőleg 
lakhelyelhagyási tilalom, házi őrizet elrendelése vagy biztosíték letétbe helyezésének engedélyezése esetén, 
továbbá nemzetközi kötelezettségvállalás alapján – jelzés” szövegrész helyébe a  „körözési eljárás során, 
illetve az  olyan bűnügyi felügyelet elrendelése esetén, amelynek során a  bíróság a  terhelt számára előírta, 
hogy meghatározott területet, lakást, egyéb helyiséget, intézményt vagy ahhoz tartozó bekerített helyet 
engedély nélkül nem hagyhat el, vagy biztosíték letétbe helyezésével folyó eljárás során, továbbá nemzetközi 
kötelezettségvállalás alapján jelzés” szöveg,

f ) 91/M. § (3) bekezdésében a „büntető- vagy szabálysértési eljárás jogerős befejezésekor” szövegrész helyébe 
a  „szabálysértési eljárás jogerős befejezésekor, valamint a  büntetőeljárásnak a  bíróság jogerős ügydöntő 
határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezésekor, illetve az  ügyészség 
vagy a  nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata 
meghozatalakor” szöveg

lép.
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16. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítása

32. §  A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 21. § (1) bekezdésében az „őrizetbe vétel idejét is – harminc napot 
meghaladóan előzetes letartóztatásban” szövegrész helyébe az  „őrizet idejét is – harminc napot meghaladóan 
letartóztatásban” szöveg lép.

17. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

33. § (1) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 10. § e)–h) pontja helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:
[A bírósági végrehajtást (a továbbiakban: végrehajtás) végrehajtható okirat kiállításával kell elrendelni. A végrehajtható 
okiratok a következők:]
„e) a büntetőeljárásról szóló törvény alapján
ea) elrendelt elővezetés vagy előállítás költségének,
eb) a  terhelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyészség, illetve nyomozó hatóság vagy 
végrehajtásért felelős szerv elé állítása költségének,
ec) az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság által kiszabott rendbírságnak,
ed) a bíróság vagy az ügyészség által a bűnügyi költségnek
a megállapításáról szóló értesítés,
f ) a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 
törvény alapján
fa) elrendelt elővezetés költségének,
fb) az  elítélt vagy a  kényszergyógykezelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyészség vagy 
végrehajtásért felelős szerv elé állítása költségének, továbbá
fc) az  elítélt vagy az  egyéb jogcímen fogvatartott kérelmére és költségére történő előállítás során felmerült 
költségnek
a megállapításáról szóló értesítés,
g) fegyelmi eljárásban a  végrehajtóval, végrehajtó-helyettessel és végrehajtójelölttel szemben kiszabott 
pénzbírságról szóló értesítés,
h) az alapos kifogás esetén a végrehajtót az állam felé terhelő befizetési kötelezettségről szóló értesítés,”

 (2) A Vht. 10. §-a a következő i)–m) ponttal egészül ki:
[A bírósági végrehajtást (a továbbiakban: végrehajtás) végrehajtható okirat kiállításával kell elrendelni. A végrehajtható 
okiratok a következők:]
„i) a bírósági gazdasági hivatalnak a közjegyző által kiszabott pénzbírságról szóló értesítése,
j) a  pártfogó felügyelői szolgálat által a  közvetítői eljárásban megállapított, az  állam által előlegezett és 
visszatérítendő költségről szóló értesítés,
k) a bűnügyi zárlatot elrendelő, az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételéről, illetve visszaállításáról, 
valamint az elektronikus adat megőrzésére kötelezésről szóló határozat,
l) az  Európai Unió és az  ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés 
végrehajtására zárlatot elrendelő végzés, valamint
m) a  4/2009/EK tanácsi rendelet alapján kijelölt hazai központi hatóság által a  tartásra kötelezett adatainak 
beszerzésére kiállított megkeresés.”

34. §  A Vht. 13. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A végrehajtható okiratot akkor lehet kiállítani, ha a végrehajtandó határozat)
„b) jogerős, végleges vagy előzetesen végrehajtható, valamint az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság határozata 
további jogorvoslattal nem támadható, és”

35. §  A Vht. 15. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az első fokon eljárt bíróság végrehajtási lapot állít ki)
„b) a bíróság büntetőügyben hozott határozatának a polgári jogi igénynek helyt adó rendelkezése alapján,”
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36. §  A Vht. 56. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A végrehajtást elrendelő bíróság végzéssel megszünteti vagy korlátozza a végrehajtást, ha
a) közokirat alapján megállapította, hogy a végrehajtandó határozatot jogerős határozat, illetve büntetőeljárásban 
a bíróság véglegessé vált határozata, valamint az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem 
támadható határozata hatályon kívül helyezte, megváltoztatta, illetve a végrehajtandó határozat hatályát vesztette, 
vagy
b) jogerős bírósági határozat alapján megállapította, hogy a  végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt 
végrehajtani kívánt követelés vagy az annak alapjául szolgáló jogviszony egészben vagy részben érvényesen nem 
jött létre.”

37. §  A Vht. „Az ingatlan-végrehajtás általános szabályai” alcíme a 137/A. §-t követően a következő 137/B. §-sal egészül ki:
„137/B. § Nem terheli az ingatlant megszerző tulajdonos tulajdonjogát a bűnügyi zárlat ténye, ha a bűnügyi zárlat 
tényével terhelt ingatlan értékesítése iránt a 139. § (5)–(7) bekezdése alapján intézkedni lehet.”

38. §  A Vht. 139. §-a a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha az  ingatlan nem pénzfizetésre irányuló bűnügyi követelést vagy ilyen polgári jogi igényt, illetve ilyen 
vagyonelkobzást biztosító bűnügyi zárlat tényével terhelt, az  ingatlan értékesítése iránt a bűnügyi zárlat tényének 
törlését követően lehet intézkedni.
(6) Ha az  ingatlan pénzfizetésre irányuló bűnügyi követelést vagy ilyen polgári jogi igényt, illetve ilyen 
vagyonelkobzást biztosító bűnügyi zárlat tényével terhelt, és a  bűnügyi zárlat bejegyzésére a  végrehajtási jogot 
követően került sor, az ingatlan értékesítése iránt lehet intézkedni. Sikeres értékesítést követően pedig az adósnak 
visszajáró összeget a  bűnügyi zárlat jogosultja részére nem lehet kiutalni, azt a  végrehajtói letéti számlán kell 
kezelni.
(7) Ha az  ingatlan pénzfizetésre irányuló bűnügyi követelést vagy ilyen polgári jogi igényt, illetve ilyen 
vagyonelkobzást biztosító bűnügyi zárlat tényével terhelt, és a  bűnügyi zárlat bejegyzésére a  végrehajtási jogot 
megelőzően került sor, az ingatlan értékesítése iránt kizárólag abban az esetben lehet intézkedni, ha a végrehajtási 
jog, a bűnügyi zárlat ténye jogosultjainak a követelései és a végrehajtási költségek várhatóan megtérülnek. Sikeres 
értékesítést követően a bűnügyi zárlattal biztosított összeget a jogosult részére nem lehet kiutalni, azt a végrehajtói 
letéti számlán kell kezelni.”

39. §  A Vht. 202. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  bűnügyi zárlatra a  zárlatnak a  szabályait kell megfelelően alkalmazni. A  pénzfizetésre irányuló bűnügyi 
követelést vagy ilyen polgári jogi igényt, illetve ilyen vagyonelkobzást biztosító bűnügyi zárlatra pedig 
a pénzkövetelés biztosításának a szabályait kell megfelelően alkalmazni akként, hogy a végrehajtó a bűnügyi zárlat 
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránti megkeresésében köteles megjelölni a pénzkövetelés összegét.”

40. §  A Vht. 203. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A végrehajtó a bűnügyi zárlat feloldásáról rendelkező jogerős vagy véglegessé vált határozat kézhezvétele után 
haladéktalanul intézkedik a bűnügyi zárlat törlése iránt.”

41. §  A Vht. 210/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha végrehajtás alá vonható vagyontárgy hiányában vagy a  lefoglalt vagyontárgy sikertelen értékesítése miatt 
a  végrehajtás szünetel, a  végrehajtó a  szünetelésről szóló jegyzőkönyv másolatát megküldi az  ügyészség részére 
a Be. CVI. Fejezetében írt eljárás lefolytatása érdekében.”

42. §  A Vht. 210/F. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a pénzösszegben vagy az adós egész vagyonára elrendelt vagyonelkobzás végrehajtása során a végrehajtó 
megállapítja, hogy az  adós birtokában levő, fizetésre használt elektronikus adat is végrehajtás alá vonható, vagy 
a  bíróság a  vagyonelkobzást fizetésre használt elektronikus adatra rendelte el, a  végrehajtó a  fizetésre használt 
elektronikus adatot a  büntetőeljárás során lefoglalt dolog előzetes értékesítésének szabályai szerint biztosítja és 
értékesíti.”
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43. § (1) A Vht. 292. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az elsőfokú fegyelmi tanács az eljárás alá vont személyt felfüggeszti a hivatalából, ha
a) a büntetőeljárás során az eljárás alá vont személy
aa) letartóztatását rendelték el,
ab) olyan bűnügyi felügyeletét rendelték el, amelynek során a bíróság a terhelt számára előírta, hogy meghatározott 
lakást, egyéb helyiséget, intézményt, vagy ahhoz tartozó bekerített helyet, illetve meghatározott területet engedély 
nélkül nem hagyhat el, vagy
ac) előzetes kényszergyógykezelését rendelték el, illetve
b) a fegyelmi vagy a büntetőeljárás során a felfüggesztés más fontos okból indokolt.”

 (2) A Vht. 292. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  felfüggesztésre a  feljelentő, valamint a  miniszternek vagy a  Kar hivatali szervének a  képviselője indítványt 
tehet, továbbá azt a bíróság hivatalból is elrendelheti.”

44. § (1) A Vht. 293. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fegyelmi bíróság feljelentést tesz a tudomására jutott bűncselekmény miatt.”

 (2) A Vht. 293. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  büntetőügyben eljáró bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság a  végrehajtóval, a  végrehajtó-helyettessel és 
a  végrehajtójelölttel szemben indított büntetőeljárásról, illetve személyi szabadságot érintő bírói engedélyes 
kényszerintézkedésről értesíti a  törvényszék elnökét, a  minisztert és a  Kar hivatali szervének vezetőjét, az  eljárást 
befejező határozatot pedig kézbesíti részükre.”

45. §  A Vht. 294. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jogerős fegyelmi határozat meghozatala után az eljárás alá vont személy, a törvényszék elnöke, továbbá a miniszter és 
a Kar hivatali szervének vezetője új eljárást kezdeményezhet, ha)
„a) olyan tényre vagy bizonyítékra, illetve olyan jogerős bírósági vagy véglegessé vált hatósági határozatra, illetve 
büntetőeljárásban a  bíróság jogerős vagy véglegessé vált határozatára, valamint az  ügyészség, illetve a  nyomozó 
hatóság további jogorvoslattal nem támadható határozatára hivatkozik, amelyet a  fegyelmi bíróság nem bírált el, 
feltéve, hogy az a fegyelmi határozatra lényeges hatással lett volna,”

46. §  A Vht. a következő 304/B. §-sal egészül ki:
„304/B.  § E törvénynek a  büntetőeljárásról szóló 2017.  évi XC.  törvény hatálybalépésével összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló 2017.  évi CXCVII.  törvénnyel (a  továbbiakban e  §-ban: Módtv.) megállapított 
rendelkezéseit azokban a Módtv. hatálybalépésekor folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell, 
amelyekben az ingatlanárverések kitűzésére még nem került sor.”

47. §  A Vht.
 1. 15.  § (1) és (2)  bekezdésében, 31/C.  § (1) és (3)  bekezdésében és 264.  § (2)  bekezdésében az „első fokon” 

szövegrész helyébe az „elsőfokon” szöveg,
 2. 32. § (1) bekezdésében a „10. § c)–g)” szövegrészek helyébe a „10. § c)–l)” szöveg,
 3. 35.  § (5)  bekezdésében a  „büntetőügyben eljáró hatóság” szövegrész helyébe a  „büntetőügyben eljáró 

bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság” szöveg,
 4. 45/A.  § (7)  bekezdésében a  „büntetőjogi felelősségre vonásának kezdeményezése” szövegrész helyébe 

a „feljelentése” szöveg,
 5. 47/A. § (8) bekezdésében, 202. § (1) bekezdésében, 253/E. § (11) bekezdésében és 303. § (7) bekezdésében 

az „ügyész” szövegrész helyébe az „ügyészség” szöveg,
 6. 138. § (5) bekezdésében az „első fokú” szövegrész helyébe az „elsőfokú” szöveg,
 7. 202.  § (1)  bekezdésében a  „büntetőeljárásról szóló 1998.  évi XIX.  törvény” szövegrész helyébe 

a „büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény” szöveg,
 8. 215.  §-ában az „ügyészi” szövegrész helyébe az „ügyészségi” szöveg, valamint a „büntetőeljárás szabályai 

szerint” szövegrész helyébe a „büntetőeljárásról szóló törvény szerint” szöveg,
 9. 233. § (2) bekezdés b) pontjában a „bűncselekmény elkövetése miatt jogerős ítéletben” szövegrész helyébe 

a „jogerős ügydöntő határozatban” szöveg,
10. 253/E.  § (5)  bekezdésében és 253/G.  § (3)  bekezdésében az  „ügyésznek” szövegrész helyébe 

az „ügyészségnek” szöveg,
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11. 255. § a) pontjában a „10. § d)–g)” szövegrész helyébe a „10. § d)–l)” szöveg,
12. 269.  § (2)  bekezdésében a „bűncselekmény törvényi tényállását” szövegrész helyébe a „bűncselekményt” 

szöveg,
13. 275.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az „ellen fegyelmi vagy büntetőeljárás van folyamatban, ennek jogerős 

befejezéséig;” szövegrész helyébe a „fegyelmi vagy büntetőeljárás hatálya alatt áll;” szöveg,
14. 284. § (1) bekezdésében a „jogerős határozatában” szövegrész helyébe a „jogerős ügydöntő határozatában” 

szöveg
lép.

48. §  Hatályát veszti a Vht. 202/A. § (1) bekezdése.

18. A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény módosítása

49. §  A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995.  évi XXXII.  törvény (a  továbbiakban: Szüt.) 23/B.  § (2)  bekezdés e)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A fegyelmi tanács elnökeként és tagjaként nem járhat el,)
„e) aki fegyelmi vagy – a magánvádas és pótmagánvádas eljárást kivéve – büntetőeljárás hatálya alatt áll;”

50. §  A Szüt.
a) 5. § (1) bekezdés b) pontjában az „ítéletével” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozatával” szöveg,
b) 24/F.  § (1)  bekezdésében a „büntetőeljárás jogerős befejezéséig” szövegrész helyébe a „büntetőeljárásnak 

a  bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő 
befejezéséig, illetve az  ügyészségnek vagy a  nyomozó hatóságnak a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy 
közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható 
eljárást megszüntető határozata meghozataláig” szöveg

lép.

19. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

51. §  A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995.  évi XXXIII.  törvény 53.  § (1)  bekezdésében és 53.  § 
(3) bekezdésében az „ügyész” szövegrész helyébe az „ügyészség” szöveg lép.

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

52. §  A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 109.  § (1)  bekezdésében az „ügyész” 
szövegrész helyébe az „ügyészség” szöveg lép.

21. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

53. §  A légiközlekedésről szóló 1995.  évi XCVII.  törvény (a  továbbiakban: Lt.) 27/A.  § (6)  bekezdés e)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[A személyszállítást végző légifuvarozó az  (1) és (3)  bekezdésben meghatározott adatokat egyedi adatigénylés alapján 
az alábbi szerveknek, illetve személyeknek továbbíthatja:]
„e) a bíróságnak, az ügyészségnek, a nyomozó hatóságnak, illetve az előkészítő eljárást folytató szervnek;”

54. §  Az Lt. 67.  § (16)  bekezdés c)  pontjában az „elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás alatt áll, 
a büntetőeljárás jogerős befejezéséig” szövegrész helyébe a „miatt büntetőeljárás hatálya alatt áll,” szöveg lép.

55. §  Hatályát veszti az Lt. 23. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontjában az „elkövetésének alapos gyanúja” szövegrész.
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22. A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény módosítása

56. §  A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995.  évi CVII.  törvény (a  továbbiakban: Bvsz. tv.) 29.  § (1)  bekezdés 
d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az adatkezelő szerv – a 28/B. § (2) bekezdésében meghatározott adatok kivételével – az általa kezelt adatokat továbbítja, 
valamint az iratokról teljes körű tájékoztatást ad]
„d) a rendőrség, a nyomozó hatóság és az előkészítő eljárást folytató szerv,”
(részére.)

57. §  A Bvsz. tv.
a) 14/A. § (1) bekezdésében az „Az előzetes letartóztatást” szövegrész helyébe az „A letartóztatást” szöveg,
b) 16. § (3) bekezdésében, 16. § (8) bekezdésében és 17. § (3) bekezdésében az „ideiglenes” szövegrész helyébe 

az „előzetes” szöveg,
c) 28/B. § (1) bekezdésében az „ügyész” szövegrész helyébe az „ügyészség” szöveg és az „1998. évi XIX. törvény 

51. § (3) vagy (3a) bekezdése” szövegrész helyébe a „2017. évi XC. törvény 52. §-a” szöveg
lép.

23. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

58. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény 3.  § 43.  pontjában az  „az előzetes letartóztatás, 
szabadságvesztés, elzárás büntetés” szövegrész helyébe az „a letartóztatás, szabadságvesztés, elzárás” szöveg lép.

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

59. §  A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996.  évi 
XX. törvény (a továbbiakban: Szaz.) 32. § o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A személyi azonosító kezelésére – az adattovábbítás kivételével – jogosult)
„o) az ügyészség, a nyomozó hatóság és az előkészítő eljárást folytató szerv büntetőeljárás lefolytatása érdekében;”

60. §  A Szaz. 36. § r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A személyi azonosító továbbítására jogosult:)
„r) az ügyészség, a nyomozó hatóság és az előkészítő eljárást folytató szerv büntetőeljárás lefolytatása érdekében;”

61. §  A Szaz.
a) 20. § (2) bekezdés d) pontjában az „ügyész által jóváhagyott megkeresés” szövegrész helyébe az „ügyészség 

által engedélyezett adatkérés” szöveg,
b) 36.  § i) és j)  pontjában a „nyomozó hatóság részére” szövegrész helyébe a „bíróság, ügyészség, nyomozó 

hatóság, előkészítő eljárást folytató szerv részére” szöveg
lép.

25. A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény módosítása

62. §  A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996.  évi XXXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Nbjt.) 34.  §-a a  következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha e törvény másképp nem rendelkezik,
a) az eljárás hivatalból vagy az ügyészség, a terhelt vagy a védő indítványára indul meg,
b) a bíróság ülnökök közreműködése nélkül, egyesbíróként jár el,
c) a bíróság az iratok alapján dönt, szükség esetén ülésen meghallgatja az ügyészt, a terheltet és a védőt; bizonyítás 
felvétele esetén tárgyalást tart,
d) a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítélete elleni fellebbezést is tanácsülésen bírálja el és
e) harmadfokú bírósági eljárásnak nincs helye.”
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63. §  Az Nbjt. 44/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  külföldi hatóság kérésére az  átvett büntetőeljárásnak a  bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy 
véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezéséről, vagy az  ügyészségnek vagy a  nyomozó 
hatóságnak a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről szóló, illetve 
további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozatának meghozataláról a  legfőbb ügyész 
értesíti a megkereső külföldi hatóságot.”

64. § (1) Az Nbjt. 46. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha e törvény másképp nem rendelkezik,
a) az eljárás hivatalból vagy az ügyészség, a terhelt vagy a védő indítványára indul meg,
b) a bíróság ülnökök közreműködése nélkül, egyesbíróként jár el,
c) a bíróság az iratok alapján dönt, szükség esetén ülésen meghallgatja az ügyészt, a terheltet és a védőt; bizonyítás 
felvétele esetén tárgyalást tart,
d) a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítélete elleni fellebbezést is tanácsülésen bírálja el és
e) harmadfokú bírósági eljárásnak nincs helye.”

 (2) Az Nbjt. 46. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A bíróság ügydöntő határozata ellen felülvizsgálatnak nincs helye.
(4) A  külföldi ítélet elismerése, a  vagyonelkobzás vagy az  elkobzás végrehajtásának átvétele, valamint 
az  elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele végrehajtásának átvétele tárgyában bírósági titkár is 
eljárhat.”

65. § (1) Az Nbjt. V. Fejezet 7. Cím címe helyébe a következő Cím cím lép:
„Kihallgatás telekommunikációs eszköz útján”

 (2) Az Nbjt. 67. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  megkereső igazságügyi hatóság által Magyarországon tartózkodó személy tanúként, terheltként vagy 
szakértőként audiovizuális eszköz útján, vagy tanúként vagy szakértőként telefonkonferencia útján történő 
kihallgatása vagy meghallgatása iránt előterjesztett eljárási jogsegély iránti megkeresést a  bíróság vagy 
az ügyészség az érintett személy telekommunikációs eszköz útján történő kihallgatásának vagy meghallgatásának 
elrendelésével teljesíti.
(2) A  terhelt audiovizuális eszköz útján történő kihallgatására irányuló eljárási jogsegély iránti megkeresés 
a  terhelt hozzájárulásával teljesíthető. A  tanú vagy a  szakértő telefonkonferencia útján történő kihallgatására 
vagy meghallgatására irányuló eljárási jogsegély iránti megkeresés a  tanú vagy a  szakértő hozzájárulása esetén 
teljesíthető.
(3) Az  eljárási jogsegély iránti megkeresés teljesítésére a  tanúként vagy terheltként kihallgatandó személy 
tényleges tartózkodási helye, illetve a  szakértőként meghallgatandó személy tényleges tartózkodási helye vagy 
székhelye szerinti járásbíróság vagy járási ügyészség illetékes. Ha a  szabadlábon lévő, tanúként vagy terheltként 
kihallgatandó személy Magyarországon tényleges tartózkodási hellyel, illetve a  szakértőként meghallgatandó 
személy Magyarországon tényleges tartózkodási hellyel vagy székhellyel nem rendelkezik, az eljárási jogsegély iránti 
megkeresés teljesítésére a  Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a  Fővárosi Főügyészség rendelkezik hatáskörrel és 
illetékességgel.”

66. §  Az Nbjt. 79. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A megkereséshez csatolni kell a bíróság jogerős ügydöntő határozatát vagy annak hiteles másolatát.”

67. §  Az Nbjt.
 1. 10.  §-ában a  „Büntető Törvénykönyvet” szövegrész helyébe a  „Büntető Törvénykönyvről szóló 2012.  évi 

C.  törvényt” szöveg és a  „büntetőeljárásról szóló törvényt” szövegrész helyébe a  „büntetőeljárásról szóló 
2017. évi XC. törvényt” szöveg,

 2. 13. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében az „állandó lakóhellyel” szövegrész helyébe a „lakcímmel” 
szöveg,

 3. 18. § (2) bekezdésében a „Határozata” szövegrész helyébe az „A Fővárosi Törvényszék nem ügydöntő végzése” 
szöveg,

 4. 19. § (1) bekezdésében a „személyt őrizetbe veszi” szövegrész helyébe a „személy őrizetét rendeli el” szöveg,
 5. 20. § (1) bekezdés a) pontjában és 28. §-ában az „iratokat” szövegrész helyébe az „ügyiratokat” szöveg,
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 6. 20. § (1) bekezdés a) pontjában az „ügyésznek” szövegrész helyébe az „ügyészségnek” szöveg,
 7. 20. § (1) bekezdés b) pontjában a „számára” szövegrész helyébe a „számára, és a bíróság feladata a kirendelt 

védő kijelölése” szöveg,
 8. 20. § (1) bekezdés d) pontjában, 45. § (3) bekezdésében, 69. § (5) bekezdésében, 69/A. § (4) bekezdésében, 

70. § (3) bekezdésében és 70/A. § (3) bekezdésében az „ügyészt” szövegrész helyébe az „ügyészséget” szöveg,
 9. 20. § (1a) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,
10. 20. § (1a) bekezdésében, 51. § (1) bekezdésében az „iratokkal” szövegrész helyébe az „ügyiratokkal” szöveg,
11. 22. § (4) bekezdésében az „előzetes letartóztatásban” szövegrész helyébe a „letartóztatásban” szöveg,
12. 22.  § (4)  bekezdésében, 65.  § (6)  bekezdésében az  „az előzetes letartóztatás” szövegrészek helyébe az 

„a letartóztatás” szöveg,
13. 23.  § (3)  bekezdésében a  „jogerős végzést az  iratokkal” szövegrész helyébe a  „véglegessé vált végzését 

az ügyiratokkal” szöveg,
14. 24. § (2) bekezdésében a „kiadatás céljából történő őrizetbe vétele” szövegrész helyébe a „őrizetének kiadatás 

céljából történő elrendelése” szöveg,
15. 25/A.  § (1)  bekezdésében, 40.  § (1), (3), (4) és (6)  bekezdésében, 44.  § (4) és (6)  bekezdésében, 44/A.  § 

(3) bekezdésében a „korlátozó” szövegrész helyébe az „érintő” szöveg,
16. 25/A.  § (2)  bekezdésében az  „ideiglenes kiadatási házi őrizet vagy ideiglenes kiadatási lakhelyelhagyási 

tilalom rendelhető el, ha a  kiadatási kérelmet Magyarország területén lakóhellyel” szövegrész helyébe 
az „olyan ideiglenes kiadatási bűnügyi felügyelet rendelhető el, amelynek során a bíróság a terhelt számára 
előírja, hogy meghatározott területet, lakást, egyéb helyiséget, intézményt vagy ahhoz tartozó bekerített 
helyet engedély nélkül ne hagyjon el, ha a kiadatási kérelmet Magyarország területén lakcímmel” szöveg,

17. 25/B. § (1) bekezdésében az „az ideiglenes kiadatási házi őrizet vagy az ideiglenes kiadatási lakhelyelhagyási 
tilalom” szövegrész helyébe az  „a 25/A.  § (2)  bekezdésében meghatározott ideiglenes kiadatási bűnügyi 
felügyelet” szöveg és a „határozatában” szövegrész helyébe a „végzésében” szöveg,

18. 25/B.  § (2)  bekezdésében az  „Az ideiglenes kiadatási házi őrizet, illetve az  ideiglenes kiadatási 
lakhelyelhagyási tilalom” szövegrész helyébe az  „A 25/A.  § (2)  bekezdésében meghatározott ideiglenes 
kiadatási bűnügyi felügyelet” szöveg,

19. 25/B.  § (3)  bekezdésében a  „személyt őrizetbe kell venni” szövegrész helyébe a  „személy őrizetét kell 
elrendelni” szöveg,

20. 25/B.  § (3)  bekezdés a)  pontjában az  „az ideiglenes kiadatási házi őrizet, illetve az  ideiglenes kiadatási 
lakhelyelhagyási tilalom” szövegrész helyébe az  „a 25/A.  § (2)  bekezdésében meghatározott ideiglenes 
kiadatási bűnügyi felügyelet” szöveg,

21. 26.  § (1)  bekezdésében a „határozata” szövegrész helyébe a „végzése” szöveg és az „a kiadatást a  bíróság 
határozatára” szövegrész helyébe az „a miniszter a kiadatást a bíróság végzésére” szöveg,

22. 26. § (3) bekezdésében az „ideiglenes kiadatási házi őrizet vagy ideiglenes kiadatási lakhelyelhagyási tilalom” 
szövegrész helyébe az „a 25/A.  § (2)  bekezdésében meghatározott ideiglenes kiadatási bűnügyi felügyelet” 
szöveg és a „terheltet őrizetbe kell venni” szövegrész helyébe a „terhelt őrizetét” szöveg,

23. 29.  § (3)  bekezdésében, 44/B.  § (2)  bekezdésében a „házi őrizet” szövegrész helyébe a „bűnügyi felügyelet” 
szöveg,

24. 30. § (4) bekezdésében a „149–160. §-ainak” szövegrész helyébe a „302–338. §-ainak” szöveg és az „intézkedés 
tehető” szövegrész helyébe a „kényszerintézkedés rendelhető el” szöveg,

25. 32. § (2) bekezdésében a „vádirat benyújtását követően” szövegrész helyébe a „vádemelés után” szöveg,
26. 32. § (2) és (5) bekezdésében, 42. § (4) bekezdésében, 44/A. § (2) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 51. § 

(3) bekezdésében, 55/A. § (1) és (2) bekezdésében, 62/D. § (2) bekezdésében, 65. § (4) bekezdésében, 65/A. § 
(3) és (5) bekezdésében, 66/A. § (3) bekezdésében, 67/A. § (1) bekezdésében, 69. § (5) és (7) bekezdésében, 
69/A. § (1) és (4) bekezdésében, 70. § (1) és (3) bekezdésében, 70/A. § (1) és (3) bekezdésében, 74. § (5) és 
(7)  bekezdésében, 75.  § (5)  bekezdésében, 75/A.  § (7)  bekezdésében az  „ügyész” szövegrészek helyébe 
az „ügyészség” szöveg,

27. 32. § (3) és (5) bekezdésében a „vádirat benyújtása előtt” szövegrész helyébe a „vádemelés előtt” szöveg,
28. 32. § (5) bekezdésében a „vádirat benyújtását megelőzően” szövegrész helyébe a „vádemelés előtt” szöveg,
29. 34. § (1) bekezdésében az „első fokon” szövegrész helyébe az „elsőfokon” szöveg,
30. 37.  § (1)  bekezdésében, 43.  § (1)  bekezdésében a  „lakó- vagy tartózkodási helyére” szövegrész helyébe 

a „tényleges tartózkodási helyére” szöveg,
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31. 38. § (1) bekezdésében és 45. § (1) bekezdésében a „vádirat benyújtásáig” szövegrész helyébe a „vádemelésig” 
szöveg,

32. 38. § (1) bekezdésében, 40. § (4) bekezdésében az „az ügyész” szövegrész helyébe az „ügyészség” szöveg,
33. 40.  § (1), (3) és (6)  bekezdésében, 44.  § (4)  bekezdésében, 44/A.  § (3)  bekezdésében a  „más, enyhébb” 

szövegrész helyébe a „más enyhébb,” szöveg,
34. 40. § (4) bekezdésében a „házi őrizet vagy lakhelyelhagyási tilalom” szövegrész helyébe a „bűnügyi felügyelet” 

szöveg,
35. 41. § (1) bekezdés a) pontjában az „a nyomozás” szövegrész helyébe az „az eljárás” szöveg,
36. 41.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az „a vádemelés elhalasztására” szövegrész helyébe a „feltételes ügyészi 

felfüggesztés elrendelésére” szöveg,
37. 42. § (1) bekezdésében az „ügyész vagy bíróság” szövegrész helyébe a „bíróság vagy ügyészség” szöveg,
38. 44. § (3) bekezdésében az „elvonó vagy korlátozó” szövegrész helyébe az „érintő” szöveg,
39. 44/A.  § (2)  bekezdésében a „216.  § (1)  bekezdése” szövegrész helyébe a „391.  §-a” szöveg és a „310.  §-a” 

szövegrész helyébe az „538. §-a” szöveg,
40. 44/A.  § (3)  bekezdésében a  „kényszerintézkedés” szövegrészek helyébe a  „bírói engedélyes 

kényszerintézkedés” szöveg,
41. 47.  § (4)  bekezdésében, 54.  § (1)  bekezdésében a  „házi őrizetben” szövegrész helyébe a  „bűnügyi 

felügyeletben” szöveg,
42. 48. § (1) bekezdésében a „határozatának” szövegrész helyébe az „ügydöntő végzésének” szöveg,
43. 48. § (2) bekezdésében a „határozatában” szövegrész helyébe az „ügydöntő végzésében” szöveg,
44. 48. § (4) bekezdésében az „a határozatában” szövegrész helyébe az „az ügydöntő végzésében” szöveg,
45. 49. § (1) bekezdésében az „állandó lakóhelye” szövegrész helyébe a „lakcíme” szöveg,
46. 51. § (1) bekezdésében a „határozatot” szövegrész helyébe az „ügydöntő végzést” szöveg és az „a határozatát” 

szövegrész helyébe az „az ügydöntő végzését” szöveg,
47. 51. § (2) bekezdésében, 60/C. § (2) bekezdésében a „határozatot” szövegrész helyébe az „ügydöntő végzést” 

szöveg,
48. 51. § (2) bekezdés b) pontjában a „határozat” szövegrész helyébe az „ügydöntő végzés” szöveg,
49. 51. § (3) bekezdésében az „iratok” szövegrész helyébe az „ügyiratok” szöveg,
50. 51. § (4) bekezdésében a „határozata” szövegrész helyébe az „ügydöntő végzése” szöveg és a „határozatára” 

szövegrész helyébe az „ügydöntő végzésére” szöveg,
51. 52.  § (3)  bekezdésében az „az ügyész vagy az  a  bíróság” szövegrész helyébe az „a bíróság vagy ügyészség” 

szöveg,
52. 55. §-ában a „határozatával” szövegrész helyébe az „ügydöntő végzésével” szöveg,
53. 55/A. § (2) bekezdésében az „őrizetbe vételét” szövegrész helyébe az „őrizetét” szöveg,
54. 60/C. § (2) bekezdésében a „határozatról” szövegrész helyébe a „végzésről” szöveg,
55. 60/D. § (2) bekezdésében a „határozatának” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozatának” szöveg,
56. 60/E.  §-ában az „az ennek folytán hozott határozat” szövegrész helyébe az „a rendkívüli jogorvoslat során 

hozott ügydöntő határozat” szöveg,
57. 60/G.  § (2)  bekezdésében a  „határozatát” szövegrész helyébe az  „ügydöntő végzését” szöveg és 

az „A határozatról” szövegrész helyébe az „Az ügydöntő végzésről” szöveg,
58. 60/H. § (2) bekezdésében a „határozatának” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozatának” szöveg,
59. 61. § (1) bekezdés f ) pontjában a „titkos adatszerzés” szövegrész helyébe a „bírói engedélyhez kötött leplezett 

eszközök alkalmazása” szöveg,
60. 61. § (2) bekezdésében az „ügyészhez” szövegrész helyébe az „ügyészséghez” szöveg,
61. 62/A. § (4) bekezdésében a „felettes ügyész” szövegrész helyébe a „felettes ügyészség” szöveg,
62. 62/G.  §-ában és 63/D.  §-ában a „Be. 95–96.  §-ában, 98.  §-ában, illetve 244/C.  § (5)  bekezdésében foglalt” 

szövegrész helyébe a „Be. 85. § (1) bekezdésében és 86. § (2) bekezdés a), c), d), f ) és g) pontjában foglalt” 
szöveg,

63. 64.  § c)  pontjában, 67.  § (9)  bekezdésében, 67/A.  § (1) és (2)  bekezdésében a „zártcélú távközlő hálózat” 
szövegrész helyébe a „telekommunikációs eszköz” szöveg,

64. 65. § (3) bekezdés a) pontjában az „az ügyésszel” szövegrész helyébe az „ügyészséggel” szöveg,
65. 65.  § (6)  bekezdésében az „Előzetes letartóztatásban” szövegrész helyébe a „Letartóztatásban” szöveg és az 

„az előzetes letartóztatásban” szövegrész helyébe az „a letartóztatásban” szöveg,
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66. 67.  § (5)  bekezdésében a „bíróság” szövegrész helyébe a „bíróság vagy ügyészség” szöveg és a „feladatot 
bírósági titkár” szövegrész helyébe a „feladatot bírósági titkár vagy alügyész” szöveg,

67. 67. § (7)–(9) bekezdésében az „A bíróság” szövegrész helyébe az „A bíróság vagy az ügyészség” szöveg,
68. 67.  § (9)  bekezdésében a  „244/D.  §” szövegrész helyébe a  „125.  §” szöveg és a  „kép- és hangfelvételt” 

szövegrész helyébe a „felvételt” szöveg,
69. 67/A. § (3) és (4) bekezdésében a „bíróság” szövegrészek helyébe a „bíróság vagy az ügyészség” szöveg,
70. 69. § (5) bekezdésében, 70. § (3) bekezdésében az „ügyészi” szövegrész helyébe az „ügyészségi” szöveg,
71. 74. § (5) bekezdésében a „155. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „320. § (1) bekezdése” szöveg, a „155. § 

(2)  bekezdése” szövegrész helyébe a „321.  § (1)  bekezdése” szöveg és a „155.  § (3)  bekezdése” szövegrész 
helyébe a „321. § (2) bekezdése” szöveg,

72. 75.  § (1)  bekezdés b)  pontjában és (3)  bekezdésében a „155.  § (1)  bekezdése” szövegrész helyébe a „320.  § 
(1) bekezdése” szöveg és a „155. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „321. § (1) bekezdése” szöveg,

73. 75/A.  § (2) és (3)  bekezdésében a  „címzett tartózkodási helye” szövegrész helyébe a  „címzett tényleges 
tartózkodási helye” szöveg,

74. 75/B.  § (7)  bekezdésében a  „személyt őrizetbe kell venni” szövegrész helyébe a  „személy őrizetét kell 
elrendelni” szöveg,

75. 76. § (2) bekezdés d) pontjában a „személyi” szövegrész helyébe a „személyes” szöveg,
76. 78. § (2) bekezdésében a „Mindazt” szövegrész helyébe az „A megkereséshez az (1) bekezdésben foglaltakon 

túl mindazt” szöveg,
77. 79/A.  § (2)  bekezdésében a „megkeresésekhez” szövegrész helyébe a „megkereséshez az  (1)  bekezdésben 

meghatározottakon túl” szöveg,
78. 80. § (4) bekezdésében a „házkutatásra” szövegrész helyébe a „kutatásra” szöveg,
79. 80. § (4) bekezdés a) pontjában a „határozatnák” szövegrész helyébe a „határozatának” szöveg,
80. 81.  § (1)  bekezdésében az „a tanács elnöke” szövegrész helyébe az „az egyesbírós vagy a  tanács elnöke” 

szöveg és a  „nyilatkozattevő, – amennyiben” szövegrész helyébe a  „nyilatkozattevő vagy – amennyiben” 
szöveg,

81. 81. § (2) bekezdésében az „első fokon” szövegrész helyébe az „elsőfokon” szöveg,
82. 82.  §-ában az  „az ügyésznek, illetve a  bíróságnak” szövegrész helyébe az  „a bíróságnak, illetve 

az ügyészségnek” szöveg és
83. 83. § (2) bekezdés b) pontjában a „díja” szövegrész helyébe a „díja és költsége” szöveg
lép.

68. §  Hatályát veszti az Nbjt.
a) 34.  § (1)  bekezdésében az  „Az eljárásra a  büntetőeljárásról szóló törvénynek a  különleges eljárásokra 

vonatkozó szabályait megfelelően alkalmazni kell.” szövegrész,
b) 40. § (1), (3) és (6) bekezdésében, 44. § (4) és (6) bekezdésében, 44/A. § (3) bekezdésében, 65. § (3) bekezdés 

a) pontjában és (7) bekezdésében, valamint 66/A. § (5) bekezdésében az „előzetes” szövegrész,
c) 64. § d) pontja és
d) V. Fejezet 8. Címe.

26. A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosítása

69. §  A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény 23. § (2) bekezdésében a „büntetőeljárással összefüggésben hozott 
jogerős határozat” szövegrész helyébe a „bíróság jogerős vagy véglegessé vált határozata, valamint az  ügyészség, 
illetve a nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem támadható határozata” szöveg lép.

27. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

70. §  A természet védelméről szóló 1996.  évi LIII.  törvény 60.  § (1)  bekezdésében az  „ügyész” szövegrész helyébe 
az „ügyészség” szöveg lép.
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28. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 
módosítása

71. §  A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
a) 79/A. § (5) bekezdésében a „büntetőeljárás jogerős befejezéséig” szövegrész helyébe a „szabálysértési eljárás 

jogerős befejezéséig, illetve a büntetőeljárásnak a bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé 
vált nem ügydöntő végzésével történő befejezéséig, illetve az ügyészség vagy a nyomozó hatóság további 
jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozataláig” szöveg,

b) 88/N.  § (3)  bekezdésében az „iratokra, ideértve a  bíróság, az  ügyész, és a  nyomozó hatóság” szövegrész 
helyébe az „ügyiratokra, ideértve a  bíróság, az  ügyészség, a  nyomozó hatóság vagy az  előkészítő eljárást 
folytató szerv” szöveg

lép.

29. A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló  
1996. évi LVIII. törvény módosítása

72. §  A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény
a) 35.  § (4)  bekezdésében a  „jogerős határozatnak a  kamarával való közlésétől, a  kétéves határidőt pedig 

az eljárás jogerős befejezésétől” szövegrész helyébe a „bíróság jogerős vagy véglegessé vált határozatának, 
valamint az  ügyészségnek, illetve a  nyomozó hatóságnak a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői 
eljárás céljából történő felfüggesztéséről szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható határozatának 
a  kamarával való közlésétől kell számítani. A  kétéves határidőt a  büntetőeljárásnak a  bíróság jogerős 
ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezésétől, illetve 
az  ügyészségnek vagy a  nyomozó hatóságnak a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás 
céljából történő felfüggesztéséről szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető 
határozata meghozatalától” szöveg,

b) 36/D. § (1) bekezdésében az „ügyész” szövegrész helyébe az „ügyészség” szöveg
lép.

30. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

73. §  Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
a) 11.  § (5)  bekezdésében a  „vele szemben a  (3)  bekezdésben meghatározott szándékos bűncselekmény 

elkövetésének megalapozott gyanúja miatt nincsen büntetőeljárás folyamatban” szövegrészek helyébe 
az „a (3) bekezdésben meghatározott szándékos bűncselekmény miatt nem áll büntetőeljárás hatálya alatt” 
szöveg,

b) 16. § (7) bekezdésében és 16/A. § (11) bekezdésében az „a bíróság” szövegrész helyébe az „az ügyészség és 
a nyomozó hatóság büntetőeljárás lefolytatása céljából, a bíróság” szöveg

lép.

31. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

74. §  A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény (a  továbbiakban: Gyvt.) 72.  § 
(1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a gyermek)
„b) érdekében áll az  anya letartóztatásának elrendelése esetén az  anyával történő együttes elhelyezése, 
a  letartóztatás elrendeléséről szóló határozat meghozatalakor a  bíróság a  gyermeket ideiglenesen, az  anya 
fogvatartásának helye szerint a büntetés-végrehajtási intézet anya-gyermek részlegén vagy a javítóintézet fiatalkorú 
és gyermeke együttes elhelyezését biztosító részlegén helyezi el.”
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75. §  A Gyvt. 136. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyámhatóság és a  személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző 
szervezet alkalmazottja és vezetője, a gyermek és az őt nevelő szülő vagy a gyermek törvényes képviselője tartózkodási 
helyére vonatkozóan megtagadhatja a szülő tájékoztatását, illetve korlátozhatja a szülő iratbetekintési jogát, ha)
„a) a  szülő a  gyermeke vagy a  gyermeket nevelő másik szülő sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt 
büntetőeljárás hatálya alatt áll,”

76. §  A Gyvt.
a) 66/M. § (2) bekezdés b) pontjában az „az előzetes letartóztatás” szövegrész helyébe az „a letartóztatás” szöveg,
b) 68/D. § (1) bekezdésében a „mellett a nyomozó hatóságnak” szövegrész helyébe a „mellett az ügyészségnek, 

a nyomozó hatóságnak” szöveg,
c) 68/D.  § (8)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában a  „fiatalkorúval szemben indult büntetőeljárásban eljáró 

és jelzést tevő nyomozó hatóságnak” szövegrész helyébe a  „büntetőeljárásban eljáró és jelzést tevő 
ügyészségnek, nyomozó hatóságnak” szöveg,

d) 98.  § (7)  bekezdés h)  pontjában az  „a rendőrség, az  ügyészség,” szövegrész helyébe az  „a rendőrség, 
a nyomozó hatóság, az ügyészség,” szöveg,

e) 101. § (5) bekezdésében a „bűnelkövetők” szövegrész helyébe a „terhelt” szöveg,
f ) 136.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az  „a rendőrségnek, az  ügyészségnek” szövegrész helyébe az 

„a rendőrségnek, a nyomozó hatóságnak, az ügyészségnek” szöveg,
g) 139/A. § (3a) bekezdésében az „ügyész” szövegrész helyébe az „ügyészség” és az „1998. évi XIX. törvény 51. § 

(3) vagy (3a) bekezdése” szövegrész helyébe a „2017. évi XC. törvény 52. §-a” szöveg,
h) 169.  §-ában a „követően a  nyomozó hatóságnak” szövegrész helyébe a „követően az  ügyészségnek, illetve 

a nyomozó hatóságnak” szöveg
lép.

77. §  Hatályát veszti a Gyvt.
a) 15. § (5) bekezdésében, 80/B. § (5) bekezdés d) pontjában és 101. § (5) bekezdésében az „előzetes” szövegrész 

és
b) 135. § (4) bekezdés a) pontjában az „által megvalósított” szövegrész.

32. Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény módosítása

78. §  Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997.  évi XLVI.  törvény 23.  § (4)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(4) Ha az etikai vétségnek is minősülő ügyben szabálysértési eljárás is indult, a kilencvennapos határidőt a jogerős 
határozat, ha büntetőeljárás is indult, a  jogerős ügydöntő határozat vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzés, 
vagy az  eljárás feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztéséről szóló 
határozat, illetve további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozat területi szervezettel 
történt közlésétől kell számítani. Az  egyéves határidőt a  szabálysértési eljárásban az  eljárás jogerős befejezésétől, 
büntetőeljárásban pedig a  jogerős ügydöntő határozattal vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzéssel, 
vagy az  eljárás feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztéséről szóló 
határozattal, illetve további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozattal történő befejezésétől 
kell számítani.”

33. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 
1997. évi XLVII. törvény módosítása

79. §  Az egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997.  évi 
XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  Rendőrségről szóló 1994.  évi XXXIV.  törvény 69.  § (3)  bekezdésében, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalról 
szóló 2010.  évi CXXII.  törvény 58.  § (3)  bekezdésében vagy a  büntetőeljárásról szóló 2017.  évi XC.  törvény 262.  § 
(3) bekezdésében meghatározottak szerinti adatkérés esetén a kezelést végző orvos az ügyészség engedélye nélkül 
is köteles az általa kezelt egészségügyi és személyazonosító adatokra vonatkozó adatkérést teljesíteni.”
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80. §  Az Eüak.
a) 23.  §-át megelőző alcímben a  „megkeresésére” szövegrész helyébe „megkeresésére vagy adatkérésére” 

szöveg,
b) 23.  § (1)  bekezdésében az  „írásbeli megkeresésére” szövegrész helyébe az  „adatkérésére vagy írásbeli 

megkeresésére” szöveg, a  „megkereső” szövegrészek helyébe a  „megkereső vagy adatszolgáltatást kérő” 
szöveg és a „megkeresésben” szövegrész helyébe a „megkeresésben vagy adatkérésben” szöveg,

c) 23. § (1) bekezdés a) pontjában a „büntetőügyben a nyomozó hatóság, az ügyészség, a bíróság,” szövegrész 
helyébe a „büntetőügyben a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerv,” 
szöveg,

d) 23. § (2) bekezdésében a „megkeresésben” szövegrész helyébe a „megkeresésben vagy adatkérésben” szöveg,
e) 23.  § (4)  bekezdés a)  pontjában az „a nyomozó hatóság, valamint az  ügyészség halaszthatatlan nyomozási 

cselekmény keretében” szövegrész helyébe az „az ügyészség, a  nyomozó hatóság, valamint az  előkészítő 
eljárást folytató szerv halasztást nem tűrő esetben” szöveg,

f ) 23. § (4) bekezdésében a „megkeresést” szövegrészek helyébe a „megkeresést vagy adatkérést” szöveg
lép.

34. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

81. §  Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997.  évi LXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Iasz.) 11.  § 
(5) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Bírósági fogalmazónak, bírósági titkárnak, igazságügyi szakértőnek a (4) bekezdésben meghatározottakon túl azt sem 
lehet kinevezni:]
„d) aki büntetőeljárás – ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádas eljárást – hatálya alatt áll.”

82. §  Az Iasz. 56. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Fegyelmi eljárás nem rendelhető el, ha)
„b) az  igazságügyi alkalmazottal szemben a  kötelezettségszegés miatt büntetőeljárás vagy szabálysértési eljárás 
indult,
ba) szabálysértési eljárásban a  felelősséget megállapító vagy eljárást megszüntető jogerős határozat, 
büntetőeljárásban a  bíróság jogerős ügydöntő határozata vagy véglegessé vált eljárást megszüntető határozata, 
valamint a  nyomozás során hozott, további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozat 
munkáltatóval való közlésétől számított három hónapon túl; vagy
bb) ha az  eljárás az  a)  pontban említett hároméves határidőn túl fejeződött be, a  ba)  pont szerinti határozat 
meghozatalától számított egy év elteltével.”

83. §  Az Iasz. 82. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  igazságügyi alkalmazott kártérítési felelősségéről, illetve sérelemdíj megfizetésére kötelezéséről 
a  munkáltató a  kár, illetve a  személyiségi jogsértés tudomására jutásától számított 60 napon belül határozattal 
dönt. Ha a károkozóval, illetve a jogsértővel szemben a kárigénnyel, illetve a személyiségi jogsértéssel összefüggően 
büntetőeljárás indult, a határidő a büntetőeljárásnak a bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált 
nem ügydöntő végzésével történő befejezésekor, illetve az ügyészségnek vagy a nyomozó hatóságnak a feltételes 
ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről szóló, illetve további jogorvoslattal 
nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozatalakor veszi kezdetét.”

84. §  Az Iasz.
a) 56.  § (2)  bekezdésében a  „pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárást” szövegrész helyébe 

a „pótmagánvádas eljárást” szöveg,
b) 59.  § (1)  bekezdésében a  „pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárást – hatálya alatt áll, 

a  büntetőeljárás jogerős befejezéséig” szövegrész helyébe a  „pótmagánvádas eljárást – hatálya alatt áll” 
szöveg

lép.



34182 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 216. szám 

35. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

85. §  A társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„g) Fogvatartott: akinek őrizetét rendelték el; az  a  személy, aki olyan bűnügyi felügyelet alatt áll, amelynek során 
a bíróság előírta számára, hogy lakást, egyéb helyiséget, intézményt, vagy ahhoz tartozó bekerített helyet engedély 
nélkül nem hagyhat el; a  letartóztatott; a szabadságvesztést, vagy elzárást töltő; valamint a kényszergyógykezelés 
vagy előzetes kényszergyógykezelés alatt álló személy.”

86. §  A Tbj. 8. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Szünetel a biztosítás:)
„d) a  letartóztatás tartama alatt, kivéve, ha a  letartóztatottat jogerősen felmentették, vagy a  bíróság jogerős vagy 
végleges határozatában, valamint az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem támadható 
határozatában a  büntetőeljárást megszüntette; továbbá a  szabadságvesztés tartama alatt, kivéve, ha az  elítéltet 
utóbb a bíróság jogerősen felmentette,”

87. §  A Tbj. 15. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult, aki)
„c) letartóztatott, szabadságvesztést, elzárást, tölt, továbbá akinek őrizetét rendelték el,”

88. §  A Tbj. 42. § (4) bekezdésében a „bíróságok, az ügyészségek” szövegrész helyébe a „bíróság, az ügyészség” szöveg lép.

36. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

89. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény 42.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) A  szolgálati idő számításánál nem lehet figyelembe venni a  letartóztatás, a  szabadságvesztés tartamát. 
E rendelkezéstől eltérően szolgálati időként kell figyelembe venni
a) a  letartóztatás idejét, ha a  letartóztatottat jogerősen felmentették, vagy a  bíróság jogerős vagy végleges 
határozatában, valamint az  ügyészség, illetve a  nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem támadható 
határozatában a büntetőeljárást megszüntette,
b) a szabadságvesztés idejét, ha az elítéltet a bíróság utóbb jogerősen felmentette.”

37. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

90. §  A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII.  törvény (a továbbiakban: Mny.tv.) 79. § 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  Rendőrségről szóló 1994.  évi XXXIV.  törvény 69.  § (3)  bekezdésében, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalról 
szóló 2010.  évi CXXII.  törvény 58.  § (3)  bekezdésében vagy a  büntetőeljárásról szóló 2017.  évi XC.  törvény 262.  § 
(3)  bekezdésében meghatározottak szerinti adatkérés esetén a  pénztár az  ügyészség engedélye nélkül is köteles 
az általa kezelt, pénztártitoknak minősülő adatokra vonatkozó adatkérést teljesíteni.”

91. §  Az Mny.tv.
a) 49. § (4) bekezdés c) pontjában az „ítéletével” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozatával” szöveg,
b) 79.  § (1)  bekezdés e)  pontjában a „keretében eljáró, valamint a  feljelentés kiegészítését végző nyomozó 

hatósággal, ügyészséggel” szövegrész helyébe a  „során eljáró ügyészséggel, nyomozó hatósággal, illetve 
pénztártitok esetén az előkészítő eljárást folytató szervvel” szöveg,

c) 79.  § (1)  bekezdésében az  „írásbeli megkeresése” szövegrész helyébe az  „adatkérése vagy írásbeli 
megkeresése” szöveg

lép.

92. §  Hatályát veszti az Mny.tv. 34. § (12) bekezdés c) pontjában az „elkövetésének megalapozott gyanúja” szövegrész.
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38. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

93. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény (a  továbbiakban: Ebtv.) 42/C.  § 
(1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem jár a gyermekgondozási díj, ha)
„e) a jogosult letartóztatásban van, vagy szabadságvesztést, elzárást tölt;”

94. §  Az Ebtv. 47. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem jár táppénz)
„d) a letartóztatás és a szabadságvesztés tartamára,”

39. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

95. §  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
a) 64.  § (1a)  bekezdésében az  „1998.  évi XIX.  törvény 214.  § (1a)  bekezdése vagy 284.  § (3)  bekezdése” 

szövegrész helyébe a „2017. évi XC. törvény 464. § (4) bekezdése vagy 560. § (1) bekezdés e) pontja” szöveg,
b) 70. § (2) bekezdés a) pontjában „a nemzetbiztonsági szolgálat vagy a nyomozó hatóság” szövegrész helyébe 

a „nemzetbiztonsági szolgálat, a nyomozó hatóság vagy az előkészítő eljárást folytató szerv” szöveg
lép.

40. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

96. §  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)
a) 188.  § a)  pontjában a  „büntetőeljárás során elrendelt kényszergyógykezelést, ideiglenes 

kényszergyógykezelést és elmemegfigyelést” szövegrész helyébe a  „kényszergyógykezelést, előzetes 
kényszergyógykezelést és a büntetőeljárás során az elmeállapot megfigyelést” szöveg,

b) 214.  §-ában az  „amennyiben a  nyomozó hatóság” szövegrész helyébe az  „amennyiben a  bíróság, 
az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság” szöveg,

c) 217.  § (11)  bekezdés c)  pontjában a  „pótmagánvádló vádindítványa alapján indult” szövegrész helyébe 
a „pótmagánvádas” szöveg

lép.

97. §  Hatályát veszti az Eütv. 218. § (3) bekezdésében az „elkövetésének” szövegrész.

41. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló  
1997. évi CLIX. törvény módosítása

98. § (1) A  fegyveres biztonsági őrségről, a  természetvédelmi és a  mezei őrszolgálatról szóló 1997.  évi CLIX.  törvény 
(a továbbiakban: Fbötv.) 6. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem lehet fegyveres biztonsági őr,)
„c) aki kétévi vagy ennél hosszabb tartamú szabadságvesztéssel fenyegetett szándékos bűncselekmény miatt 
büntetőeljárás hatálya alatt áll.”

 (2) Az Fbötv. 6. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Ha a  fegyveres biztonsági őrrel szemben szándékos bűncselekmény miatt büntetőeljárás indul, a  rendőrség 
a  kötelezett vagy a  fegyveres biztonsági őrséget működtető szervezet vezetőjénél kezdeményezheti a  fegyveres 
biztonsági őr szolgálatellátás alóli ideiglenes – a  büntetőeljárásnak a  bíróság jogerős ügydöntő határozatával 
vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezéséig, illetve az  ügyészségnek vagy a  nyomozó 
hatóságnak a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről szóló, illetve 
további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozataláig tartó – felfüggesztését.”

99. §  Az Fbötv.
a) 9/A. § (5) bekezdésében a „nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, az ügyészség, a bíróság,” szövegrész 

helyébe a „bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a büntetőeljárás során eljáró előkészítő eljárást folytató 
szerv, a szabálysértési hatóság” szöveg,
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b) 9/A. § (6) bekezdésében „a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, az ügyészség, a bíróság,” szövegrész 
helyébe „a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a büntetőeljárás során eljáró előkészítő eljárást folytató 
szerv, a szabálysértési hatóság” szöveg,

c) 9/B.  § (4) és (5)  bekezdésében a  „nyomozó hatóság, a  rendőrségről szóló törvényben meghatározott 
terrorizmust elhárító szerv, a  szabálysértési hatóság, a  körözési eljárást folytató szerv, az  ügyészség, 
a  bíróság,” szövegrész helyébe a „bíróság, az  ügyészség, a  nyomozó hatóság, a  büntetőeljárás során eljáró 
előkészítő eljárást folytató szerv, a rendőrségről szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító szerv, 
a szabálysértési hatóság, a körözési eljárást folytató szerv,” szöveg

lép.

42. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

100. §  A külföldre utazásról szóló 1998.  évi XII.  törvény (a  továbbiakban: Utv.) 16.  § (1)  bekezdés b)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Nem utazhat külföldre)
„b) az  a  személy, aki olyan bűnügyi felügyelet alatt áll, amelynek során a  bíróság előírta számára, hogy 
meghatározott területet, lakást, egyéb helyiséget, intézményt vagy ahhoz tartozó bekerített helyet engedély nélkül 
nem hagyhat el,”

101. §  Az Utv.
a) 16.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „ideiglenes kényszergyógykezelés” szövegrész helyébe az  „előzetes 

kényszergyógykezelés” szöveg,
b) 16. § (2) bekezdés b) pontjában és a 16. § (4) bekezdésében a „bíró” szövegrész helyébe a „bíróság” szöveg,
c) 16.  § (3)–(4)  bekezdésében, 16/B.  § (1)–(3) és (5)  bekezdésében, valamint 16/C.  § (1)–(3)  bekezdésében 

az „ügyész” szövegrész helyébe az „ügyészség” szöveg,
d) 16. § (5) bekezdés a) pontjában az „elvonó vagy korlátozó” szövegrész helyébe az „érintő” szöveg,
e) 20.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „a hatóság elvette, illetve bevonta vagy szabálysértési, illetve 

büntetőeljárásban tárgyi bizonyítási eszközként lefoglalta” szövegrész helyébe az „elvették, illetve bevonták 
vagy szabálysértési, illetve büntetőeljárásban lefoglalták” szöveg,

f ) 23. § (1) bekezdésében az „és a rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve és nyomozó hatósága” 
szövegrész helyébe az „a nyomozó hatóság, a rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve” szöveg,

g) 29.  § (2)  bekezdésében a „nyomozó hatóságok és” szövegrész helyébe a „nyomozó hatóság, az  előkészítő 
eljárást folytató szerv és” szöveg és a „körében” szövegrész helyébe az „esetén” szöveg

lép.

102. §  Hatályát veszti az Utv. 16. § (1) bekezdés a) pontjában az „előzetes” szövegrész.

43. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

103. §  A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 27. § (1) bekezdés d) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Nem jár gyermekgondozási támogatás annak a személynek, aki)
„d) letartóztatásban van, illetve szabadságvesztést tölt.”

104. §  A Cst. 42. § (2) bekezdésében az „ítélete” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozata” szöveg lép.

44. Az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség 
Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló  
1999. évi LIV. törvény módosítása

105. §  Az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a  Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében 
megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV. törvény
a) 4.  § (1)  bekezdésében és 5.  § (1)  bekezdésében, a „titkos információgyűjtéssel érintett” szövegrész helyébe 

a „titkos információgyűjtéssel, illetve a leplezett eszközök alkalmazásával érintett” szöveg,
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b) 6. § (2) bekezdés a) pontjában a „2003. évi CXXX.” szövegrész helyébe a „2012. évi CLXXX.” szöveg,
c) 14/F.  § (6)  bekezdésében az  „1998.  évi XIX.  törvény (a  továbbiakban: Be.) 155.  §” szövegrész helyébe 

a „2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 320. §” szöveg,
d) 14/F. § (6) bekezdés a) pontjában a „155. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „321. § (1) bekezdése” szöveg 

és
e) 14/F. § (6) bekezdés b) pontjában a „155. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „321. § (2) bekezdése” szöveg
lép.

45. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény módosítása

106. §  A közterület-felügyeletről szóló 1999.  évi LXIII.  törvény 7/A.  § (2)  bekezdésében a „büntető vagy szabálysértési 
eljárásra jogosult szerv megkeresésére továbbíthatja” szövegrész helyébe a  „szabálysértési eljárásra jogosult 
szerv, illetve büntetőeljárásban a  bíróság, az  ügyészség, a  nyomozó hatóság, az  előkészítő eljárást folytató 
szerv megkeresésére vagy adatkérésére továbbíthatja” szöveg, valamint a  „megkeresésben” szövegrész helyébe 
a „megkeresésben vagy adatkérésben” szöveg lép.

46. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és 
az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény módosítása

107. §  A szervezett bűnözés, valamint az  azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az  ehhez 
kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999.  évi LXXV.  törvény (a  továbbiakban: 1999.  évi LXXV.  törvény) 6.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § Ha a  működési engedély visszavonását, illetve az  üzlet bezáratását az  5.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
jogsértés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárást folytató szerv indokoltnak tartja, az  eljárás megindításáról, 
illetve szabálysértési eljárásban a jogerős végzésről, továbbá büntetőeljárásban a bíróság jogerős vagy véglegessé 
vált határozatáról, valamint az ügyészségnek, illetve a nyomozó hatóságnak a feltételes ügyészi felfüggesztés vagy 
közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható határozatáról 
értesíti az  üzlet működési helye szerint illetékes jegyzőt. Az  5.  § (2)  bekezdésében meghatározott esetekben 
a bírósági ügydöntő határozatról az ügyben eljáró hatóságot is értesíteni kell.”

108. §  Az 1999. évi LXXV. törvény
a) 5.  § (1)  bekezdésében az „a nyomozó, illetve” szövegrész helyébe az „az ügyészség, a  nyomozó hatóság, 

illetve” szöveg,
b) 5. § (2) bekezdésében az „A szabálysértési, illetve a nyomozó hatóság” szövegrész helyébe az „Az ügyészség, 

a nyomozó hatóság, illetve a szabálysértési hatóság” szöveg
lép.

47. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

109. §  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.) 33/B. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nyilvántartó felfüggeszti a vizsgálónak a vizsgálói tevékenységre való jogosultságát, ha
a) a  2013. június 30-ig hatályban volt, a  Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.  évi IV.  törvényben meghatározott 
közélet tisztasága elleni, közbizalom elleni vagy vagyon elleni,
b) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII., XXXIII. vagy XXXV–XXXVII. Fejezetében meghatározott
bűncselekmény miatt büntetőeljárás hatálya alatt áll.”

110. §  A Kknyt.
a) 19.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „nyomozó hatóság, az” szövegrész helyébe a  „nyomozó hatóság, 

az előkészítő eljárást folytató szerv, az” szöveg,
b) 27/A. § (3) bekezdés d) pontjában és 27/C. § (2) bekezdés b) pontjában a „nyomozó hatóság, az ügyészség és 

a bíróság” szövegrész helyébe a „bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság és az előkészítő eljárást folytató 
szerv” szöveg,
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c) 32.  § (4)  bekezdésében a „nyomozó hatóság és” szövegrész helyébe a „bíróság, az  ügyészség, a  nyomozó 
hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerv és” szöveg

lép.

48. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

111. §  A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.)
a) 34. § (4) bekezdés b) pontjában az „ítéletében” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozatában” szöveg és
b) 40. § (2) bekezdésében a „nyomozóhatóságokra” szövegrész helyébe a „nyomozó hatóságra” szöveg
lép.

112. §  Hatályát veszti a Vkt.
a) 34. § (4) bekezdés c) pontjában az „elkövetésének megalapozott gyanúja” szövegrész és
b) 40. § (1) és (2) bekezdésében a „vagy annak alapos gyanúja” szövegrész.

49. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 
módosítása

113. § (1) A  Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000.  évi LXXXIV.  törvény (a  továbbiakban: 
Mnmktv.) 23. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az  adott ügyben büntetőeljárás is indul, a  hat hónapos határidő a  bíróság jogerős vagy véglegessé vált 
határozatának, vagy az ügyészségnek vagy a nyomozó hatóságnak a feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői 
eljárás céljából történő felfüggesztésről szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható határozatának 
területi szervezettel történt közlésétől, az egyéves határidő pedig a büntetőeljárásnak a bíróság jogerős ügydöntő 
határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezésétől, vagy az  ügyészségnek vagy 
a  nyomozó hatóságnak a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről 
szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozatalától számít.”

 (2) Az Mnmktv. 23. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha az  adott ügyben szabálysértési eljárás is indul, a  hat hónapos határidő a  jogerős határozat területi 
szervezettel történt közlésétől, az egyéves határidő pedig az eljárás jogerős befejezésétől számít.”

 (3) Az Mnmktv. 23. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  bíróság határozatát a  jogerőre emelkedést vagy véglegessé válást, az  ügyészség vagy a  nyomozó hatóság 
a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről szóló, illetve további 
jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozatát a  határozathozatalt követő 30 napon belül 
megküldi az illetékes kamarai szervnek.”

 (4) Az Mnmktv. 23. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  szabálysértési hatóság határozatát a  jogerőre emelkedést követő 30 napon belül megküldi az  illetékes 
kamarai szervnek.”

114. §  Az Mnmktv.
a) 18.  § (1)  bekezdés c)  pontjában és 19.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az  „ítélettel” szövegrész helyébe 

az „ügydöntő határozattal” szöveg és
b) 18.  § (3)  bekezdésében a  „jogerős bírói ítéletben” szövegrész helyébe a  „bíróság jogerős ügydöntő 

határozatában” szöveg és a „fegyelmi határozatban” szövegrész helyébe az „a jogerős fegyelmi határozatban” 
szöveg

lép.

50. Az 1956. évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő elítélések 
semmisségének megállapításáról szóló 2000. évi CXXX. törvény módosítása

115. §  Az 1956.  évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő elítélések semmisségének 
megállapításáról szóló 2000. évi CXXX. törvény
a) 2. § (2) bekezdésében az „1998. évi XIX.” szövegrész helyébe a „2017. évi XC.” szöveg és
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b) 2.  § (2)  bekezdés f )  pontjában az  „555.  § (2)  bekezdés d)  pontjában” szövegrész helyébe a  „672.  § 
(3) bekezdésében” szöveg

lép.

51. A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosítása

116. §  A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI.  törvény 16. § (2) bekezdésében a „magyar hatóság” szövegrész helyébe 
a „bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság adatkérése” szöveg lép.

52. A büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 
2001. évi LXXXV. törvény módosítása

117. § (1) A  büntetőeljárásban részt vevők, az  igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 2001.  évi 
LXXXV. törvény (a továbbiakban: Tvdtv.) 1. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„4. büntetőeljárásban részt vevő: a terhelt, a védő, a sértett, a magánvádló, a pótmagánvádló, a magánfél, a vagyoni 
érdekelt, az egyéb érdekelt;”

 (2) A Tvdtv. 1. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„8. fenyegetett helyzetben lévő személy:
a) az  a  személy, akinek a  sérelmére a  büntetőeljárás során jogai érvényesítésének, kötelezettségei teljesítésének 
akadályozása, meghiúsítása végett, illetve a  büntetőeljárásban való részvétele vagy korábbi részvétele miatt 
személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó cselekményt kíséreltek meg, követettek el vagy helyeztek kilátásba, 
valamint
b) az  e  törvényben meghatározott esetekben – a  büntetőeljárás résztvevőjéhez fűződő kapcsolatára tekintettel  – 
az  a  személy, akivel szemben személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó cselekményt követtek el, illetve 
valószínűsíthető, hogy ilyen cselekményt fognak elkövetni;”

 (3) A Tvdtv. 1. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„10. hozzátartozó: a  védelem alatt álló személlyel közös háztartásban – kivételesen közös háztartáson kívül – élő 
egyeneságbeli rokon és ennek házastársa vagy élettársa, az örökbefogadó és a nevelőszülő (ideértve az együtt élő 
mostohaszülőt is), az örökbe fogadott és a nevelt gyermek (ideértve az együtt élő mostohagyermeket is), a testvér 
és a testvér házastársa vagy élettársa, a házastárs, az élettárs, a házastárs vagy az élettárs egyeneságbeli rokona és 
testvére;”

 (4) A Tvdtv. 1. § 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„15. a  nyilvántartott adatokkal kapcsolatos megkeresés vagy adatkérés jelzésének előírása: a  Tanúvédelmi Szolgálat 
által az  adatkezelő szerv részére előírt, az  érintettről nyilvántartott személyazonosító adatokkal kapcsolatos 
megkeresésről vagy adatkérésről való értesítési kötelezettség;”

 (5) A Tvdtv. 1. §-a a következő 18. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„18. védelmet ellátó személy: a  különleges óvintézkedések előkészítése, végrehajtása, ellenőrzése és az  ehhez 
kapcsolódó feladatok ellátása során e  törvény rendelkezései szerint eljáró, a  Tanúvédelmi Szolgálat személyi 
állományában szolgálatot teljesítő hivatásos állományú rendőr.”

118. §  A Tvdtv. 2. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Megállapodás a  kiemelkedő súlyú bűncselekménnyel összefüggő büntetőeljárásban részt vevő, a  hatósággal 
együttműködő tanúval, sértettel vagy terhelttel köthető, feltéve, ha)
„c) a fenyegetett helyzete a büntetőeljárásban való részvételével függ össze és”

119. §  A Tvdtv. a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § Fedett nyomozóval akkor is köthető megállapodás, ha a büntetőeljárásban vallomást nem tett, de az abban 
való közreműködése megfelel a 2. § (2) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott követelményeknek, és hivatásos 
szolgálati jogviszonya a megállapodás megkötéséig megszűnt.”
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120. §  A Tvdtv. 4. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  Programmal kapcsolatos eljárásban a  törvényes képviselő jár el, ha a  fenyegetett helyzetben lévő személy 
cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes.
(5) A megállapodás megkötéséig – a sürgősségi intézkedés alkalmazásának kivételével – a fenyegetett helyzetben 
lévő személy biztonságáért a kezdeményező szerv felel.”

121. § (1) A Tvdtv. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  megállapodás megkötését a  büntetőeljárást folytató bíróság, ügyészség vagy az  ügyészség egyetértésével 
a nyomozó hatóság kezdeményezheti.”

 (2) A Tvdtv. 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Fedett nyomozó esetén a  megállapodás megkötését a  fedett nyomozót foglalkoztató szerv vezetője 
kezdeményezheti az eljáró vagy eljárt nyomozó hatóság vezetőjének egyetértésével.”

 (3) A Tvdtv. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A kezdeményezés elutasítása tárgyában hozott döntést a Szolgálat – mások és a Szolgálat érdekeinek sérelme 
nélkül – indokolni köteles, de ellene jogorvoslatnak nincs helye.”

122. §  A Tvdtv. 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  országos rendőrfőkapitány a  megállapodás megkötésére irányuló kezdeményezés elutasítása esetén 
döntését – mások és a Szolgálat érdekeinek sérelme nélkül – indokolni köteles, azonban döntése ellen nincs helye 
jogorvoslatnak.”

123. § (1) A Tvdtv. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  3.  §-ban meghatározott hozzátartozóval vagy más személlyel az  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott 
kezdeményezés hiányában akkor köthető megállapodás, ha a 2. § (2) bekezdésében vagy 2/A. §-ban meghatározott 
személyt a Programba már felvették.”

 (2) A Tvdtv. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  megállapodásból származó viták rendezése érdekében a  felek egyeztetést kötelesek folytatni. Amennyiben 
az  egyeztetés keretében tizenöt napon belül a  vitás kérdést nem sikerül rendezni, a  felek bármelyike bírósághoz 
fordulhat. Az  eljárás lefolytatására kizárólag a  Fővárosi Törvényszék rendelkezik hatáskörrel, amely a  polgári 
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény X. fejezete alapján jár el.”

124. § (1) A Tvdtv. 16. § (1) bekezdés c)–f ) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Szolgálat az  érintett élete, testi épsége, személyi szabadsága elleni jogellenes cselekmény megelőzése érdekében 
a következő különleges óvintézkedéseket (a továbbiakban: óvintézkedés) alkalmazhatja:]
„c) nyilvántartásokban adatzárlat elrendelése;
d) a nyilvántartott adatokkal kapcsolatos megkeresés vagy adatkérés jelzésének előírása;
e) névváltoztatás;
f ) a személyazonosság megváltoztatása;”

 (2) A Tvdtv. 16. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[A Szolgálat az  érintett élete, testi épsége, személyi szabadsága elleni jogellenes cselekmény megelőzése érdekében 
a következő különleges óvintézkedéseket (a továbbiakban: óvintézkedés) alkalmazhatja:]
„g) a nemzetközi együttműködésben való részvétel.”

125. §  A Tvdtv. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)–(2)  bekezdés szerint kell eljárni akkor is, ha az  óvintézkedés keretében okirat vagy közokirat valótlan 
adaton, tényen vagy nyilatkozaton alapuló megváltoztatása, módosítása vagy új közokirat kiállítása, illetve valótlan 
adat közhiteles nyilvántartásba vétele érdekében az arra jogosult hatóság, illetve szerv megkeresése szükséges.”

126. §  A Tvdtv. 21. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:
„Adatzárlat”

127. §  A Tvdtv. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  személyazonosság megváltoztatását elrendelték, az  érintett eredeti személyazonosító adataira 
az adatzárlatot haladéktalanul el kell rendelni.”
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128. §  A Tvdtv. a 22. §-t követően a következő alcímmel és 22/A. §-sal egészül ki:
„A nyilvántartott adatokkal kapcsolatos megkeresés vagy adatkérés jelzésének előírása
22/A.  § (1) Az  adatkezelő szerv a  Szolgálat megkeresésére az  adatszolgáltatás teljesítését követően köteles 
az  érintett – Szolgálat által meghatározott – személyes adataira irányuló megkeresésről vagy adatkérésről 
– a megkereső vagy adatkérő értesítésének mellőzésével – a Szolgálatot haladéktalanul tájékoztatni.
(2) A Szolgálat a 16. § (1) bekezdés d) pontja szerinti óvintézkedés megszüntetéséről haladéktalanul értesíti az azt 
végrehajtó adatkezelő szervet.”

129. §  A Tvdtv. 25. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a Szolgálat a személyazonosság megváltoztatását elrendelte,)
„b) intézkedik az adatkezelő szervek felé a 22. § (1) bekezdése szerinti adatzárlat elrendelésére.”

130. §  A Tvdtv. 32. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a Szolgálat az érintett személyazonossága megváltoztatására irányuló intézkedését megszüntette,)
„a) haladéktalanul intézkedik az  eredeti okirat visszaadásáról, illetve az  új okirat bevonásáról, valamint elrendeli 
a visszavont új személyazonosító adatok (5)–(6) bekezdés szerinti zárolását;”

131. §  A Tvdtv. 32. §-a a következő (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Nem állítható vissza az  érintett eredeti személyazonossága, ha az  életkörülményeiben utóbb bekövetkezett 
változás más természetes személy személyállapotát érinti.
(4) A Szolgálat az érintett kérelmére – különös méltánylást érdemlő esetben – mellőzi az eredeti személyazonosság 
visszaállítását.
(5) A  (3)–(4)  bekezdésben meghatározott esetben a  Szolgálat intézkedik az  eredeti személyazonosító adatokra 
elrendelt adatzárlat véglegesítése iránt.
(6) A  végleges adatzárlattal érintett adatok vonatkozásban az  adatkezelő szerv köteles az  adatszolgáltatást 
megtagadni, és közölni az adatigénylővel a személyazonosság megváltoztatásának tényét.”

132. §  A Tvdtv. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„33. § (1) A 32. § (4) bekezdése alkalmazásában különös méltánylást érdemlő eset, ha az eredeti személyazonosság 
visszaállítása a Programban részt vevő személy számára az életvitelét aránytalanul megnehezítené, így különösen, 
ha
a) az érintett az új személyazonosító adatot legalább két éve használja,
b) betartotta a Szolgálat által meghatározott magatartási szabályokat és biztonsági ajánlásokat,
c) az új személyazonosító adataival tanulói vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített vagy törekedett arra, 
és
d) olyan mértékben beilleszkedett a  környezetébe, hogy eredeti személyazonosságának visszaállítása számára 
aránytalan hátrányt okozna.
(2) A  32.  § (4)  bekezdése alapján nem mellőzhető az  eredeti személyazonosság visszaállítása azzal az  érintettel 
szemben, akivel a megállapodást a Szolgálat a 36. § (2) bekezdésében foglalt okból mondta fel.”

133. § (1) A Tvdtv. 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„34. § (1) A külföldi hatóság megkeresésére a Szolgálat ellátja annak a személynek a védelmét, aki külföldön folyó 
büntetőeljárásban vesz részt és védelmét a megkereső kérte.
(2) Ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, e törvény alapján a Szolgálat megkereshet külföldi államot 
és
a) kezdeményezheti a  Program alatt álló fenyegetett helyzetben lévő személy külföldre költöztetését, ha 
Magyarországon a  védelme már nem biztosítható, és az  intézkedés a  Magyarországon folyamatban lévő 
büntetőeljárást nem akadályozza;
b) sürgősségi intézkedés keretében, a megkeresésében foglalt időtartamra kezdeményezheti az érintett külföldön 
való ideiglenes elhelyezését;
c) kérheti nem magyar állampolgár érintett személyazonosságának megváltoztatásában való közreműködését, 
amennyiben a 24. § (1) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak.
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(3) Ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, e törvény alapján a Szolgálat külföldi hatóság megkeresésére
a) sürgősségi intézkedés keretében ideiglenesen, a  megkeresésben foglalt időtartamra biztosíthatja az  érintett 
Magyarország területén való elhelyezését;
b) a Program keretében ellátja a külföldről Magyarországra költöztetett személy, valamint a külföldön megindított 
büntetőeljárásban részt vevő, de Magyarországon élő magyar vagy letelepedett külföldi állampolgár védelmét;
c) közreműködhet a  megkereső hatóság védelmi programjában részt vevő magyar állampolgár érintett 
személyazonosságának megváltoztatásában.
(4) Törvény vagy nemzetközi szerződés alapján a  Szolgálat a  (2)–(3)  bekezdéstől eltérő más módon is 
együttműködhet a külföldi államban az érintett védelmére jogosult hatósággal.
(5) Nemzetközi szerződés hiányában a  (2)–(3)  bekezdés alkalmazása érdekében az  igazságügyért felelős miniszter 
külföldi államtól viszonossági nyilatkozatot kérhet és külföldi állam felé viszonossági nyilatkozatot tehet.
(6) Ha az érintett Magyarországon letartóztatásban van, a rendelkezési jogkör gyakorlójának, ha szabadságvesztés, 
elzárás büntetését tölti, az  igazságügyért felelős miniszter előzetes hozzájárulása szükséges a  (2)  bekezdés 
a) pontjában meghatározott intézkedéshez.”

 (2) A Tvdtv. „Nemzetközi együttműködés” alcíme a 34. §-t követően a következő 34/A–34/D. §-sal egészül ki:
„34/A. § (1) A külföldi hatóságnak az érintett Magyarországra költöztetésére, valamint a Magyarországon biztosított 
védelmére irányuló megkeresése akkor teljesíthető, ha az tartalmazza legalább:
a) a megkereső hatóság megnevezését,
b) rendelkezést a védelem végrehajtása során keletkező adatok kezeléséről,
c) az  érintett és a  vele együtt költöztetendő személy nevét, születési idejét és helyét, állampolgárságát, 
foglalkozását, munkahelyét, nyelvtudását, illetve egyéb – a védelem ellátása szempontjából fontos – adatait,
d) az érintett büntetőeljárásban betöltött szerepét,
e) a külföldi büntetőeljárás rövid leírását,
f ) a fenyegetettségre, valamint annak súlyosságára vonatkozó adatokat,
g) az érintett Magyarországra költöztetésének okát az érintett javasolt tartózkodási helyének megjelölésével,
h) a Magyarországon biztosítandó védelem szükséges időtartamát és meghosszabbításának lehetőségét,
i) a védelem javasolt formáját, valamint
j) a védelem ellátásához szükséges egyéb iratokat.
(2) A  Szolgálat az  érintett védelmének külföldi államban történő ellátására irányuló megkeresése az  (1)  bekezdés 
szerinti tartalommal terjeszthető elő.
34/B.  § (1) A  Szolgálat a  Programmal összefüggő feladatok ellátása során a  védelem ellátásáért felelős külföldi 
hatósággal közvetlenül tart kapcsolatot, megkereséseit közvetlenül fogadja.
(2) A  34.  § alkalmazásában külföldi hatóságnak kell tekinteni a  nemzetközi szerződéssel vagy a  nemzetközi 
szerződés által létrehozott szerv döntésével létrehozott büntetőbíróságot, továbbá a Nemzetközi Büntetőbíróságot 
is.
(3) A  nemzetközi szerződéssel vagy a  nemzetközi szerződés által létrehozott szerv döntésével létrehozott 
büntetőbíróság, továbbá a  Nemzetközi Büntetőbíróság megkeresésének fogadására a  nemzetközi szerződésben 
vagy a nemzetközi szerződést, illetve az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának határozatát kihirdető törvényben 
kijelölt magyar hatóság jogosult.
34/C.  § (1) A  védelem átadására vagy átvételére a  Szolgálat és a  külföldi államban az  érintett védelmére jogosult 
hatóság eseti megállapodást (a továbbiakban: eseti megállapodás) köt. Az eseti megállapodásban rendelkezni kell 
a védelem ellátása szempontjából lényeges körülményekről, így különösen
a) a védelem formájáról, tartamáról,
b) a költségviselésről, valamint
c) a kapcsolattartás módjáról.
(2) Az  eseti megállapodás végrehajtása során a  felek folyamatosan közvetlenül – a  34/A.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott esetben a  nemzetközi szerződést vagy az  Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának határozatát 
kihirdető törvényben megjelölt magyar hatóság útján – egyeztetnek.
(3) Magyarországon az érintett kizárólag az e törvényben meghatározott védelmi formákban részesíthető.
(4) A Szolgálat a 34. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt sürgősségi intézkedés biztosítása érdekében az ideiglenesen 
Magyarországon elhelyezett érintett védelmében a  16.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott intézkedést 
alkalmazhatja, illetve az érintett személyi védelmét rendelheti el.
34/D.  § (1) Ha a  Magyarországra átköltöztetett érintett megsérti a  magyar jogszabályokat vagy nem tartja be 
a számára megállapított magatartási szabályokat, erről a Szolgálat haladéktalanul tájékoztatja a külföldi hatóságot.
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(2) A  34/A.  § (2)  bekezdésében meghatározott esetben a  külföldi hatóságot a  nemzetközi szerződést vagy 
az  Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának határozatát kihirdető törvényben kijelölt magyar hatóság útján kell 
tájékoztatni.
(3) Az érintettnek a védelem érdekeit vagy a Szolgálat személyi állományát indokolatlanul és súlyosan veszélyeztető 
cselekménye esetén haladéktalanul kezdeményezni kell az érintett visszaköltöztetését.”

134. §  A Tvdtv. 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Szolgálat a  szociális és gazdasági támogatást az  érintett – megállapodás megkötését megelőző két évben 
elért, munkavégzésre irányuló jogviszonyból, illetve egyéb jövedelemszerző tevékenységéből származó – adózott 
bevételének átlagára is figyelemmel állapítja meg azzal, hogy a  támogatás az  érintett vagyoni gyarapodását nem 
szolgálhatja. Adózott bevétel hiányában a támogatásnak el kell érnie a létfenntartáshoz, társadalmi beilleszkedéshez 
elengedhetetlenül szükséges mértéket.”

135. § (1) A Tvdtv. 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„36. § (1) A Program megszűnik, ha
a) a védelem feltételei már nem állnak fenn,
b) az érintett a védelemről lemond,
c) az érintett a Szolgálattal való együttműködést megtagadja,
d) a Szolgálat a megállapodást felmondja, vagy
e) az érintett védelmét a megkereső állam megszünteti, és erről a Szolgálatot értesíti.
(2) A Szolgálat a megállapodást felmondhatja, ha
a) a sértett, a tanú vagy a terhelt büntetőeljárási kötelezettségeit nem teljesíti,
b) a védelem tartama alatt az érintettel szemben szándékos bűncselekmény elkövetése miatt indított büntetőeljárás 
a védelem további fenntartását veszélyezteti,
c) az  érintett indokolatlanul eltért a  megállapodásban rögzített követendő magatartási szabályoktól, vagy 
tájékoztatási kötelezettségét önhibájából megszegte,
d) az  érintett indokolatlanul megtagadta a  részére a  Program keretében biztosított, munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban való részvételt, illetve más jövedelemszerző tevékenység végzését, vagy
e) az érintett a 11. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget.”

 (2) A Tvdtv. „A program megszűnése” alcíme a 36. §-t követően a következő 36/A. §-sal egészül ki:
„36/A.  § (1) Ha a  2.  § (2)  bekezdésében megjelölt személlyel megkötött megállapodás a  36.  § (1)  bekezdés 
b) pontja vagy (2) bekezdés b)–e) pontja alapján szűnik meg, úgy a  rá tekintettel védelemben részesített személy 
vonatkozásában – kérelmére – a  Szolgálat 60 napon belül új biztonsági kockázatot felmérő vizsgálatot folytat 
le. A  vizsgálat alapján a  Szolgálat dönt arról, hogy a  program fenntartása az  érintett személy vonatkozásában 
– a megszűnt megállapodásra tekintet nélkül – lehetséges-e.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti biztonsági kockázatot felmérő vizsgálat időtartama alatt a  program kizárólag a  36.  § 
(1) bekezdése alapján szűnhet meg.”

136. §  A Tvdtv. 37. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő alcím és rendelkezés lép:
„Adatvédelmi rendelkezések
37.  § A Szolgálat a  minősített adatokra vonatkozó védelmi szabályok betartásával kezeli a  Program elrendelése, 
végrehajtása, továbbá a  külföldi állam megkeresése alapján végrehajtott védelem ellátása során keletkezett, 
minősített adatnak nem minősülő adatokat.”

137. §  A Tvdtv. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Szolgálat az érintett védelmének biztosítása céljából a Program elrendelése esetén jogosult kezelni
a) a  Programba felvett személy személyazonosító adatait, valamint a  tartózkodási helyére, a  személyazonosság 
megváltoztatásának tényére vonatkozó, továbbá e törvényben foglalt rendelkezések végrehajtása során keletkezett 
adatokat, illetve
b) az 1. számú melléklet szerinti adatokat.”

138. §  A Tvdtv. 38. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(8) Az  adatkezelést végző, illetve közokirat kiállítására jogosult szerv a  17.  § szerinti megkeresések teljesítésére 
kizárólagosan jogosult személyt köteles kijelölni.
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(9) A védelmet ellátó szerv
a) a  Program végrehajtása során keletkezett adatokat, a  Programba felvett személy személyazonosító adatait, 
valamint új személyazonosító adatait a  személyazonosság megváltoztatása esetén annak időtartama alatt, de 
legkésőbb az  érintett élete végéig, illetve harmadik személyeknek a  vele szemben fennálló hagyatéki igényének 
érvényesíthetőségéig,
b) az érintett egyéb adatait és harmadik személyek adatait a védelem megszűnéséig,
c) az adattovábbítási nyilvántartásban kezelt adatokat a védelem megszűnéséig
kezelheti.”

139. §  A Tvdtv.
 1. 1. § 1. pontjában a „részt vevő tanú, sértett, terhelt” szövegrész helyébe a „részt vevő vagy részt vett személy” 

szöveg, az „az érintettre” szövegrész helyébe az „a felsoroltak személyére” szöveg, az „a személyi védelem 
keretében” szövegrész helyébe az  „a jogszabályban meghatározott személyi védelem (a  továbbiakban: 
személyi védelem) keretében” szöveg,

 2. 1. § 6. pontjában az „intézkedések ellátására” szövegrész helyébe az „intézkedések, különleges óvintézkedések 
foganatosítására” szöveg,

 3. 2.  § (2)  bekezdésében a  „kiemelkedő súlyú bűncselekménnyel összefüggő büntetőeljárásban részt 
vevő, a  hatósággal együttműködő tanúval, sértettel vagy terhelttel köthető” szövegrész helyébe 
a „büntetőeljárásban részt vevő vagy abban részt vett, együttműködő személlyel köthető” szöveg,

 4. 2.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a  „segítheti, és ha megalapozottan” szövegrész helyébe a  „segítheti és 
megalapozottan” szöveg,

 5. 4. § (1) bekezdésében a „kérheti” szövegrész helyébe az „indítványozhatja” szöveg, a „nyomozó szerv, ügyész 
vagy az eljáró tanács elnöke (egyes bíró)” szövegrész helyébe a „bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság” 
szöveg,

 6. 4.  § (2)  bekezdésében a  „kérelmét” szövegrész helyében az  „indítványát” szöveg, az  „5.  § (1) és 
(2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „5. § (1)–(2a) bekezdésében” szöveg,

 7. 4.  § (3)  bekezdésében a „kérelme esetén” szövegrész helyébe az „indítványa esetén” szöveg, az „5.  § (1) és 
(2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „5. § (1)–(2a) bekezdésében” szöveg,

 8. 5.  § (2)  bekezdésében a „nyomozó szerv” szövegrész helyébe a „nyomozó hatóság” szöveg, és az „ügyész” 
szövegrész helyébe az „ügyészség” szöveg,

 9. 5. § (3) bekezdésében a „tizenöt napon belül” szövegrész helyébe a „harminc napon belül” szöveg,
10. 16. § (1) bekezdésében az „az érintett élete, testi épsége, személyi szabadsága elleni jogellenes cselekmény 

megelőzése érdekében” szövegrész helyébe az „a Program keretében” szöveg,
11. 16.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „lakóhely, tartózkodási hely” szövegrész helyébe az „a tartózkodási hely” 

szöveg,
12. 16. § (3) bekezdésében az „az ellen” szövegrész helyébe az „amely ellen” szöveg,
13. 17. § (4) bekezdésében az „(1)–(2) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(1)–(3) bekezdésben” szöveg,
14. 21. § (1) bekezdésében a „köteles az érintett személyes adatait zárolni és az adatszolgáltatást az azt igénylő 

számára” szövegrész helyébe a „köteles az érintett személyes adatait a Szolgálat által meghatározott körben 
zárolni és az adatszolgáltatást” szöveg,

15. 22. § (2) bekezdésében az „azt folytató hatóság” szövegrész helyébe az „azt folytató nyomozó hatóság, bíróság 
vagy ügyészség” szöveg,

16. 24.  § (1)  bekezdésében az „a 16.  § a)–d)  pontjaiban meghatározott különleges intézkedések” szövegrész 
helyébe az „a 16. § (1) bekezdés a)–e) pontjaiban meghatározott óvintézkedések” szöveg,

17. 25.  § (2)  bekezdésében a „személyes adatai kezelésének megszüntetését” szövegrész helyébe a „személyes 
adatai zárolását” szöveg,

18. 28.  § (2)  bekezdésében az  „az általa a  25.  § (1)  bekezdés b)  pontjában foglaltak szerint nyilvántartott 
eredeti személyazonosító adatainak felhasználását” szövegrész helyébe az „az általa nyilvántartott eredeti 
személyazonosító adatainak használatát” szöveg,

19. 30. § (2) bekezdésében a „nyilvántartásban” szövegrészek helyébe a „nyilvántartási rendszerben” szöveg,
20. 30.  § (3)  bekezdésében a „bűnügyi nyilvántartó” szövegrész helyébe a „bűnügyi nyilvántartó szerv” szöveg, 

a „személyazonosító adatai szerint” szövegrész helyébe a „személyazonosító adatai alapján” szöveg,
21. 32.  § (1)  bekezdésében a  „16.  § a)–d)  pontjaiban meghatározott különleges óvintézkedések” szövegrész 

helyébe a „16. § (1) bekezdés a)–e) pontjaiban meghatározott óvintézkedések” szöveg és a „már biztosítható 
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vagy az  érintett – a  24.  § (4)  bekezdésében foglalt kivételtől eltekintve – ezt kéri” szövegrész helyébe az 
„a  továbbiakban biztosítható vagy az  érintett – a  (3)  bekezdésben foglalt kivételtől eltekintve – ezt kéri” 
szöveg,

22. 38. § (5) bekezdés c) pontjában az „idejét” szövegrész helyébe az „időpontját” szöveg,
23. 38. § (6) bekezdésében a „(3) bekezdésében” szövegrész helyébe az „(5) bekezdésében” szöveg és
24. 1. számú mellékletében a „gondnok vagy gyám aláírása” szövegrész helyébe a „vagy ha ügygondnok jár el, 

az ügygondnok aláírása” szöveg
lép.

140. §  Hatályát veszti a Tvdtv.
 1. 1. § 3., 5., 7. és 12. pontja,
 2. 2. § (2) bekezdésében az „a hatósággal” szövegrész,
 3. 2. § (2) bekezdés d) pontjában az „ezért különleges óvintézkedések (16. §) alkalmazása szükséges” szövegrész,
 4. 6.  § (2)  bekezdésében az  „illetve – ha a  fenyegetett helyzetben lévő személy kiskorú, korlátozottan 

cselekvőképes vagy cselekvőképtelen – a törvényes képviselőt, a gondnokot vagy a gyámot” szövegrész,
 5. 8. §-a,
 6. 19. § (3) bekezdése,
 7. 20. § (1) bekezdésében az „, a védelem folytatása szempontjából” szövegrész,
 8. 20. § (2) bekezdésében a „Ha az érintett kiskorú, illetve korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen 

személy, a  védelem módjára a  törvényes képviselője, illetve a  gondozója vagy gyámja is javaslatot tehet.” 
szövegrész,

 9. 21. § (4) bekezdése,
10. 24. § (3) és (4) bekezdése,
11. 29. § (1) bekezdése,
12. 32. § (1) bekezdésében a „megállapítása szerint” szövegrész,
13. 32. § (2) bekezdés c) pontja,
14. 35. § (3) és (4) bekezdése,
15. 38. § (2) bekezdésében a „konkrét cél megjelölésével” szövegrész és az „a rájuk vonatkozó” szövegrész,
16. 1. számú melléklet II.  pont D)  alpontjában a „vagy a  gyermek állandó felügyeletével megbízott személy” 

szövegrész
17. 1. számú mellékletében a „kiskorú, valamint” szövegrész és
18. 2. számú melléklet 6. pontja.

53. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

141. §  A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Etv.) 11/A.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„11/A. § Az e törvény szerinti hatósági eljárásokat az eljáró hatóság a büntetőeljárásnak a bíróság jogerős ügydöntő 
határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezéséig, vagy az  ügyészségnek vagy 
a  nyomozó hatóságnak a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről 
szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozataláig felfüggeszti, ha 
az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amellyel kapcsolatban büntetőeljárás indult.”

142. §  Az Etv. 68/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„68/B. § Ha a bíróság, illetve az ügyész az eljárása során megállapítja, hogy az Ákr. 123. § (1) bekezdés d) és e) pontja 
alapján a közigazgatási határozat megsemmisítésének van helye, a bíróság a jogerős ügydöntő határozatról, illetve 
az  ügyészség a  feltételes ügyészi felfüggesztésről szóló határozatról a  közigazgatási határozatot meghozó eljáró 
hatóságot haladéktalanul tájékoztatja.”

143. §  Az Etv.
a) 26. § (10) bekezdésében és 54. § (1) bekezdésében az „ítéletet” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozatot” 

szöveg és
b) 55. § (4) bekezdésében az „ítélet” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozat” szöveg
lép.
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54. A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 
módosítása

144. §  A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény (a továbbiakban: 
Jszbt.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések alkalmazhatók abban az esetben is, ha a bűncselekmény elkövetése a jogi 
személy javára előny szerzését célozta vagy eredményezte, vagy a bűncselekményt a jogi személy felhasználásával 
követték el, feltéve, hogy
a) az  elkövető kiléte a  nyomozásban nem volt megállapítható, ezért a  nyomozó hatóság vagy az  ügyészség 
az eljárást felfüggesztette,
b) az  elkövetővel szemben tartós, súlyos betegsége, a  bűncselekmény elkövetése után bekövetkezett 
elmebetegsége, illetve ismeretlen helyen vagy külföldön tartózkodása miatt az eljárást felfüggesztették,
c) a  nyomozó hatóság vagy az  ügyészség azért szüntette meg az  eljárást, mert nem a  gyanúsított követte el 
a bűncselekményt,
d) az ügyészség azért szüntette meg az eljárást, mert a rendelkezésre álló adatok, illetve bizonyítási eszközök alapján 
nem volt megállapítható, hogy a bűncselekményt a gyanúsított követte el,
e) a büntetőjogi felelősségre vonás elkerülésének kilátásba helyezéséről szóló megállapodás teljesítésére tekintettel 
a bűncselekmény elkövetőjével szemben nem indult büntetőeljárás vagy azt megszüntették,
f ) az  elkövetővel szemben azért szüntették meg a  bűncselekmény miatt indult eljárást, mert a  vád tárgyává tett 
jelentősebb tárgyi súlyú bűncselekmény mellett a felelősségre vonás szempontjából nem volt jelentősége,
g) a bíróság a felmentő ítéletében megállapította, hogy a bűncselekményt nem a vádlott követte el, vagy nem volt 
bizonyítható, hogy a bűncselekményt a vádlott követte el,
h) az elkövető halál, kegyelem, kóros elmeállapot, tevékeny megbánás, a feltételes ügyészi felfüggesztés keretében 
előírt magatartás tanúsítása vagy a feltételes ügyészi felfüggesztés tartamának eredményes letelte miatt, vagy a Btk. 
25. § e) pontja alapján nem büntethető.”

145. §  A Jszbt. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bíróság a jogi személy tevékenységét a (2) bekezdésben meghatározott körben egy évtől három évig terjedő 
időtartamra korlátozhatja; a  tartamot években kell meghatározni. A  korlátozás kiterjedhet a  (2)  bekezdésben 
felsorolt valamennyi tevékenység vagy egyes tevékenységek gyakorlására.”

146. §  A Jszbt. 9. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő alcím és rendelkezés lép:
„A jogi személy érdekében eljáró ügyvéd
9. § (1) Ha a büntetőeljárás során a jogi személlyel szemben intézkedés alkalmazásának lehet helye, a jogi személy 
érdekében meghatalmazás vagy kirendelés alapján ügyvéd vagy meghatalmazás alapján kamarai jogtanácsos 
(a továbbiakban együtt: jogi személy érdekében eljáró ügyvéd) jár el.
(2) Ha a  jogi személy nem hatalmaz meg jogi személy érdekében eljáró ügyvédet, akkor a  bíróság, az  ügyészség, 
vagy a  nyomozó hatóság rendel ki jogi személy érdekében eljáró ügyvédet. Ebben az  esetben a  jogi személy 
érdekében eljáró ügyvéd kijelölése az eljáró bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság székhelye szerint illetékes 
területi ügyvédi kamara feladata.
(3) A  jogi személy érdekében eljáró ügyvéd részére meghatalmazást – a  (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a  jogi 
személy törvényes képviselője adhat.
(4) A terhelt, a terhelt hozzátartozója, illetve védője a jogi személy érdekében eljáró ügyvéd részére meghatalmazást 
nem adhat. A terhelt védője nem lehet a jogi személy érdekében eljáró ügyvéd.
(5) A jogi személy érdekében eljáró ügyvédre – a (6) bekezdésben meghatározott eltérésekkel – a védőre vonatkozó 
szabályok értelemszerűen irányadók.
(6) A jogi személy érdekében eljáró ügyvéd
a) a vádemelés előtt jelen lehet
aa) az  általa, illetve a  jogi személy törvényes képviselője által indítványozott tanú kihallgatásán, és az  ilyen tanú 
részvételével tartott bizonyítási cselekményen, valamint a  szakértő meghallgatásán, a  szemlén, a  helyszíni 
kihallgatáson, a bizonyítási kísérleten, a  felismerésre bemutatáson, és szembesítésen, ha az a  jogi személy üggyel 
összefüggő kapcsolatának a tisztázására irányul,
ab) a kutatáson, ha azt a jogi személy használatában lévő területen foganatosítják,
b) az eljárás jogi személyt érintő ügyiratait megismerheti,
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c) a  jogi személyt érintő körben bizonyítékot terjeszthet elő, indítványokat és észrevételeket tehet, és a  bírósági 
eljárásban felszólalhat.
(7) A  jogi személy törvényes képviselője a  tárgyaláson jelen lehet, valamint gyakorolhatja a  (6)  bekezdés b) és 
c) pontjában meghatározott jogokat.
(8) A  jogi személy törvényes képviselője személyesen vagy – ha törvény személyes eljárási kötelezettséget nem ír 
elő – meghatalmazott képviselője útján is eljárhat.”

147. §  A Jszbt. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.  § (1) Ha a  jogi személlyel szemben intézkedés alkalmazásának szükségessége merül fel, a  jogi személlyel 
szemben zár alá vételt akkor lehet elrendelni, ha megalapozottan lehet tartani attól, hogy a jogi személlyel szemben 
előreláthatóan alkalmazásra kerülő pénzbírság végrehajtását meghiúsítják. A  vádemelés előtt a  bíróság jogosult 
a jogi személlyel szembeni zár alá vétel elrendelésére.
(2) A  jogi személlyel szemben előreláthatóan alkalmazásra kerülő pénzbírság végrehajtásához szükséges zár alá 
vételt el kell rendelni, ha a bíróság vagy az ügyészség engedélyezi, hogy a jogi személlyel szemben a felszámolási 
eljárást folytassák.
(3) A zár alá vételt elrendelő határozatban meg kell jelölni, hogy a zár alá vétel mekkora összeg biztosítására szolgál.
(4) A (2) bekezdés alapján történő zár alá vételt a bíróság a felszámolási eljárás engedélyezéséről szóló határozatban 
is elrendelheti. Az ügyészség a határozat meghozatala előtt indítványozza a zár alá vételnek a (2) bekezdés alapján 
történő elrendelését, ha a felszámolási eljárás folytatásához az engedélyt megadja.
(5) Ha a felszámoló kérelmére a büntetőügyben eljáró bíróság vagy a vádirat benyújtása előtt az ügyészség a zár alá 
vétel tárgyának értékesítését engedélyezi, az erről szóló határozatban a zár alá vételt arra az összegre korlátozza, ami 
a jogi személlyel szemben előreláthatóan alkalmazásra kerülő pénzbírság végrehajtását fedezni fogja. A zár alá vétel 
tárgya helyébe a bíróság, illetve az ügyészség által meghatározott összeg lép. A határozatot meg kell küldeni a zár 
alá vételt foganatosító bírósági végrehajtónak.”

148. §  A Jszbt. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.  § (1) Ha a  feljelentés alapján vagy a  nyomozás során adat merül fel arra, hogy a  büntetőeljárás során jogi 
személlyel szemben intézkedés alkalmazásának lehet helye, az  ügyészség vagy a  nyomozó hatóság a  nyomozást 
kiterjeszti az eljárás alapjául szolgáló bűncselekmény és a jogi személy kapcsolatának felderítésére. Ha a nyomozás 
kiterjesztéséről a nyomozó hatóság döntött, erről három munkanapon belül tájékoztatja az ügyészséget.
(2) Ha a  nyomozó hatóság az  eljárása során megállapítja, hogy az  eljárás tárgyát képező bűncselekmény 
vonatkozásában fennállnak a  jogi személlyel szemben alkalmazható intézkedések 2.  § szerinti feltételei – az 
ügyészség egyidejű tájékoztatása mellett – nyolc napon belül értesíti a  jogi személyt. Az  értesítésben arra is fel 
kell hívni a  jogi személy figyelmét, hogy ha nem hatalmaz meg jogi személy érdekében eljáró ügyvédet, akkor 
az ügyészség, vagy a nyomozó hatóság rendel ki jogi személy érdekében eljáró ügyvédet.
(3) A  (2) bekezdésben meghatározott értesítést követően a döntést hozó nyomozó hatóság vagy ügyészség nyolc 
napon belül értesíti a jogi személyt és a jogi személy érdekében eljáró ügyvédet
a) arról, ha azt állapítja meg, hogy a jogi személlyel szemben alkalmazható intézkedések 2. § szerinti feltételei már 
nem állnak fenn,
b) az  eljárás felfüggesztéséről, megszüntetéséről, folytatásáról, illetve ha az  eljárás megszüntetése, vagy 
felfüggesztése mellett, a jogi személlyel szemben intézkedés alkalmazását indítványozta, illetve
c) a jogi személlyel szemben alkalmazott zár alá vétel elrendeléséről és annak feloldásáról.
(4) A  (2) és (3)  bekezdésben meghatározott eseményekről értesíteni kell a  jogi személyt nyilvántartó bíróságot, 
valamint a  jogi személy felett törvényességi, illetve szakmai felügyeletet gyakorló szervet is, amennyiben ez  nem 
azonos a jogi személyt nyilvántartó bírósággal.”

149. §  A Jszbt. 13. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő alcím és rendelkezés lép:
„A vádemelés
13. § (1) Ha a nyomozás adatai alapján a jogi személlyel szemben e törvény szerint intézkedés alkalmazásának lehet 
helye, az ügyészség a jogi személlyel szemben intézkedés alkalmazását – ha e törvény másként nem rendelkezik – 
a vádiratban indítványozza.
(2) A vádiratnak tartalmaznia kell
a) a jogi személynek a bírósági nyilvántartásban történő azonosítására alkalmas adatait,
b) a jogi személy érdekében eljáró ügyvéd, valamint a törvényes képviselő adatait,
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c) a  vád tárgyát képező bűncselekmény és a  jogi személlyel szembeni intézkedés alkalmazhatóságát alátámasztó 
körülmények pontos leírását, valamint
d) indítványt arra, hogy a bíróság a jogi személlyel szemben – e törvény szerinti – intézkedést alkalmazzon.
(3) Ha az  ügyészség a  vádiratban a  jogi személlyel szemben intézkedés alkalmazását indítványozza, erről értesíti 
a  jogi személyt, a  jogi személy érdekében eljáró ügyvédet, a  jogi személyt nyilvántartó bíróságot, valamint a  jogi 
személy felett törvényességi, illetve szakmai felügyeletet gyakorló szervet is, amennyiben ez  nem azonos a  jogi 
személyt nyilvántartó bírósággal.”

150. §  A Jszbt. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) Az ítélet és az ügydöntő végzés
a) rendelkező része
aa) a jogi személynek a bírósági nyilvántartásban történő azonosítására alkalmas adatait,
ab) a  jogi személlyel szemben alkalmazott intézkedést, az  erre irányuló indítvány elutasítását, az  intézkedés 
alkalmazásának mellőzését, vagy – ha e törvény másként nem rendelkezik – az eljárás jogi személlyel kapcsolatos 
részének megszüntetését,
b) indokolása az eljárás tárgyát képező bűncselekmény és a jogi személy kapcsolatának bíróság által megállapított, 
a döntés alapjául szolgáló tényét és körülményeit
is tartalmazza.
(2) A  bíróság az  ügydöntő határozat jogerőre emelkedésétől számított nyolc napon belül értesíti a  jogi személyt 
nyilvántartó bíróságot, valamint a  jogi személy felett törvényességi, illetve szakmai felügyeletet gyakorló szervet 
is, amennyiben ez  nem azonos a  jogi személyt nyilvántartó bírósággal az  eljárás befejezéséről, valamint a  jogi 
személlyel szemben alkalmazott intézkedésről.”

151. §  A Jszbt. 16. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő alcím és rendelkezés lép:
„Az eljárás megszüntetése
16. § (1) A bíróság az eljárás jogi személlyel kapcsolatos részét megszünteti, ha
a) az ügyészség a jogi személlyel szembeni intézkedés alkalmazására irányuló indítványát visszavonta, vagy
b) a  jogi személy a  vádemelés vagy az  ügyészség jogi személlyel szembeni intézkedés alkalmazására irányuló 
indítványának előterjesztése után megszűnt.
(2) A  bíróság az  (1)  bekezdés szerint jár el akkor is, ha azt a  vádlottat, akire tekintettel az  ügyészség a  jogi 
személlyel szemben intézkedés alkalmazását indítványozta, felmenti, vagy vele szemben az  eljárást megszünteti. 
Ez  a  rendelkezés nem alkalmazható, ha a  jogi személlyel szemben intézkedés alkalmazásának a  3.  § (2)  bekezdés 
f ), g) vagy h) pontjában meghatározott okból helye van.”

152. §  A Jszbt. 16/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16/A. § Ha a bíróság az eljárást a 3. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott okból függesztette fel, az ügyészség 
indítványára a 3. § (1) bekezdésében meghatározott intézkedéseket alkalmazhatja a jogi személlyel szemben.”

153. §  A Jszbt. a 16/A. §-t követően a következő alcímmel és 16/B. §-sal egészül ki:
„Az előkészítő ülés
16/B.  § (1) Ha az  ügyészség a  vádiratban a  jogi személlyel szemben intézkedés alkalmazását indítványozza, 
az előkészítő ülésen a jogi személy érdekében eljáró ügyvéd jelenléte kötelező.
(2) Az előkészítő ülésre szóló idézésben, illetve értesítésben a bíróság arra is figyelmezteti a jogi személy érdekében 
eljáró ügyvédet és a  törvényes képviselőt, hogy az  előkészítő ülésen kifejthetik az  álláspontjukat a  jogi személyt 
érintő ügyészségi indítvánnyal kapcsolatban, előadhatják a  jogi személyt érintő tényeket és ezek bizonyítékait, 
illetve bizonyítás lefolytatását és bizonyíték kirekesztését indítványozhatják. A  jogi személy törvényes képviselője 
részére szóló figyelmeztetésnek ki kell terjednie továbbá a Be. 500. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltakra.
(3) A jogi személy érdekében eljáró ügyvéd és a törvényes képviselő a védőt követően a vádlotthoz és a polgári jogi 
igény tekintetében a magánfélhez kérdést intézhetnek.
(4) Az ügy előkészítő ülésen történő befejezésének önmagában nem akadálya, ha az ügyészség a vádiratban a jogi 
személlyel szemben intézkedés alkalmazását indítványozta.
(5) Ha az eljárás jogi személlyel szembeni intézkedés alkalmazására irányuló része nem intézhető el, akkor a bíróság 
a  vádról – a  2.  §-ban meghatározott bűncselekményt érintően elfogadott bűnösséget beismerő nyilatkozat 
vonatkozásában a Be. 521. §-ának korlátai között – egységesen, tárgyalás alapján határoz.”
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154. §  A Jszbt. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17.  § (1) A  bizonyítási eljárás során a  jogi személy érdekében eljáró ügyvéd, valamint a  törvényes képviselő 
a védőt követően terjeszthet elő indítványokat és észrevételeket, és a kihallgatottakhoz a védőt követően jogosult 
kérdéseket feltenni.
(2) Ha az  ügyész a  tárgyalás eredményéhez képest úgy látja, hogy a  jogi személlyel szemben alkalmazható 
intézkedés feltételei fennállnak, a vádirati tényállást módosítja és a jogi személlyel szemben intézkedés alkalmazását 
indítványozza. A  bíróság az  ügyészi indítványra figyelemmel a  tárgyalást elnapolja, és a  jogi személyt a  tárgyalási 
jegyzőkönyv másolatának megküldésével értesíti. Az  értesítésnek a  12.  § (2)  bekezdése szerinti felhívást is 
tartalmaznia kell.
(3) A (2) bekezdés alapján elnapolt tárgyaláson nem kell ismertetni a tárgyalás korábbi anyagának lényegét, ha azon 
csak a jogi személlyel szemben alkalmazható intézkedésre irányuló ügyészi indítványra vesznek fel bizonyítást.
(4) A  Be. 520.  § (1)–(7)  bekezdésének rendelkezéseit a  jogi személy törvényes képviselőjének indítványára is 
megfelelően alkalmazni kell az első olyan tárgyalási határnapot követően, amelyen jelen volt, vagy jelen lehetett.
(5) Az ügyész a perbeszédben indokolt indítványt terjeszt elő arra, hogy a bíróság a jogi személlyel szemben milyen 
intézkedést alkalmazzon, de az intézkedés meghatározott mértékére nem tehet indítványt.
(6) A védő perbeszéde után a  jogi személy érdekében eljáró ügyvéd felszólalhat, és a  jogi személyt érintő körben 
indítványokat és észrevételeket tehet.
(7) A  jogi személy érdekében eljáró ügyvéd, valamint a  törvényes képviselő a  jogorvoslati nyilatkozatot a  védő 
jogorvoslati nyilatkozata után teheti meg.”

155. §  A Jszbt. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § (1) Ha az ügyészség a jogi személlyel szemben intézkedés alkalmazását indítványozza, a bíróság ítéletében
a) a jogi személlyel szemben intézkedést alkalmaz,
b) az indítványt elutasítja, vagy
c) az intézkedés alkalmazását mellőzi, ha az a jogi személyre nézve méltánytalan hátrányt jelentene.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja nem alkalmazható a 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetekben.”

156. §  A Jszbt. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § (1) A bíróság a jogi személyt – ha vele szemben intézkedést alkalmazott – a felmerült bűnügyi költség azon 
részének viselésére kötelezi, amely annak folytán merült fel, hogy az  eljárás során a  jogi személlyel szemben 
alkalmazható intézkedés szükségességét kellett vizsgálni.
(2) A  jogi személyt nem lehet kötelezni annak a bűnügyi költségnek a viselésére, amely szükségtelenül merült fel, 
vagy amelynek viselésére törvény alapján mást kell kötelezni.
(3) Az államot az (1) bekezdés alapján megillető bűnügyi költség megfizetésére halasztás, illetve részletfizetés nem 
engedélyezhető.
(4) Ha a  bíróság a  jogi személlyel szembeni intézkedés alkalmazására irányuló indítványt elutasítja, az  intézkedés 
alkalmazását mellőzi, vagy az  eljárás jogi személlyel kapcsolatos részét megszünteti, az  állam viseli a  bűnügyi 
költséget.
(5) Ha a  bíróság azért szüntette meg az  eljárás jogi személlyel kapcsolatos részét, mert az  ügyészség a  jogi 
személlyel szembeni intézkedés alkalmazására irányuló indítványát visszavonta, az  állam az  ügydöntő határozat 
jogerőre emelkedésétől számított egy hónapon belül – jogszabályban meghatározott mértékben – megtéríti a jogi 
személy költségét, továbbá meghatalmazással a jogi személy érdekében eljáró ügyvéd díját és költségét.”

157. §  A Jszbt. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20.  § (1) Az  elsőfokú bíróság ítéletének jogi személyre vonatkozó rendelkezése ellen fellebbezésre az  ügyészség, 
valamint a  jogi személy érdekében eljáró ügyvéd és a  törvényes képviselő jogosult, ez  utóbbiak csak a  jogi 
személlyel szemben alkalmazott intézkedéssel kapcsolatos ítéleti rendelkezés vagy az ítélet indokolása ellen. A jogi 
személy terhére az ügyészség fellebbezhet.
(2) Ha a  fellebbezés kizárólag az  ítéletnek a  jogi személlyel szemben alkalmazott intézkedésre vonatkozó 
rendelkezése ellen irányul, a másodfokú bíróság az ítéletnek csak ezt a részét bírálja felül.
(3) A  másodfokú bíróság a  (2)  bekezdésben meghatározott esetben is felülbírálja a  fellebbezéssel nem érintett 
2.  §-ban meghatározott bűncselekmény és annak vádlottja vonatkozásában a  Be. 590.  § (5)  bekezdésében 
foglaltakat.
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(4) Ha a fellebbezés a 2. §-ban meghatározott bűncselekmény vádlottját érinti, a másodfokú bíróság hivatalból dönt 
az ítélet jogi személyre vonatkozó rendelkezéséről is.
(5) Nem bírálható felül az  ítéletnek a  jogi személlyel szembeni intézkedés alkalmazására irányuló indítványt 
elutasító, az intézkedés alkalmazását mellőző, vagy az eljárás jogi személlyel kapcsolatos részének megszüntetésére 
vonatkozó rendelkezése, amely ellen nem fellebbeztek.
(6) Ha az elsőfokú bíróság ítélete a jogi személyt érintően részben megalapozatlan, a másodfokú bíróság az elsőfokú 
bíróságtól eltérő tényállást állapíthat meg, feltéve, hogy a  felvett bizonyítás alapján a  jogi személlyel szemben 
intézkedés alkalmazására irányuló indítvány elutasításának, alkalmazott intézkedés mellőzésének, az  eljárás jogi 
személlyel kapcsolatos része megszüntetésének, vagy intézkedés alkalmazásának van helye.
(7) A  másodfokú bíróság csak azokkal a  tényekkel kapcsolatban értékelheti az  elsőfokú bíróságtól eltérően 
a  bizonyítékokat, amelyekre bizonyítást vett fel, kivéve, ha az  elsőfokú bíróság által lefolytatott bizonyítást érintő 
ügyiratok tartalma, vagy ténybeli következtetés alapján a  jogi személlyel szemben intézkedés alkalmazására 
irányuló indítványt elutasítja, az intézkedés alkalmazását mellőzi, vagy az eljárás jogi személlyel kapcsolatos részét 
megszünteti.
(8) A  másodfokú bíróság mellőzi a  bizonyítás felvételét olyan tényre nézve, amely a  jogi személlyel szemben 
intézkedés alkalmazására irányuló indítvány elutasítását, alkalmazott intézkedés mellőzését, az  eljárás jogi 
személlyel kapcsolatos részének megszüntetését, vagy intézkedés alkalmazását nem befolyásolta.
(9) A  másodfokú bírósági eljárásban a  jogi személlyel szemben intézkedést alkalmazni, illetve az  alkalmazott 
intézkedést súlyosítani, vagy az  elsőfokú eljárás során alkalmazott intézkedés mellett más intézkedést alkalmazni 
csak akkor lehet, ha az  ügyészség a  jogi személy terhére fellebbezést jelentett be. A  jogi személy terhére 
bejelentett fellebbezésnek azt kell tekinteni, ami a  jogi személlyel szemben intézkedés vagy súlyosabb intézkedés 
alkalmazására irányul.”

158. §  A Jszbt. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi, és az eljárás jogi személlyel kapcsolatos 
részét nem ügydöntő végzéssel megszünteti, ha az  elsőfokú bíróság a  jogi személlyel szemben ügyészi indítvány 
hiányában alkalmazott intézkedést.”

159. § (1) A Jszbt. 21/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21/A.  § (1) Ha a  másodfokú bíróság ítélete ellen a  Be. 615.  §-a szerint fellebbeztek, a  harmadfokú bíróság 
a megtámadott másodfokú ítéletnek a jogi személyre vonatkozó rendelkezését hivatalból felülbírálja, ha a 2. §-ban 
meghatározott bűncselekményre vonatkozó rendelkezést is felülbírálja.
(2) A  másodfokú bíróság ítéletének kizárólag a  jogi személyre vonatkozó rendelkezése ellen akkor van helye 
fellebbezésnek a harmadfokú bírósághoz, ha a másodfokú bíróság
a) olyan jogi személlyel szemben alkalmazott intézkedést, akivel szemben az  elsőfokú bíróság az  ügyészség 
intézkedés alkalmazására irányuló indítványát elutasította, az intézkedés alkalmazását mellőzte, vagy az eljárás jogi 
személlyel kapcsolatos részét megszüntette,
b) olyan jogi személlyel szemben utasította el az ügyészség intézkedés alkalmazására irányuló indítványát, mellőzte 
az  intézkedés alkalmazását, vagy szüntette meg az  eljárás jogi személlyel kapcsolatos részét, amellyel szemben 
az elsőfokú bíróság intézkedést alkalmazott,
c) olyan jogi személlyel szemben alkalmazott intézkedést, akivel szemben az  elsőfokú bíróság ítélete nem 
tartalmazott rendelkezést.”

 (2) A Jszbt. 21/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21/B. § (1) Ha a másodfokú bíróság az ítélet jogi személyre vonatkozó rendelkezését megváltoztatja, a harmadfokú 
bíróság a jogi személlyel szemben – ha ilyen rendelkezés nem volt – intézkedést, illetve több vagy más intézkedést 
is alkalmazhat, továbbá az intézkedés alkalmazását mellőzheti.
(2) A harmadfokú bíróság a másodfokú bíróság és az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi, és az eljárás 
jogi személlyel kapcsolatos részét nem ügydöntő végzéssel megszünteti a 21. § (2) bekezdésében meghatározott 
esetben.
(3) A harmadfokú bíróság a másodfokú bíróság, és szükség szerint az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi, 
és a  másodfokú bíróságot vagy az  elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítja, ha a  Be. 619.  § (3)  bekezdése alapján 
nem küszöbölhető ki a  részleges megalapozatlanság és az  az ítéletnek a  jogi személlyel szemben alkalmazott 
intézkedésre vonatkozó rendelkezését lényegesen befolyásolta.”
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160. §  A Jszbt. 22. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az  Alkotmánybíróság az  ítéletet megsemmisíti, a  megismételt eljárásban nem lehet a  jogi személlyel 
szemben intézkedést alkalmazni, ha erre a  hatályon kívül helyezett ítéletben sem került sor, illetve nem lehet 
a  hatályon kívül helyezett ítéletben alkalmazott intézkedésnél súlyosabb intézkedést, vagy az  alkalmazott 
intézkedés mellett más intézkedést is alkalmazni.”

161. §  A Jszbt. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Perújításnak az ítélet jogi személyre vonatkozó rendelkezése ellen a Be. 637. § (1) bekezdés d), e) és g) pontjában 
meghatározott eseteken kívül akkor van helye, ha
a) az  alapügyben akár felmerült, akár fel nem merült tényre vonatkozó olyan új bizonyítékot hoznak fel, amely 
valószínűvé teszi, hogy
aa) a  jogi személlyel szemben alkalmazott intézkedést mellőzni kell, lényegesen enyhébb intézkedést kell 
alkalmazni, az  ügyészség intézkedés alkalmazására irányuló indítványát el kell utasítani, vagy az  eljárás jogi 
személlyel kapcsolatos részét meg kell szüntetni, vagy
ab) a  jogi személlyel szemben intézkedést, más intézkedést is vagy lényegesen súlyosabb intézkedést kell 
alkalmazni,
b) a  jogi személlyel szemben ugyanazon terhelt cselekményével összefüggésben több ítélet alkalmazott 
intézkedést,
c) a jogi személy az ügydöntő határozatban nem a bírósági nyilvántartásban szereplő valódi adatokkal szerepel és 
ez a határozat kijavításával nem orvosolható.”

162. §  A Jszbt. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § (1) Felülvizsgálatnak az ítélet jogi személyre vonatkozó rendelkezése ellen a Be. 649. § (2)–(5) bekezdésében 
meghatározott eseten kívül akkor van helye, ha a  jogi személlyel szemben az  intézkedés alkalmazására, annak 
mellőzésére, az intézkedés alkalmazására irányuló indítvány elutasítására vagy az eljárás jogi személlyel kapcsolatos 
részének megszüntetésére a büntető anyagi jog, vagy e törvény szabályainak megsértése miatt került sor.
(2) Ha a  felülvizsgálatnak azon vádlott vonatkozásában van helye, akire tekintettel a  jogi személlyel szemben 
intézkedést alkalmaztak, a  felülvizsgálat kiterjed az  ítélet jogi személyre vonatkozó rendelkezésére is. A  3.  § 
rendelkezései a  felülvizsgálati eljárás során, illetve a  megismételt eljárás során hozott határozat kapcsán is 
alkalmazandók.
(3) Az  ítéletnek kizárólag a  jogi személyre vonatkozó rendelkezése ellen felülvizsgálati indítvány benyújtására 
az ügyészség – a  jogi személlyel szemben intézkedés alkalmazása érdekében hat hónapon belül – valamint a  jogi 
személy érdekében eljáró ügyvéd és a törvényes képviselő jogosult.
(4) A Kúria a megtámadott határozat jogi személyre vonatkozó rendelkezését hatályon kívül helyezi, és a korábban 
eljárt bíróságot új eljárásra utasítja, ha
a) az elsőfokú, vagy másodfokú bíróság ügydöntő határozatát az (1) bekezdésben meghatározott módon hozta,
b) a harmadfokú bíróság az ügydöntő határozatát az (1) bekezdésben meghatározott eljárási szabálysértéssel hozta,
c) a (2) bekezdés alapján azon vádlott esetében, akire tekintettel a jogi személlyel szemben intézkedést alkalmaztak, 
hatályon kívül helyező rendelkezést hozott.
(5) A Kúria maga is hozhat a törvénynek megfelelő határozatot, ha a jogi személlyel szemben alkalmazott intézkedés 
mellőzésének, az  intézkedés alkalmazására irányuló indítvány elutasításának vagy az  eljárás jogi személlyel 
kapcsolatos része megszüntetésének van helye.
(6) A (4) bekezdés c) pontja esetén az ítélet jogi személyre vonatkozó rendelkezését nem kell hatályon kívül helyezni, 
ha az (5) bekezdés vagy a Be. 662. § (2) bekezdése alapján a Kúria maga hoz a törvénynek megfelelő határozatot.
(7) Nincs helye felülvizsgálatnak a büntető anyagi jog szabályainak megsértése miatt a harmadfokú bíróság jogerős 
ügydöntő határozatának a jogi személyre vonatkozó rendelkezése ellen.”

163. §  A Jszbt. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § (1) Ha a legfőbb ügyész azon vádlott vonatkozásában jelent be a törvényesség érdekében jogorvoslatot, akire 
tekintettel a jogi személlyel szemben intézkedést alkalmaztak, a jogorvoslati eljárás kiterjed az ítélet jogi személyre 
vonatkozó rendelkezésére is. A  3.  § rendelkezései azonban a  törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslat 
alapján hozott határozat kapcsán is alkalmazandók.
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(2) A  Kúria a  törvénysértés megállapítása esetén a  jogi személlyel szemben alkalmazott intézkedést mellőzheti, 
vagy az  eljárás jogi személlyel kapcsolatos részét megszüntetheti, illetve ilyen határozat meghozatala érdekében 
a sérelmezett határozatot hatályon kívül helyezheti, és szükség esetén az eljárt bíróságot új eljárásra utasíthatja.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott eseteken kívül a Kúria határozata csak a törvénysértést állapíthatja meg.
(4) Ha az  elvi kérdésben adott iránymutatásból következően a  jogegységi határozattal érintett jogerős bírósági 
határozatnak a  jogi személlyel szemben alkalmazott intézkedése törvénysértő, a  jogegységi tanács a törvénysértő 
rendelkezést hatályon kívül helyezi, és a  jogi személlyel szemben alkalmazott intézkedést mellőzi, vagy az  eljárás 
jogi személlyel kapcsolatos részét megszünteti.”

164. §  A Jszbt. 25/C. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő alcím és rendelkezés lép:
„Eljárás egyezség esetén
25/C.  § (1) A  Be. LXV. Fejezete szerinti egyezség megkötésének önmagában nem akadálya, ha a  rendelkezésre 
álló bizonyítékok alapján adat merült fel arra, hogy a  büntetőeljárás során jogi személlyel szemben intézkedés 
alkalmazásának lehet helye, de a  jogi személlyel szemben alkalmazható intézkedés nem képezheti az  egyezség 
tárgyát.
(2) Ha a Be. XCIX. Fejezete szerint folytatott bírósági eljárásban a vádirat előterjesztése után a bíróság azon vádlott 
vonatkozásában tagadja meg az egyezség jóváhagyását, akire tekintettel az ügyészség a  jogi személlyel szembeni 
intézkedés alkalmazására tett indítványt, akkor a bíróság rendelkezése kiterjed az eljárás jogi személlyel kapcsolatos 
részére is.
(3) Ha a bíróság – azon vádlott vonatkozásában, akire tekintettel az ügyészség a jogi személlyel szembeni intézkedés 
alkalmazására tett indítványt – jóváhagyja az  egyezséget, akkor az  ügy előkészítő ülésen történő befejezésének 
önmagában nem akadálya, hogy az  ügyészség a  vádiratban a  jogi személlyel szemben intézkedés alkalmazását 
indítványozta.
(4) Ha az  eljárás jogi személlyel szembeni intézkedés alkalmazására irányuló része az  előkészítő ülésen nem 
intézhető el, a  bíróság a  vádról – a  2.  §-ban meghatározott bűncselekményt érintően jóváhagyott egyezség 
vonatkozásában a Be. 736. § (2)–(5) bekezdésében meghatározott korlátok között – egységesen, tárgyalás alapján 
határoz.”

165. §  A Jszbt. 25/D. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő alcím és rendelkezés lép:
„A büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárás
25/D.  § (1) Ha a  rendelkezésre álló bizonyítékok alapján adat merült fel arra, hogy a  büntetőeljárás során jogi 
személlyel szemben intézkedés alkalmazásának lehet helye, az ügyészség a büntetővégzés meghozatalára irányuló 
eljárásban is indítványozhatja az  intézkedés alkalmazását, feltéve, hogy az  eljárás jogi személlyel kapcsolatos 
részének megítélése is egyszerű.
(2) A bíróság a büntetővégzésben a jogi személlyel szemben alkalmazható intézkedésekről is rendelkezhet.
(3) A  büntetővégzés rendelkező része a  jogi személy érdekében eljáró ügyvéd és a  törvényes képviselő felé is 
megfelelően tartalmazza a Be. 742. és 744. §-ában foglaltakra való figyelmeztetést.
(4) A  büntetővégzés kézbesítésétől számított nyolc napon belül a  jogi személy érdekében eljáró ügyvéd és 
a  törvényes képviselő is kérheti tárgyalás tartását, a  jogi személyre vonatkozó rendelkezés vagy e  rendelkezés 
indokolása miatt.
(5) Az  előkészítő ülésre és a  tárgyalásra a  Be. C. Fejezetének rendelkezéseit a  (6)–(8)  bekezdésben meghatározott 
eltéréssel kell megfelelően alkalmazni.
(6) Ha a  tárgyalás tartása iránti indítvány kizárólag a  büntetővégzésnek a  jogi személlyel szemben alkalmazott 
intézkedésre vonatkozó rendelkezését sérelmezte, a bíróság csak ebben a kérdésben határoz.
(7) A  bíróság a  jogi személy terhére szóló indítvány hiányában akkor alkalmazhat hátrányosabb intézkedést, 
ha a  tárgyaláson új bizonyíték merül fel, és ennek alapján a  bíróság olyan új tényt állapít meg, amelynek folytán 
súlyosabb minősítést kell alkalmazni, vagy jelentős mértékben súlyosabb intézkedést kell alkalmazni.
(8) A tárgyaláson hozott ügydöntő határozat ellen a jogi személy érdekében eljáró ügyvéd és a törvényes képviselő 
is fellebbezhet, a jogi személyre vonatkozó rendelkezés vagy e rendelkezés indokolása miatt.”

166. §  A Jszbt. 26/A. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő alcím és rendelkezés lép:
„Eljárás a büntetőeljárás felfüggesztése, megszüntetése esetén
26/A. § (1) Ha az ügyészség vagy a nyomozó hatóság a 3. § (2) bekezdésében foglalt valamely ok miatt függeszti 
fel vagy szünteti meg az  eljárást, de a  nyomozás során adat merült fel arra vonatkozóan, hogy a  jogi személlyel 
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szemben intézkedés alkalmazásának lehet helye, az  ügyészség indítványára az  intézkedés alkalmazásáról 
az a bíróság határoz, amely az elkövetett bűncselekmény elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. Ha 
ez nem állapítható meg, az  intézkedés alkalmazásáról az a bíróság határoz, amelynek illetékességi területén a  jogi 
személy székhelye található.
(2) Ha a büntetőeljárás során jogi személlyel szemben intézkedés alkalmazásának lehet helye, az eljárást a 2. §-ban 
meghatározott személlyel szemben folytatott eljárás megszüntetését vagy felfüggesztését követően – szükség 
szerint – az annak alapjául szolgáló bűncselekmény és a jogi személy kapcsolatának felderítése vonatkozásában kell 
folytatni.
(3) A döntést hozó ügyészség vagy a nyomozó hatóság legkésőbb a (2) bekezdés szerinti eljárás megszüntetésétől 
vagy felfüggesztésétől számított nyolc napon belül értesíti a jogi személyt arról, hogy a büntetőeljárás során a jogi 
személlyel szemben intézkedés alkalmazásának lehet helye. Az  értesítésben arra is fel kell hívni a  jogi személy 
figyelmét, hogy ha nem hatalmaz meg a  jogi személy érdekében eljáró ügyvédet, akkor a nyomozó hatóság vagy 
az ügyészség rendel ki jogi személy érdekében eljáró ügyvédet.
(4) A  bíróság a  jogi személlyel szemben a  3.  § (1)  bekezdése alapján alkalmazható intézkedésről tárgyalás 
mellőzésével, az ügyiratok alapján határoz. A bíróság határozata ügydöntő határozat.
(5) A határozat rendelkező része a jogi személy érdekében eljáró ügyvéd és a törvényes képviselő felé megfelelően 
tartalmazza a Be. 742. és 744. §-ában foglaltakra való figyelmeztetést.
(6) A  határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, de az  ügyészség, a  jogi személy érdekében eljáró ügyvéd és 
törvényes képviselő a végzés kézbesítésétől számított nyolc napon belül tárgyalás tartását kérheti.
(7) Az előkészítő ülésre és a tárgyalásra a Be. C. Fejezetét a 25/D. § (7) és (8) bekezdésében meghatározott eltéréssel 
kell megfelelően alkalmazni.”

167. §  A Jszbt.
1. 5. § (3) bekezdésében az „A tevékenység korlátozása” szövegrész helyébe az „A jogi személy tevékenységének 

korlátozása” szöveg, a „jogerőre emelkedése napján” szövegrész helyébe a „jogerőre emelkedésekor” szöveg,
2. 7. § (2) bekezdésében a „szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.)” szövegrész helyébe a „szóló 2017. évi XC. törvény 

(a  továbbiakban: Be.)” szöveg, a  „kell alkalmazni” szövegrész helyébe a  „kell értelemszerűen alkalmazni” 
szöveg,

3. 8. §-ában, a 22. § (2) bekezdés c) és d) pontjában az „ügyész” szövegrész helyébe az „ügyészség” szöveg,
4. 14. §-ában az „ügyésznek” szövegrész helyébe az „ügyészségnek” szöveg,
5. 21.  § (4)  bekezdésében a „c) vagy d)  pontja miatt” szövegrész helyébe az „f )–h)  pontjában meghatározott 

okból” szöveg,
6. 22.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a  „21/B.  § (2)  bekezdésében” szövegrész helyébe a  „21/B.  § (2) és 

(3) bekezdésében” szöveg,
7. 23.  § (3)  bekezdésében az „ügyész és a  jogi személy képviselője” szövegrész helyébe az „ügyészség, a  jogi 

személy érdekében eljáró ügyvéd és a törvényes képviselő” szöveg,
8. 26. § (6) bekezdésében a „11. § (4) bekezdése alapján zár alá vett dolog, vagyoni értékű jog, követelés vagy 

szerződés alapján kezelt pénzeszköz” szövegrész helyébe a „11.  § (5)  bekezdése alapján került sor a  zár alá 
vételre és a zár alá vétel tárgya” szöveg

lép.

168. §  Hatályát veszti a Jszbt.
a) 10. §-a és az azt megelőző alcím,
b) 21. § (5) bekezdése,
c) 25/B. §-a és az azt megelőző alcím,
d) 26. § (4) bekezdése.
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55. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosítása

169. §  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
egyes kérdéseiről szóló 2001.  évi CVIII.  törvény (a  továbbiakban: Ektv.) 3/A.  § (4)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(4) A  (2)–(3)  bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók a  bírósági eljárásokban, ideértve a  peres eljárást 
kezdeményező irat benyújtását megelőzően megindítható eljárásokat és a  nyomozás során végrehajtott eljárási 
cselekményeket is.”

170. §  Az Ektv. 13. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A  jogosult köteles a  (9)  bekezdés szerinti eljárásban hozott, a  bíróság jogerős vagy véglegessé vált 
határozatáról, vagy az  ügyészség vagy a  nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem támadható határozatáról 
–  ideértve az  ideiglenes intézkedés elrendelését vagy a  kérelem elutasítását is – a  szolgáltatót haladéktalanul 
értesíteni. A határozatban foglaltaknak a szolgáltató haladéktalanul köteles eleget tenni.”

171. §  Az Ektv. 13.  § (14)  bekezdés c)  pontjában a „megküldi részére a  nyomozóhatóság az  értesítés szerinti jogsértéssel 
kapcsolatos nyomozást elrendelő határozatát” szövegrész helyébe az „értesíti a  jogsértéssel kapcsolatos nyomozás 
elrendeléséről” szöveg lép.

56. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

172. §  A tőkepiacról szóló 2001.  évi CXX.  törvény (a  továbbiakban: Tpt.) 310.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(3) Ha az  engedély megtagadására okot adó körülmény nem áll fenn, de a  jogi személy kérelmező minősített 
befolyással rendelkező természetes személy tulajdonosával, vezető tisztségviselőjével szemben vagy a természetes 
személy kérelmezővel szemben a  357.  § (3)  bekezdése szerinti bűncselekmények miatt büntetőeljárás van 
folyamatban, a  Felügyelet az  engedélyezési eljárást felfüggeszti a  büntetőeljárásnak a  bíróság jogerős ügydöntő 
határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezéséig, vagy az  ügyészségnek vagy 
a  nyomozó hatóságnak a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről 
szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozataláig. A  Felügyelet 
az eljárást ezt követően folytatja.”

173. §  A Tpt. 215.  § (3)  bekezdésében a „jogerős határozata” szövegrész helyébe a „jogerős ügydöntő határozata” szöveg 
lép.

57. A bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002. évi LIV. törvény módosítása

174. §  A bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002.  évi LIV.  törvény (a  továbbiakban: 2002.  évi 
LIV. törvény)
a) 2. § 1. pontjában a „Vám- és Pénzügyőrség” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg,
b) 5. § (2) bekezdésében az „ügyész” szövegrész helyébe az „ügyészség” szöveg,
c) 15. § j) pontjában a „távközlési eszköz” szövegrész helyébe az „az elektronikus hírközlési eszköz” szöveg,
d) 16/A. § (3) bekezdésében a „2003. évi CXXX.  törvény (a  továbbiakban: 2003. évi CXXX.  törvény)” szövegrész 

helyébe a „2012. évi CLXXX. törvény (a továbbiakban: EUtv.)” szöveg,
e) 16/B. § (3) bekezdésében és 16/C. § (1) bekezdésében az „a 2003. évi CXXX. törvény” szövegrész helyébe az 

„az EUtv.” szöveg,
f ) 16/B. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „nyomozást” szövegrész helyébe a „büntetőeljárást” szöveg,
g) 16/F.  § (1)  bekezdésében a  „külön jogszabályban meghatározott nyomozó hatóság” szövegrész helyébe 

a „nyomozó hatóság vagyonvisszaszerzési szerve (a továbbiakban: vagyonvisszaszerzési szerv)” szöveg,
h) 16/F.  § (2)  bekezdésében, valamint 16/G.  § (1) és (2)  bekezdésében a „külön jogszabályban meghatározott 

nyomozó hatóság” szövegrész helyébe a „vagyonvisszaszerzési szerv” szöveg,
i) 31. § (1) bekezdés b) pontjában az „előzetes letartóztatásból” szövegrész helyébe a „letartóztatásból” szöveg,
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j) 36.  § (2)  bekezdésében az  „a távközlési hálózaton és távközlő eszközökkel” szövegrész helyébe az 
„az elektronikus hírközlési eszközön vagy az információs rendszeren” szöveg,

k) 52. § (1) bekezdésében az „a 2003. évi CXXX. törvénnyel” szövegrész helyébe az „az EUtv.-nyel” szöveg
lép.

175. §  Hatályát veszti a 2002. évi LIV. törvény
a) 8. § (1) bekezdés k) pontja,
b) 39. §-t megelőző alcíme és
c) 39–42. §-a.

58. Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosítása

176. §  Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltára létrehozásáról szóló 2003.  évi III.  törvény 8.  § (8)  bekezdésében az  „ítéletével” szövegrész helyébe 
az „ügydöntő határozatával” szöveg lép.

59. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény módosítása

177. §  A jogi segítségnyújtásról szóló 2003.  évi LXXX.  törvény (a  továbbiakban: Jst.) 17.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„17. § (1) Az állam a büntetőeljárásban jogi segítségnyújtás keretében a 18. §-ban és a 19. §-ban foglalt feltételek 
fennállása esetén a következő támogatásokat nyújtja:
a) a sértett, a magánvádló, a pótmagánvádló, a magánfél, a vagyoni érdekelt és az egyéb érdekelt részére a pártfogó 
ügyvéd díjának és költségeinek (a  továbbiakban: pártfogó ügyvédi díj) állam általi előlegezése és jogszabályban 
meghatározott esetben viselése,
b) a terhelt részére a kirendelt védő díjának és költségeinek állam általi előlegezése és viselése.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás tartalmát a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: 
Be.) határozza meg.”

178. §  A Jst. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § A természetes személy sértett, magánvádló, pótmagánvádló, magánfél, vagyoni érdekelt, egyéb érdekelt és 
a terhelt részére a támogatás az e törvényben foglalt feltételek teljesítése esetén az állampolgárságra tekintet nélkül 
engedélyezhető.”

179. §  A Jst. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  fél az  e  törvényben meghatározott támogatások (a  továbbiakban e  Fejezetben együtt: támogatás) iránti 
kérelmét a jogi segítségnyújtó szolgálathoz egy példányban, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével 
nyújtja be.”

180. §  A Jst. 27. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a  felülvizsgálat eredményeként az  állapítható meg, hogy a  támogatás feltételei nem állnak fenn, a  jogi 
segítségnyújtó szolgálat a támogatást határozattal megvonja.”

181. §  A Jst. 63. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„63.  § (1) A  17.  § (1)  bekezdésében meghatározott támogatás (a  továbbiakban e  Fejezetben együtt: támogatás) 
engedélyezésére és igénybevételére a  VI. Fejezetben foglalt szabályokat az  e  Fejezetben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni.
(2) A  támogatás engedélyezése iránti kérelmet a  büntetőeljárásban – ha a  Be. másként nem rendelkezik  – 
legkésőbb a bíróság ügydöntő határozatának meghozataláig lehet előterjeszteni a jogi segítségnyújtó szolgálathoz. 
A  támogatás hatálya a  kérelem előterjesztésétől a  büntetőeljárásnak a  bíróság jogerős ügydöntő határozatával 
vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezéséig, vagy az  ügyészségnek vagy a  nyomozó 
hatóságnak a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről szóló, illetve 
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további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozataláig tart, és kiterjed a perújításra, 
a felülvizsgálatra, az egyszerűsített felülvizsgálatra, valamint a különleges eljárásokra is.
(3) A  kérelemben foglaltak ellenőrzése során a  félen kívül a  büntetőeljárásban részt vevő más személy 
meghallgatására nem kerül sor.
(4) Bíróság elé állítás esetén a jogi segítségnyújtó szolgálat az igazolásokra vonatkozó követelmények mellőzésével 
dönt a kérelemről, ha az ügy összes körülménye alapján a rászorultság valószínűsíthető.
(5) A  támogatást engedélyező határozatnak a  41.  § (1)  bekezdésében foglaltakon túl tartalmaznia kell 
a következőket is:
a) a  büntetőeljárásra vonatkozó adatokat (a büntetőeljárást folytató bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság 
megnevezését, a büntetőügy számát, a terhelt nevét, a bűncselekmény leírását);
b) a támogatás formáját (pártfogó ügyvédi képviselet, kirendelt védő);
c) a támogatás hatályát.
(6) A  támogatást engedélyező határozatról a  jogi segítségnyújtó szolgálat haladéktalanul tájékoztatja 
a büntetőeljárást folytató bíróságot, ügyészséget vagy nyomozó hatóságot.
(7) A fél adatváltozás-bejelentési kötelezettsége a büntetőeljárásnak a bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy 
véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezéséig, vagy az ügyészségnek vagy a nyomozó hatóságnak 
a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről szóló, illetve további 
jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozataláig áll fenn, ezt követően a támogatás 
visszatérítésére köteles fél a  lakóhelyében, tartózkodási helyében, szálláshelyében és munkavégzésének helyében 
bekövetkezett változást köteles öt napon belül bejelenteni a  jogi segítségnyújtó szolgálatnak a  visszatérítési 
kötelezettségének fennállásáig.
(8) A jogi segítségnyújtó szolgálat a támogatás feltételeinek fennállását felülvizsgálja
a) a büntetőeljárás jogerős befejezéséig évente, illetve
b) a  támogatás hatályának fennállása alatt bármikor, ha adat merül fel arra nézve, hogy annak feltételei már 
az engedélyezéskor sem álltak fenn, vagy utóbb megszűntek.
(9) A  jogi segítségnyújtó szolgálat a  támogatás végleges vagy jogerős megvonásáról haladéktalanul értesíti 
a büntetőeljárást folytató bíróságot, ügyészséget, nyomozó hatóságot és a pártfogó ügyvédet.
(10) A támogatás nyilvántartása a 34. §-ban foglaltakon túl a következő adatokat is tartalmazza:
a) a büntetőeljárást folytató bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság megnevezése, a büntetőeljárás ügyszáma, a felek 
neve és a bűncselekmény, amely miatt a büntetőeljárás folyik,
b) a fél helyett előlegezett pártfogó ügyvédi díj, illetve a pártfogó ügyvédi díj eljárási előlegének (a továbbiakban: 
eljárási előleg) összege,
c) a  visszatérítésre köteles terhelt adatai (név, anyja neve, születési hely és idő, lakóhely; szervezet esetében 
elnevezés, székhely, nyilvántartást vezető szerv, nyilvántartási szám),
d) a fél helyett előlegezett és viselt kirendelt védői díj és költség összege.”

182. § (1) A Jst. 63/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatás engedélyezésének ügyében eljárt jogi segítségnyújtó szolgálat a pártfogó ügyvéd kérelmére, ha 
annak jogszabályban foglalt feltételei fennállnak, a pártfogó ügyvéd részére eljárási előleget állapít meg.”

 (2) A Jst. 63/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  pártfogó ügyvéd a  díjának megállapítása iránti kérelmét a  büntetőeljárásnak a  bíróság jogerős ügydöntő 
határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezését, vagy az  ügyészségnek vagy 
a  nyomozó hatóságnak a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről 
szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozatalát követő 
6 hónapon belül terjesztheti elő, ezt követően pedig akkor, ha igazolja, hogy a pártfogó ügyvédi díj viseléséről szóló 
határozatot 6 hónapon belül vette kézhez. Ha a büntetőeljárásban több pártfogó ügyvéd járt el, a korábban eljárt 
pártfogó ügyvéd a  jogi segítségnyújtó szolgálat felhívására a  díjának megállapítására irányuló kérelmét a  felhívás 
kézhezvételétől számított 30 napos jogvesztő határidővel terjesztheti elő.”

183. §  A Jst. 68. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Pártfogó ügyvédi képviseletet a névjegyzékben szereplő ügyvéd és – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – jogi 
segítő szervezet láthat el, amennyiben rendelkezik a  bíróságokkal való elektronikus kapcsolattartáshoz szükséges 
technikai feltételekkel. A névjegyzékben szereplő jogi segítő szervezet büntetőeljárásban akkor láthatja el a sértett, 
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a magánvádló, a pótmagánvádló és a magánfél pártfogó ügyvédi képviseletét, ha megfelel a Be. 61. § (3) bekezdés 
e) pontja szerinti feltételeknek, egyéb személyek pártfogó ügyvédjeként büntetőeljárásban nem járhat el.”

184. §  A Jst. 89. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja:)
„g) a  büntetőeljárások során a  gyanúsítottak és a  vádlottak, valamint az  európai elfogatóparancshoz kapcsolódó 
eljárásokban a  keresett személyek költségmentességéről szóló, 2016. október 26-i (EU) 2016/1919 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv.”

185. §  A Jst.
 1. 5. § (2) bekezdés b) pontjában a „meg, vagy” szövegrész helyébe a „meg,” szöveg,
 2. 19.  § (1)  bekezdésében a  „sértett, a  magánvádló, a  magánfél, az  egyéb érdekelt és a  pótmagánvádló” 

szövegrész helyébe a „sértett, a  magánvádló, a  pótmagánvádló, a  magánfél, a  vagyoni érdekelt, az  egyéb 
érdekelt és a terhelt” szöveg,

 3. 24. §-ában az „adataiban” szövegrész helyébe az „adatokban” szöveg,
 4. 34. § a) pontjában az „időpontját” szövegrész helyébe a „helyét és idejét” szöveg,
 5. 35.  § (2)  bekezdésében a „megkeresésre” szövegrész helyébe a „megkeresésre vagy adatkérésre” szöveg és 

az „ügyész” szövegrész helyébe az „ügyészség” szöveg,
 6. 38. § (2) bekezdésében a „támogatást” szövegrész helyébe a „támogatás összegét” szöveg,
 7. 63/A.  § (2), (4) és (6)  bekezdésében az „a pártfogó ügyvédi díj eljárási előlegének” szövegrész helyébe az 

„az eljárási előleg” szöveg,
 8. 63/A. § (2) bekezdésében az „értesítést” szövegrész helyébe a „tájékoztatást” szöveg az „a sértett képviseletét 

több pártfogó ügyvéd látta el” szövegrész helyébe a „több pártfogó ügyvéd járt el” szöveg és az „a pártfogó 
ügyvédi díja eljárási előlegének” szövegrész helyébe az „az eljárási előleg” szöveg,

 9. 63/A.  § (3)  bekezdésében az „A pártfogó ügyvédi díj eljárási előlegének” szövegrész helyébe az „Az eljárási 
előleg” szöveg,

10. 63/A.  § (4)  bekezdésében az „A pártfogó ügyvédi díj eljárási előlegéről” szövegrész helyébe az „Az eljárási 
előleg megállapításáról” szöveg és

11. 63/A. § (6) bekezdésében a „döntésében” szövegrész helyébe a „határozatában” szöveg és az „a díj” szövegrész 
helyébe az „a pártfogó ügyvédi díj” szöveg

lép.

186. §  Hatályát veszti a Jst. 20. §-a.

60. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

187. §  Az elektronikus hírközlésről szóló 2003.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Eht.) 92.  §-a a  következő (6a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(6a) A  titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerv az  adatszolgáltatás teljesítésére határidőt jelölhet 
meg. Az adatszolgáltatás nem tagadható meg. Az így kapott adat csak a megjelölt célra használható fel.”

188. §  Az Eht.
a) 92.  §-át megelőző alcímében, 92.  § (3)  bekezdésében, valamint 188.  § 64. és 105.  pontjában a  „titkos 

adatszerzés” szövegrész helyébe a „leplezett eszközök alkalmazása” szöveg,
b) 92.  § (1)  bekezdésében a  „titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre külön törvényben 

felhatalmazott” szövegrész helyébe a  „titkos információgyűjtés folytatására, illetve leplezett eszközök 
alkalmazására törvényben feljogosított” szöveg és a  „titkos adatszerzést” szövegrész helyébe a  „leplezett 
eszközök alkalmazását” szöveg,

c) 92. § (2) bekezdésében a „titkos adatszerzés eszközei és módszerei” szövegrész helyébe a „leplezett eszközök” 
szöveg,

d) 92.  § (4)  bekezdésében a „titkos adatszerzéssel” szövegrész helyébe a „leplezett eszközök alkalmazásával” 
szöveg és az „a titkos információgyűjtés, illetve a titkos adatszerzés eszközeit” szövegrész helyébe az „a titkos 
információgyűjtéshez, illetve a leplezett eszközök alkalmazásához szükséges eszközöket” szöveg,
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e) 92. § (6) bekezdésében a „titkos információgyűjtésre, illetve a titkos adatszerzésre felhatalmazott” szövegrész 
helyébe a  „titkos információgyűjtés folytatására, illetve a  leplezett eszközök alkalmazására feljogosított” 
szöveg és a  „titkos információgyűjtésre felhatalmazott” szövegrész helyébe a  „titkos információgyűjtés 
folytatására, illetve leplezett eszközök alkalmazására feljogosított” szöveg,

f ) 155.  § (6)  bekezdésében a  „megkeresésekről” szövegrész helyébe a  „megkeresésekről vagy adatkérésről” 
szöveg,

g) 156.  § (16)  bekezdésében, 157.  § (10)  bekezdésében és 159/A.  § (1)  bekezdésében a „nyomozó hatóság, 
ügyészség, bíróság” szövegrész helyébe a „bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, illetve az előkészítő eljárást 
folytató szerv” szöveg,

h) 156. § (16) bekezdésében a „kérelmükre” szövegrész helyébe a „kérelemre” szöveg,
i) 159/B.  § (1)  bekezdésében az „a büntetőeljárásról szóló 1998.  évi XIX.  törvény 158/D.  § (5)  bekezdése és 

596/A. § (6) bekezdése” szövegrész helyébe az „a büntetőeljárásról szóló törvény” szöveg,
j) 159/B. § (3) bekezdés a) és b) pontjában az „ügyész” szövegrész helyébe az „ügyészség” szöveg,
k) 182.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a „titkos információgyűjtéssel, illetve titkos adatszerzéssel felhatalmazott” 

szövegrész helyébe a  „titkos információgyűjtés folytatására, illetve leplezett eszközök alkalmazására 
feljogosított” szöveg és

l) 188. § 105. pontjában a „külön törvényben felhatalmazott” szövegrész helyébe a „jogosult” szöveg
lép.

189. §  Hatályát veszti az Eht. 155. § (7) bekezdése.

61. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása

190. §  A társasházakról szóló 2003.  évi CXXXIII.  törvény 25.  § (7)  bekezdésében a  „Bíróság vagy más hatóság 
megkeresésére” szövegrész helyébe a  „Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, előkészítő eljárást folytató szerv 
vagy más hatóság megkeresésére vagy adatkérésére” szöveg és az  „a megkeresésre” szövegrész helyébe az 
„a megkeresésre vagy adatkérésre” szöveg lép.

62. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

191. §  A sportról szóló 2004.  évi I.  törvény (a  továbbiakban: Stv.) 59.  § (10) és (11)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„(10) Fel kell függeszteni a  járadék folyósítását annak a  jogosultnak a  részére, aki büntetőeljárás – ide nem értve 
a  magánvádas vagy a  pótmagánvádas eljárást – hatálya alatt áll. A  jogosult a  megalapozott gyanú közlésétől 
számított nyolc napon belül bejelenti a sportpolitikáért felelős miniszternek, ha vele szemben büntetőeljárás indult.
(11) Ha a jogosult igazolja, hogy a vele szemben folytatott büntetőeljárást a bíróság jogerős ügydöntő határozatával 
vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével befejezte, vagy az ügyészség vagy a nyomozó hatóság a feltételes 
ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről szóló, illetve további jogorvoslattal 
nem támadható eljárást megszüntető határozatot hozott, és nem következett be a  (8)  bekezdés szerinti 
érdemtelenségi ok, a  sportpolitikáért felelős miniszter az  igazolástól számított harminc napon belül – a  folyósítás 
felfüggesztésének napjától számított jegybanki alapkamattal növelve – egy összegben folyósítja részére az elmaradt 
járadékot. Amennyiben a  jogosult érdemtelenné vált, a  (10)  bekezdés alapján felfüggesztett járadék nem kerül 
részére folyósításra.”

192. §  Az Stv. 61. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  sportpolitikáért felelős miniszter törli a  járadékra jogosultnak az  59.  § (10)  bekezdése alapján megismert 
személyes adatait, ha a  jogosulttal szemben folytatott büntetőeljárást a  bíróság jogerős ügydöntő határozatával 
vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével befejezte, vagy az  ügyészség vagy a  nyomozó hatóság további 
jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozatot hozott, és a  jogosult nem vált érdemtelenné. 
A járadék továbbfolyósításáról szóló döntésben a felfüggesztésre okot adó körülmény megszűnését kell feltüntetni.”

193. §  Az Stv. 62. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Fel kell függeszteni az  életjáradék folyósítását annak a  „Nemzet Sportolója” címet elnyert személynek, aki 
szándékos bűncselekmény miatt büntetőeljárás – ide nem értve a  magánvádas vagy a  pótmagánvádas eljárást  – 
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hatálya alatt áll. A  járadékra jogosult a  megalapozott gyanú közlésétől számított nyolc napon belül bejelenti 
a sportpolitikáért felelős miniszternek, ha vele szemben büntetőeljárás indult.
(6) Ha a „Nemzet Sportolója” címet elnyert személy igazolja, hogy a vele szemben folytatott büntetőeljárást a bíróság 
jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével befejezte, vagy az  ügyészség 
vagy a nyomozó hatóság a feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről 
szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozatot hozott, és nem következett 
be az  59.  § (8)  bekezdése szerinti érdemtelenségi ok, a  sportpolitikáért felelős miniszter az  igazolástól számított 
harminc napon belül – a  folyósítás felfüggesztésének napjától számított jegybanki alapkamattal növelve – egy 
összegben folyósítja részére az elmaradt életjáradékot.”

194. §  Az Stv. 72/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  (2)  bekezdésben meghatározott határidőn belül a  (4)  bekezdés szerinti személyes adatot megkeresésre 
vagy adatkérésre a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság vagy a szabálysértési hatóság részére büntető- vagy 
szabálysértési eljárásban bizonyítási eszközként való felhasználás céljából továbbítani lehet.”

195. §  Az Stv.
a) 59.  § (9)  bekezdésében a „jogerős határozatának” szövegrész helyébe a „jogerős ügydöntő határozatának” 

szöveg,
b) 62.  § (4)  bekezdésében a „jogerős határozatának” szövegrész helyébe a „jogerős ügydöntő határozatának” 

szöveg és az „ítéletének” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozatának” szöveg és
c) 74.  § (5)  bekezdésében az  „a szabálysértési hatóság, az  ügyészség és a  bíróság” szövegrész helyébe az 

„a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerv, a szabálysértési hatóság” 
szöveg

lép.

63. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

196. §  A mozgóképről szóló 2004.  évi II.  törvény (a  továbbiakban: Mktv.) 28.  § (10)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(10) A  nyilvántartásban egyértelműen szerepeltetni kell, ha a  nyilvántartásba vett személy vagy szervezet ellen 
a Hivatal a közvetett támogatás megszerzésére irányuló eljárásokkal összefüggésben a 19/I. § (1) bekezdése szerinti 
bejelentést, illetve feljelentést tesz. Ez  esetben a  nyilvántartásba vett személy vagy szervezet nyilvántartásba 
vételéből eredő jogosultságai és kötelezettségei szünetelnek a  bíróság eljárást megszüntető jogerős vagy 
véglegessé vált, illetve az ügyészség vagy a nyomozó hatóság eljárást megszüntető és további jogorvoslattal nem 
támadható határozatának benyújtásáig.”

197. §  Az Mktv. 19/I. § (1) bekezdésében a „végleges” szövegrész helyébe a „jogerős vagy végleges” szöveg lép.

64. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosítása

198. §  A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.)
a) 6.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az „ügyészség és a  nyomozó hatóságok” szövegrész helyébe az „ügyészség, 

a nyomozó hatóság és az előkészítő eljárást folytató szerv” szöveg,
b) 18/D. § (1) bekezdés c) pontjában a „jogerős ítélet” szövegrész helyébe a „jogerős ügydöntő határozat” szöveg,
c) 18/D.  § (2)  bekezdés c)  pontjában a  „hatálya alatt áll, a  büntetőeljárás jogerős befejezéséig.” szövegrész 

helyébe a „hatálya alatt áll.” szöveg
lép.

199. §  Hatályát veszti az Ftv.
a) 3/A. § (2) bekezdés c) pontjában az „elkövetésének megalapozott gyanúja” szövegrész és az „a büntetőeljárás 

jogerős befejezéséig,” szövegrész, valamint
b) 18/D. § (2) bekezdés c) pontjában az „elkövetésének megalapozott gyanúja” szövegrész.
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65. Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések 
hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló  
2004. évi XXIX. törvény módosítása

200. §  Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül 
helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004.  évi XXIX.  törvény 140/C.  § 
(2) bekezdésében a „megkeresése” szövegrész helyébe a „megkeresése vagy adatkérése” szöveg lép.

66. A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény módosítása

201. §  A lakásszövetkezetekről szóló 2004.  évi CXV.  törvény 14/A.  § (7)  bekezdésében a  „Bíróság vagy más hatóság 
megkeresésére” szövegrész helyébe a „Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, előkészítő eljárást folytató szerv vagy 
más hatóság megkeresésére vagy adatkérésére” szöveg és a „megkeresésre” szövegrész helyébe a „megkeresésre 
vagy adatkérésre” szöveg lép.

67. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

202. §  A távhőszolgáltatásról szóló 2005.  évi XVIII.  törvény 45.  § (4)  bekezdés d)  pontjában a „nyomozó hatóságoknak, 
az  ügyésznek, valamint a  bíróságnak” szövegrész helyébe a  „bíróságnak, ügyészségnek, nyomozó hatóságnak” 
szöveg lép.

68. A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának 
engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény módosítása

203. §  A haditechnikai termékek gyártásának és a  haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 
2005. évi CIX. törvény (a továbbiakban: Httv.)
a) 5. § (2) bekezdés c) pontjában a „büntetőeljárás alatt áll” szövegrész helyébe a „büntetőeljárás hatálya alatt áll” 

szöveg és
b) 7/A. § (1) bekezdés a) pontjában a „nyomozó hatóságok” szövegrész helyébe a „nyomozó hatóság” szöveg
lép.

204. §  Hatályát veszti a  Httv. 5.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az „elkövetésének megalapozott gyanúja” szövegrész és az 
„a büntetőeljárás jogerős befejezéséig,” szövegrész.

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

205. §  A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
(a továbbiakban: Szvmt.) 6. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet nem végezhet:)
„c) aki kétévi vagy ennél hosszabb tartamú szabadságvesztéssel fenyegetett szándékos bűncselekmény miatt 
büntetőeljárás hatálya alatt áll.”

206. § (1) Az Szvmt. 11. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendőrség haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított nyolc napon belül az igazolványt)
„c) a büntetőeljárásnak a bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével 
történő befejezéséig, vagy az  ügyészségnek vagy a  nyomozó hatóságnak a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy 
közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható eljárást 
megszüntető határozata meghozataláig bevonja, ha kiadásának a 6. § (3) bekezdés c) pontja szerinti feltétele már 
nem áll fenn.”

 (2) Az Szvmt. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (2) bekezdés c) pontjában foglalt esetben a büntetőeljárásnak a bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy 
véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezését, vagy az ügyészségnek vagy a nyomozó hatóságnak 
a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről szóló, illetve további 
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jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozatalát követően a rendőrség az igazolványt 
a jogosultnak visszaadja, ha az igazolvány kiadásának a 6. § (2) bekezdése, vagy a 6. § (3) bekezdés a) vagy b) pontja 
szerinti feltétele fennáll.”

207. §  Az Szvmt. 71. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A rendőrség haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított nyolc napon belül a szabad mozgás 
és tartózkodás jogával rendelkező személy magyarországi tevékenységének gyakorlását a  büntetőeljárásnak 
a  bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezéséig, 
vagy az ügyészségnek vagy a nyomozó hatóságnak a feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából 
történő felfüggesztésről szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata 
meghozataláig felfüggeszti, ha a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személlyel szemben kétévi vagy 
ennél hosszabb tartamú szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmény miatt büntetőeljárás indul.”

208. §  Az Szvmt.
a) 5.  § (4)  bekezdés c)  pontjában és 5/A.  § (5)  bekezdés c)  pontjában a „jogerős ítélet” szövegrész helyébe 

a „jogerős ügydöntő határozat” szöveg,
b) 9.  § (1)  bekezdésében és (2)  bekezdés a)  pontjában a „nyomozóhatósági” szövegrész helyébe a „nyomozó 

hatósági” szöveg,
c) 31.  § (6)  bekezdésében a  „Bíróság vagy más hatóság megkeresésére” szövegrész helyébe a  „Bíróság, 

ügyészség, nyomozó hatóság, előkészítő eljárást folytató szerv vagy más hatóság megkeresésére vagy 
adatkérésére” szöveg, és a „megkeresésre” szövegrész helyébe a „megkeresésre vagy adatkérésre” szöveg és

d) 32.  § (4)  bekezdésében a „megkeresés alapján a  nyomozó hatóságnak” szövegrész helyébe a „megkeresés 
vagy adatkérés alapján a bíróságnak, ügyészségnek, nyomozó hatóságnak” szöveg

lép.

70. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló  
2005. évi CXXXV. törvény módosítása

209. §  A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az  állami kárenyhítésről szóló 2005.  évi CXXXV.  törvény 
(a továbbiakban: Ást.) 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  feljelentést, illetve a  feljelentés megtételét igazoló iratot, a 11. § szerinti igazolást, az 1. § (3) bekezdésében 
meghatározott okból a  feljelentést elutasító vagy az  eljárást megszüntető határozatot, továbbá az  ügydöntő 
határozatot vagy ezek másolatát az áldozat a kérelemhez csatolhatja, ha azzal rendelkezik.”

210. § (1) Az Ást. 11. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A büntetőeljárás adott szakaszában eljáró nyomozó hatóság, ügyész vagy bíróság a  támogatás igénybevételéhez 
igazolást állít ki az áldozat vagy az áldozatsegítő szolgálat kérelme alapján. Az igazolás tartalmazza)
„c) a büntetőeljárásra vonatkozó adatokat (az eljáró bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság megnevezése, ügyszám, 
vádemelés megtörténte, feltételes ügyészi felfüggesztés alkalmazása, a  kérelmező eljárásjogi helyzete, az  ügyben 
volt-e/van-e folyamatban közvetítői eljárás).”

 (2) Az Ást. 11. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az igazolás hatályát veszti, ha)
„a) az  igazolásban szereplő cselekmény miatt indított büntetőeljárásban az  eljáró bíróság, ügyészség, nyomozó 
hatóság a  feljelentést bűncselekmény vagy bűncselekmény gyanújának hiánya miatt elutasítja, vagy a  bíróság 
eljárást megszüntető jogerős vagy véglegessé vált, illetve az  ügyészség vagy a  nyomozó hatóság további 
jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozatot hoz,”

 (3) Az Ást. 11. § (5a) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (5) bekezdés szerinti tájékoztatás tartalmazza]
„a) a  bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság megnevezését, határozatának számát, keltét, a  bíróság határozata 
jogerőre emelkedésének vagy véglegessé válásának napját, illetve az  ügyészségi, nyomozó hatósági határozat 
esetén azt a napot, amelyet követően az további jogorvoslattal nem támadható,”
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 (4) Az Ást. 11. § (5a) bekezdés c) pont cb) és cc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az (5) bekezdés szerinti tájékoztatás tartalmazza
a büntetőeljárásra vonatkozó adatok közül]
„cb) az eljárás megszüntetése esetén a megszüntetés indokát a törvényhely pontos megjelölésével,
cc) ügydöntő határozat esetén a  bűncselekménynek a  Be. 561.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti megjelölését, 
felmentő ítélet esetén továbbá azt, ha a vádlott kényszergyógykezelését a bíróság elrendelte,”

211. §  Az Ást. 15. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az áldozat a  támogatás iránti kérelmet érdemben elbíráló határozat véglegessé válását vagy jogerőre emelkedését 
követő 3 évig köteles visszatéríteni a pénzben nyújtott támogatást, ha)
„a) az e törvény szerinti támogatás iránti kérelmet az áldozat bűncselekmény áldozataként nyújtotta be és az eljáró 
bíróság jogerős ügydöntő határozatában vagy az ügyészség vagy a nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem 
támadható eljárást megszüntető határozatában megállapította, hogy a  támogatás alapjául szolgáló cselekmény 
nem bűncselekmény,”

212. §  Az Ást. 33. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az áldozat 8 napon belül köteles bejelenteni, ha)
„a) a 8. § c)–e) és h) pontja szerinti kizáró okok valamelyikét bíróság jogerős ügydöntő határozata vagy az ügyészség 
vagy a nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem támadható határozata megállapítja,”

213. §  Az Ást.
a) 4.  § (8)  bekezdésében az „1998.  évi XIX.  törvény (a  továbbiakban: Be.) 171.  § (2)  bekezdésében” szövegrész 

helyébe a „2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 376. § (2)–(3) bekezdésében” szöveg,
b) 8.  § c) és h)  pontjában a „jogerős határozatában” szövegrész helyébe a „jogerős ügydöntő határozatában” 

szöveg,
c) 8.  § e)  pontjában a  „jogerősen” szövegrész helyébe a  „véglegessé vált vagy további jogorvoslattal nem 

támadható határozatban” szöveg,
d) 11.  § (1)  bekezdésében a „büntetőeljárás adott szakaszában eljáró nyomozó hatóság, ügyész vagy bíróság” 

szövegrész helyébe a „büntetőeljárásban eljáró bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság” szöveg,
e) 11.  § (1a)  bekezdésében az  „a büntetőeljárás adott szakaszában eljáró nyomozó hatóság, ügyész vagy 

bíróság” szövegrész helyébe az „az eljáró bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság” szöveg,
f ) 11. § (3) bekezdésében az „A nyomozó hatóság, az ügyész, illetve a bíróság” szövegrész helyébe az „A bíróság, 

az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság” szöveg,
g) 11. § (5) bekezdésében a „nyomozó hatóság, ügyész vagy bíróság” szövegrész helyébe a „bíróság, ügyészség, 

nyomozó hatóság” szöveg,
h) 11. § (5a) bekezdés c) pont cd) alpontjában a „büntetőeljárasban” szövegrész helyébe a „büntetőeljárásban” 

szöveg,
i) 13.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a  „nyomozó hatóság, az  ügyész, illetve a  bíróság” szövegrész helyébe 

a „bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság” szöveg,
j) 16.  § (4)  bekezdésében a „megkeresésre” szövegrész helyébe a „megkeresésre vagy adatkérésre” szöveg és 

az „ügyész” szövegrész helyébe az „ügyészség” szöveg,
k) 43.  § (1)  bekezdésében az „a nyomozó hatósággal, az  ügyészséggel, a  bírósággal” szövegrész helyébe az 

„a bírósággal, az ügyészséggel, a nyomozó hatósággal” szöveg és
l) 43. § (3) bekezdésében az „a büntetőeljárás adott szakaszában eljáró nyomozó hatóság, ügyész vagy bíróság” 

szövegrész helyébe az „a büntetőeljárásban eljáró bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság” szöveg
lép.

214. §  Hatályát veszti az Ást.
a) 1. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „a nyomozás megszüntetésére,” szövegrész és
b) 11. § (5a) bekezdés c) pont ca) alpontja.
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71. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

215. §  A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény
a) 82.  § (7)  bekezdésében az  „a rendőrségnek, az  ügyészségnek, a  bíróságnak,” szövegrész helyébe az 

„a  rendőrségnek, a  bíróságnak, az  ügyészségnek, a  nyomozó hatóságnak, az  előkészítő eljárást folytató 
szervnek és” szöveg és

b) 84/Q.  § (2)  bekezdésében az  „a rendőrségnek, az  ügyészségnek, a  bíróságnak” szövegrész helyébe az 
„a  rendőrségnek, a  bíróságnak, az  ügyészségnek, a  nyomozó hatóságnak és az  előkészítő eljárást folytató 
szervnek” szöveg

lép.

72. A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai 
vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosítása

216. §  A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi 
CLXXXIV. törvény
a) 5/B. § (3) bekezdésében az „egymást megkereshetik” szövegrész helyébe az „egymást megkereshetik, illetve 

egymástól adatszolgáltatást kérhetnek” szöveg,
b) 11/B.  § (3)  bekezdésében az „a nyomozó hatóság kérésére át kell adni” szövegrész helyébe az „a bíróság, 

az ügyészség vagy a nyomozó hatóság megismerheti” szöveg,
c) 12.  § (3)  bekezdésében a  „nyomozó hatóság” szövegrész helyébe a  „bíróság, az  ügyészség, a  nyomozó 

hatóság” szöveg és
d) 12.  § (4)  bekezdés a)  pontjában a „nyomozó vagy más hatóság” szövegrész helyébe a „bíróság, ügyészség, 

nyomozó hatóság vagy más hatóság” szöveg és az „e hatóság” szövegrész helyébe az „e szerv vagy hatóság” 
szöveg

lép.

73. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
módosítása

217. § (1) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 
26. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A cégjegyzékben valamennyi cég esetében fel kell tüntetni a  következő, a  közhiteles nyilvántartás, illetve a  hitelezők 
védelme szempontjából jelentős adatokat is:)
„k) ha a  jogi személy ellen olyan eljárás van folyamatban, amelyben büntetőjogi intézkedés alkalmazásának lehet 
helye,
ka) annak megállapítását, hogy a  jogi személlyel szemben büntetőjogi intézkedés alkalmazásának lehet helye, 
illetve hogy a jogi személlyel szemben már nem állnak fenn az intézkedés alkalmazásának feltételei,
kb) a büntetőeljárás felfüggesztését, megszüntetését és folytatását,
kc) a jogi személlyel szemben alkalmazott zár alá vétel elrendelését és annak feloldását,
kd) ha az ügyészség a jogi személlyel szemben intézkedés alkalmazását indítványozta, akkor ennek tényét,
ke) az  eljárás befejezését, továbbá, ha a  bíróság a  jogi személlyel szemben büntetőjogi intézkedésként 
tevékenységének korlátozását rendelte el, a  korlátozás időtartamát és azt, hogy a  korlátozás a  jogi személy mely 
tevékenységére vagy jogosítványára terjed ki, valamint
kf ) a ka)–ke) alpontban megjelölt döntést hozó bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság megnevezését, az ügy 
számát vagy a határozat számát, keltét és a jogerőre emelkedésének vagy véglegessé válásának napját.”

 (2) A Ctv. 26. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A céggel szemben, vagy a cég tagja vagyoni részesedése vonatkozásában a büntetőeljárásban alkalmazott zár 
alá vétel feloldását a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság közli elektronikus úton a cégbírósággal.”

218. §  A Ctv. 95. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  megindult végelszámolási eljárást a  büntetőügyben eljáró bíróság határozatának jogerőre emelkedéséig 
vagy véglegessé válásáig, illetve az  ügyészség vagy a  nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem támadható 
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határozatának meghozataláig nem lehet befejezni, illetve az  e  határozatban alkalmazott büntetőjogi intézkedés 
végrehajtásának befejezéséig a cég nem törölhető.”

219. §  A Ctv.
a) 15. § (3) bekezdésében a „nyomozó hatóság” szövegrész helyébe a „nyomozó hatóság és az előkészítő eljárást 

folytató szerv” szöveg,
b) 26. § (1) bekezdés d) pontjában az „a határozat” szövegrész helyébe az „az ítélet” szöveg,
c) 26. § (1) bekezdés j) pontjában a „megszüntetését” szövegrész helyébe a „feloldását” szöveg,
d) 57.  § (5)  bekezdésében és 95.  § (2)  bekezdésében a „bíróság vagy ügyész” szövegrész helyébe a „bíróság, 

ügyészség vagy nyomozó hatóság” szöveg és
e) 116. § (2) bekezdésében a „bíróság vagy az ügyész” szövegrész helyébe a „bíróság, ügyészség vagy nyomozó 

hatóság” szöveg
lép.

220. §  Hatályát veszti a Ctv. 14. § (3) bekezdése.

74. Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosítása

221. § (1) Az  egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006.  évi XCVII.  törvény (a  továbbiakban: Ekt.) 22.  § 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az  etikai vétségnek is minősülő ügyben büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, szabálysértési eljárás 
esetén az  eljárás jogerős befejezésétől, büntetőeljárás esetén a  büntetőeljárásnak a  bíróság jogerős ügydöntő 
határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezésétől, vagy az  ügyészségnek vagy 
a  nyomozó hatóságnak a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről 
szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozatalától számított 
3  hónapon belül az  etikai eljárás akkor is megindítható, ha a  (2)  bekezdésben meghatározott határidő eltelt. 
A  3  hónapos határidőt a  területi szervezet etikai bizottságának a  határozatról való tudomásszerzésétől kell 
számítani.”

 (2) Az Ekt. 22. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az  ügyészség vagy a  nyomozó hatóság a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából 
történő felfüggesztésről szóló, illetve a  további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozatát 
az (5) bekezdés szerint a határozathozatalt követő 30 napon belül küldi meg az illetékes kamarai szervnek.”

222. §  Az Ekt. 25/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az  etikai bizottság a  25.  § (1)  bekezdés f )  pontja szerinti kizárás etikai büntetés alkalmazásáról döntött, 
azonban a  kizárás alapjául szolgáló magatartás miatt büntetőeljárás is folyamatban van, a  döntés határozatba 
foglalására nem kerül sor, hanem az  etikai eljárást a  büntetőeljárásnak a  bíróság jogerős ügydöntő határozatával 
vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezéséig, vagy az  ügyészségnek vagy a  nyomozó 
hatóságnak a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről szóló, illetve 
további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozataláig fel kell függeszteni. 
A folyamatban lévő büntetőeljárás egyéb etikai szankció kiszabásának lehetőségét nem érinti.”

223. §  Az Ekt.
a) 17. § (1) bekezdés b) pontjában az „ítélettel” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozattal” szöveg,
b) 22.  § (5)  bekezdésében a „jogerőre emelkedést követő” szövegrész helyébe a „jogerőre emelkedést vagy 

a véglegessé válást követő” szöveg,
c) 25/A. § (3) bekezdésében a „bírósági döntés” szövegrész helyébe a „bíróság ügydöntő határozatának” szöveg 

és
d) 25/A. § (4) bekezdésében a „döntésében” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozatában” szöveg
lép.
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75. A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény 
módosítása

224. §  A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Bktv.) 
1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Ezt a törvényt azokban az ügyekben kell alkalmazni, amelyekben a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 
(a továbbiakban: Be.) alapján az ügyészség a büntetőeljárást közvetítői eljárás céljából felfüggesztette.”

225. §  A Bktv. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.  § (1) A  közvetítői eljárás a  bűncselekmény elkövetésével kiváltott konfliktust kezelő eljárás, amelynek célja, 
hogy a büntetőeljárást lefolytató nyomozó hatóságtól, illetve ügyésztől független közvetítő bevonásával – a sértett 
és a  gyanúsított közötti konfliktus rendezésének megoldását tartalmazó, a  bűncselekmény következményeinek 
jóvátételét és a terhelt jövőbeni jogkövető magatartását elősegítő – írásbeli megállapodás jöjjön létre.
(2) A közvetítői eljárásban arra kell törekedni, hogy a sértett és a terhelt között megállapodás jöjjön létre.”

226. §  A Bktv. 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3.  § (1) A  közvetítői eljárást a  büntetőügyben eljáró ügyészség székhelye szerint illetékes pártfogó felügyelői 
szolgálat közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelője, vagy a  pártfogó felügyelői szolgálatként kijelölt 
szervvel – pályázat útján – közvetítői tevékenység végzésére szerződésben álló ügyvéd (a  továbbiakban együtt: 
közvetítő) folytatja le.
(2) Ha a  büntetőeljárás vagy a  közvetítői eljárás adatai ezt indokolják, egy ügyben több közvetítő is kijelölhető. 
Ez esetben a vezető közvetítőként kijelölt közvetítő teljesíti az e törvényben előírt feladatokat.
(3) A  közvetítő feladata, hogy a  közvetítői eljárás során pártatlanul, lelkiismeretesen, a  szakmai követelmények 
szerint közreműködjön a  megállapodás létrehozásában. A  közvetítőnek tiszteletben kell tartania az  eljárásban 
résztvevők méltóságát, és biztosítania kell, hogy a résztvevők egymással szemben is tisztelettel járjanak el.
(4) A  közvetítő jogosult és köteles mindazokat az  adatokat megismerni, amelyek a  feladatának ellátásához 
szükségesek, e célból
a) az eljárás ügyiratait – a törvényben meghatározott kivételekkel – megismerheti,
b) a gyanúsítottól és a sértettől felvilágosítást kérhet,
c) az ügyészségtől újabb ügyiratokat és felvilágosítást kérhet.
(5) Az  ügyészség a  büntetőeljárás közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztéséről rendelkező határozat 
(a  továbbiakban: felfüggesztő határozat) kézbesítésével egyidejűleg a  közvetítő rendelkezésére bocsátja –  az 
e  törvényben meghatározott feladatai ellátásához szükséges mértékben és időtartamban – az ügyiratokat. 
A  büntetőeljárásban részt vevő személynek a  Be. 99.  §-a alapján zártan kezelt személyes adatait a  közvetítő 
a feladatának teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben ismerheti meg.
(6) A  közvetítőt – ha törvény másként nem rendelkezik – titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényre, 
adatra és körülményre vonatkozóan, amelyről közvetítői tevékenységével összefüggésben szerzett tudomást. 
A közvetítő titoktartási kötelezettsége a közvetítői tevékenység megszűnése után is fennáll.
(7) A  közvetítő biztosítja, hogy az  általa megismert, zártan kezelt személyes adat az  eljárás egyéb adataiból csak 
az érintett beleegyezésével váljon megismerhetővé.
4. § (1) Közvetítőként nem járhat el,
a) aki a  büntetőeljárásban gyanúsítottként, védőként, továbbá sértettként, feljelentőként vagy ezek segítőjeként 
vesz vagy vett részt, valamint ezeknek a  Büntető Törvénykönyvről szóló 2012.  évi C.  törvény 459.  § (1)  bekezdés 
14. pontjában meghatározott hozzátartozója (a továbbiakban: hozzátartozó),
b) aki a  büntetőeljárásban bíróként, ügyészként vagy a  nyomozó hatóság nyomozási tevékenységet ellátó 
állományának tagjaként járt el, valamint ezek hozzátartozója,
c) aki a  büntetőeljárásban tanúként, a  tanú segítőjeként, szakértőként, illetve szaktanácsadóként vesz vagy vett 
részt,
d) az a pártfogó felügyelő, aki pártfogó felügyelőként a gyanúsított vagy a sértett ügyében három éven belül eljárt, 
vagy bármelyikük folyamatban lévő ügyében eljár, kivéve a felfüggesztő határozat meghozatala előtt kért pártfogó 
felügyelői véleményt készítő pártfogó felügyelőt,
e) az az ügyvéd, aki a gyanúsított vagy a sértett ügyében három éven belül eljárt, vagy bármelyikük folyamatban 
lévő ügyében eljár,
f ) akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható.
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(2) A  közvetítő a  vele szemben felmerült kizárási okot köteles a  pártfogó felügyelői szolgálat vezetőjének 
haladéktalanul bejelenteni.
(3) A kizárási okot az ügyészség, a sértett és a gyanúsított is bejelentheti és indítványozhatja a közvetítő kizárását.
(4) A  (3)  bekezdésben megjelölt személy az  (1)  bekezdés f )  pontjában szabályozott kizárási okot a  meghallgatás 
megkezdése után csak akkor érvényesítheti, ha valószínűsíti, hogy a  bejelentés alapjául szolgáló tényről 
a meghallgatás megkezdése után szerzett tudomást, és azt három napon belül bejelenti.”

227. §  A Bktv. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  pártfogó felügyelői szolgálat vezetője a  közvetítő kizárásáról, és szükség esetén új közvetítő kijelöléséről 
a tudomásszerzést követően három napon belül határoz.
(2) A  kizárást kimondó határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye, a  kizárás megtagadása ellen a  sértett és 
a gyanúsított az ügyészséghez panasszal élhet.”

228. §  A Bktv. 5/A. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a közvetítői eljárásban ügyvéd vett részt közvetítőként,)
„b) a  büntetőeljárás további menetében, különösen a  büntetőeljárás felfüggesztésének meghosszabbítása 
vagy ismételt felfüggesztése, a  polgári jogi igény érvényesítése, illetve egyéb, a  bűncselekménnyel okozott 
kár megtérítése, valamint a  bűncselekménnyel összefüggésben keletkezett jog- vagy érdeksérelem elhárítása 
érdekében büntetőeljáráson kívül indított eljárás során egyik fél érdekében, képviseletében sem járhat el.”

229. §  A Bktv. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A közvetítői eljárás a felfüggesztő határozattal indul meg.”

230. §  A Bktv. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.  § (1) A  közvetítői eljárás csak a  sértett és a  gyanúsított önkéntes hozzájárulásával folytatható le. Az  eljárásban 
a  sértett és a  gyanúsított egyenrangú felek, az  eljárás során bármikor visszavonhatják a  részvételre vonatkozó 
hozzájárulásukat, és minden egyezségre önként kell jutniuk.
(2) A sértett és a gyanúsított Be. 59. § (1) bekezdés a), c), e)–h) és m) pontjában meghatározott segítője, valamint 
a védő a közvetítői eljárásban részt vehet.
(3) A sértett meghatalmazott képviselője, valamint a gyanúsított védője a közvetítői eljárásban jogi képviselőként 
vesz részt. A  büntetőügyben a  képviseletre adott meghatalmazás – ha a  meghatalmazásból más nem tűnik ki  – 
és a kirendelés hatálya kiterjed a közvetítői eljárásra is.
(4) A  közvetítői eljárásban a  sértett és a  terhelt törvényes képviselőjének részvétele kötelező. A  terhelt 
törvényes képviselője jogait a  polgári jog szabályai szerint gyakorolja. A  cselekvőképtelen sértett a  közvetítői 
eljárásban nem vehet részt, helyette törvényes képviselője jár el. A  korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy 
a  cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú sértett a  közvetítői eljárásban részt vehet, de 
jognyilatkozat tételére, valamint a  sértett és a  törvényes képviselő közötti érdekellentétre a  polgári jog szabályai 
irányadóak.
(5) Ha a  sértett nem természetes személy, helyette törvényes vagy meghatalmazott képviselője jár el abban 
az  esetben is, ha e  törvény szerint a  közvetítői megbeszélés vagy a  megállapodás megkötése a  sértett személyes 
jelenlétében folytatható le.
(6) A törvényes képviselő, és a jogi képviselő – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a sértett, illetve a gyanúsított 
e törvény szerinti jogait gyakorolja.
(7) A sértett és a gyanúsított indítványozhatja, hogy a (2)–(4) bekezdésben írt személyek közül az általa megnevezett 
legfeljebb két-két személy a közvetítői megbeszélésen jelen lehessen, és érdekében a közvetítő által meghatározott 
rendben felszólalhasson. A közvetítő az indítvány teljesítését csak akkor tagadhatja meg, ha a megnevezett személy 
jelenléte a közvetítői eljárás céljával ellentétes. A közvetítő döntése ellen nincs helye jogorvoslatnak.
(8) Ha a büntetőeljárás vagy a közvetítői eljárás adatai indokolják, a közvetítő bevonhat a közvetítői eljárásba olyan 
személyt, aki a megállapodás létrejöttét elősegítheti.”

231. §  A Bktv. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A közvetítői eljárás nyelve a magyar. Az anyanyelv használatára és a tolmács igénybevételére a Be. rendelkezései 
az irányadók azzal, hogy a közvetítő rendbírság kiszabására nem jogosult.”
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232. §  A Bktv. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  első közvetítői megbeszélésre történő értesítésben a  sértettet és a  gyanúsítottat röviden tájékoztatni 
kell a  közvetítői eljárás lényegéről, jogkövetkezményeiről, valamint jogaikról és kötelezettségeikről. A  közvetítői 
megbeszélésről a törvényes képviselőt, illetve a jogi képviselőt is értesíteni kell.”

233. §  A Bktv. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) Ha a sértett vagy a gyanúsított a szabályszerűen kézbesített értesítés ellenére nem jelenik meg, a közvetítő 
– szükség esetén az értesített személy megkeresésével – tisztázza a távolmaradás körülményeit, továbbá azt, hogy 
a  közvetítői eljárás lefolytatásának – a hozzájárulás visszavonása miatt – nincs-e akadálya. Ha a  közvetítői eljárás 
lefolytatásának nincs akadálya, a közvetítő a megbeszélésre újabb időpontot tűz ki.
(2) Ha a  sértett vagy a  gyanúsított az  (1)  bekezdés esetét követően kitűzött közvetítői megbeszélésen ismételten 
nem jelenik meg, és ezt előzetesen, mihelyt az  akadály tudomására jut, haladéktalanul, vagy ha ez  már nem 
lehetséges, az  akadály megszűnése után nyomban, alapos okkal nem igazolja, úgy kell tekinteni, mint aki 
a hozzájárulását visszavonta.
(3) Az  értesítésre, a  kézbesítésre és az  igazolásra a  Be. rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy két 
hónapon túl igazolási kérelmet nem lehet előterjeszteni és hirdetményi kézbesítés nem alkalmazható.
(4) Az  igazolási kérelemről a  közvetítő határoz. Az  igazolási kérelemnek helyt adó határozat ellen jogorvoslatnak 
nincs helye, az igazolási kérelem elutasítása ellen a kérelem előterjesztője és képviselője az ügyészséghez panasszal 
élhet.”

234. §  A Bktv. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) A közvetítői megbeszélés a sértett és a gyanúsított egyidejű személyes jelenlétével folytatható le.
(2) A  közvetítői megbeszélés kezdetekor a  közvetítő megállapítja a  sértett, a  gyanúsított és az  egyéb jelenlevők 
személyazonosságát, majd megkérdezi őket, hogy a  közvetítői eljárás lényegére, jogkövetkezményeire, a  jogaikra 
és kötelezettségeikre történt írásbeli tájékoztatást megértették-e, nemleges válasz esetén a  meg nem értett részt 
megmagyarázza. A közvetítő hivatalból vizsgálja a jelen lévő segítők eljárási jogosultságát.
(3) A közvetítői megbeszélésen a közvetítő a sértettet és a gyanúsítottat a szükséges részletességgel meghallgatja. 
A  sértett és a  gyanúsított az  üggyel kapcsolatos álláspontját szóban kifejtheti, és a  rendelkezésére álló iratokat is 
bemutathatja.
(4) A megbeszélésre a sértett és a gyanúsított egyidejű személyes jelenlétével, de egymás távollétében kerül sor, ha 
eltérő tartózkodási helyük miatt indokolt. Ebben az esetben a pártfogó felügyelői szolgálat vezetője megkereséssel 
élhet a tartózkodási hely szerint illetékes más megye pártfogó felügyelői szolgálatához a megbeszélés lefolytatása 
érdekében.
(5) A  közvetítő meghallgatja a  korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy a  cselekvőképességében részlegesen 
korlátozott nagykorú sértettet, és a gyanúsított a nyilatkozatát ebben az esetben is közvetlenül a sértetthez intézi. 
A  sértett meghallgatásánál a  törvényes képviselőnek jelen kell lennie. E  rendelkezés nem érinti a  sértett 7.  § 
(4) bekezdésében meghatározott jogait.
(6) A megállapodás megkötésekor és aláírásakor személyesen meg kell jelennie
a) a gyanúsítottnak,
b) a sértettnek,
c) a gyanúsított törvényes képviselőjének,
d) a  korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy a  cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú sértett 
törvényes képviselőjének.”

235. §  A Bktv. 12. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A feljegyzésben fel kell tüntetni
a) pártfogó felügyelő közvetítő esetén a  közvetítői eljárást végző pártfogó felügyelői szolgálat megnevezését, 
ügyvéd közvetítő esetén a  közvetítői tevékenység végzésére kötött szerződés számát, az  ügy számát és 
a gyanúsított nevét,
b) az ügyészség megnevezését és ügyszámát,
c) a közvetítői megbeszélés helyét, megkezdésének és befejezésének időpontját,
d) az eljáró közvetítő, a sértett, a gyanúsított, a segítők, illetve a közvetítői megbeszélésen részt vett más személyek 
nevét.
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(3) A feljegyzésben röviden ismertetni kell az eljárás menetét akként, hogy a feljegyzés alapján azt is meg lehessen 
állapítani, hogy az eljárási szabályokat megtartották-e.”

236. § (1) A Bktv. 13. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy)
„a) a  gyanúsított a  bűncselekménnyel okozott kárt a  büntetőeljárás felfüggesztésének tartama alatt vagy 
a felfüggesztés kezdő időpontjától számított két éven belül egy összegben, illetve meghatározott rendszerességgel, 
részletekben fizeti meg, vagy más módon nyújt jóvátételt,”

 (2) A Bktv. 13. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  megállapodásban vállalt kötelezettségek más jogait és jogos érdekeit nem sérthetik, a  kötelezettségeknek 
meg kell felelniük a jogszabályoknak, és nem ütközhetnek a jó erkölcsbe.
(4) A  közvetítő a  sértett és gyanúsított között létrejött – az (1)–(3)  bekezdésben írtaknak megfelelő – 
megállapodásról okiratot állít ki, amelyet a  sértett és a  gyanúsított is aláír. A  közvetítő az  okiratot haladéktalanul 
kézbesíti a sértettnek, a gyanúsítottnak, és az ügyészségnek. A megállapodásról kiállított okirat közokirat.”

237. §  A Bktv. a 14. §-t követően a következő alcímmel és 14/A. §-sal egészül ki:
„A megállapodás felülvizsgálata és hatályon kívül helyezése
14/A.  § Ha az  ügyészség hatályon kívül helyezi a  közvetítői eljárásban létrejött megállapodást, a  közvetítő a  már 
teljesített kötelezettségekre is figyelemmel, a szükséges terjedelemben ismét lefolytatja a közvetítői eljárást.”

238. §  A Bktv. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) A közvetítői eljárás azon a napon fejeződik be, amikor
a) a gyanúsított a bűncselekménnyel okozott kárt a sértettnek a megállapodásban jóváhagyott módon megtérítette 
vagy a bűncselekmény káros következményeit a megállapodásban jóváhagyott módon jóvátette,
b) a  közvetítő igazolt módon tudomást szerez arról, hogy a  gyanúsított a  megállapodásban foglaltakat nem 
teljesítette,
c) a  sértett vagy a  gyanúsított részére küldött értesítés kézbesítésének abból eredő eredménytelenségéről szerez 
tudomást a közvetítő, hogy a címzett ismeretlen helyen tartózkodik,
d) a sértett vagy a gyanúsított haláláról a közvetítő hivatalos tudomást szerez,
e) a sértett vagy a gyanúsított kijelenti a közvetítő előtt, hogy kéri a közvetítői eljárás befejezését,
f ) a  sértett vagy a  gyanúsított a  hozzájárulását visszavonta, vagy távolmaradását e  törvény értelmében 
a hozzájárulás visszavonásának kell tekinteni,
g) a gyanúsított nyilatkozatából vagy magatartásából egyértelműen megállapítható, hogy a Be. 412. § (2) bekezdés 
a), b) pontjában vagy c) pont ca) alpontjában írt feltételek nem állnak fenn,
h) az első közvetítői megbeszéléstől számított három hónap eredménytelenül eltelt.
(2) A megállapodás teljesítését a közvetítő ellenőrzi.
(3) Ha a  gyanúsított a  megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítését megkezdte, de a  közvetítői eljárás 
a büntetőeljárás felfüggesztésének eredeti tartama alatt nem fejezhető be, a közvetítő tájékoztatja az ügyészséget 
a befejezés várható idejéről.”

239. §  A Bktv. 16. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  közvetítői eljárás befejezését követő tizenöt napon belül a  közvetítő a  közvetítői eljárásról jelentést készít, 
amelyet az  eljárás befejezésére alapot adó okirattal együtt megküld az  ügyészségnek, és ezzel egyidejűleg 
a megküldés tényéről írásban tájékoztatja a sértettet és a gyanúsítottat.
(2) A jelentés tartalmazza
a) pártfogó felügyelő közvetítő esetén a  közvetítői eljárást végző pártfogó felügyelői szolgálat megnevezését, 
ügyvéd közvetítő esetén a közvetítői tevékenység végzésére kötött szerződés számát, az ügy számát, a gyanúsított 
és a sértett nevét,
b) az ügyészség megnevezését és ügyszámát,
c) a közvetítő eljárás megindulásának és befejezésének időpontját,
d) a közvetítői eljárás eredményét és
e) a közvetítő nevét.”
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240. §  A Bktv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17.  § (1) A  közvetítői eljárás során felmerült költség (e § alkalmazásában a  továbbiakban: költség) nem bűnügyi 
költség.
(2) Az állam előlegezi
a) a sértett és a törvényes képviselője indítványára a megjelenésükkel felmerült költséget,
b) a kirendelt védő költségét,
c) azt a  költséget, amely annak kapcsán merült fel, hogy a  sértett, a  gyanúsított vagy a  törvényes képviselő 
hallássérült, siketvak, beszédfogyatékos, más okból nem képes kommunikálni vagy abban súlyos fokban korlátozott, 
illetve a magyar nyelvet nem ismeri vagy az eljárás során nemzetiségi anyanyelvét használta.
(3) A költséget a (4) és az (5) bekezdésben foglaltak kivételével a gyanúsított viseli.
(4) A sértett viseli azt a költséget, amiről a sértett és a gyanúsított ekként állapodott meg.
(5) Az állam viseli
a) a  kirendelt védő költségét, ha a  jogi segítségnyújtó szolgálat a  gyanúsított részére a  büntetőeljárás közvetítői 
eljárás céljából történő felfüggesztése előtt költségkedvezményt engedélyezett, és
b) azt a költséget, amely annak kapcsán merült fel, hogy a gyanúsított hallássérült, siketvak, beszédfogyatékos, más 
okból nem képes kommunikálni vagy abban súlyos fokban korlátozott, illetve a  magyar nyelvet nem ismeri vagy 
az eljárás során nemzetiségi anyanyelvét használta.”

241. §  A Bktv. a következő 18. §-sal egészül ki:
„18. § A közvetítő megállapítja azt a költséget, amelynek megfizetésére a közvetítői eljárás befejezéséig nem került 
sor, és a költség végrehajtása iránt intézkedik.”

242. §  A Bktv. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25.  § Ez a  törvény a  bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó 
minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló 2012. október 25-i 
2012/29/EU európai parlamenti és a tanács irányelv 12., 16. és 18. cikkének való megfelelést szolgálja.”

243. §  A Bktv.
1. 8.  § (4)  bekezdésében az  „ügyész vagy a  bíróság” szövegrész helyébe az  „ügyészség” szöveg, valamint 

az „ügyészt, illetőleg a bíróságot” szövegrész helyébe az „ügyészséget” szöveg,
2. 9. § (1) bekezdésében a „6. § szerinti határozatnak” szövegrész helyébe a „felfüggesztő határozatnak” szöveg,
3. 9. § (4) bekezdésében az „ügyészhez, illetve a bírósághoz” szövegrész helyébe az „ügyészséghez” szöveg,
4. 10/A. § (3) bekezdésében a „Be. 74/D. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „Be. 149. § (2) bekezdése” szöveg,
5. 10/A. § (4) bekezdésében a „Be. 74/N. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „Be. 161. § (5) bekezdése” szöveg,
6. 10/A. § (5) bekezdésében a „Be. 74/O. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „Be. 162. § (1) bekezdése” szöveg,
7. 14. § (1) bekezdésében az „A közvetítői eljárásban létrejött, írásba foglalt megállapodás” szövegrész helyébe 

az „Az írásba foglalt megállapodás” szöveg,
8. 14. § (3) bekezdésében az „Az e törvény szerinti közvetítői eljárás” szövegrész helyébe az „A közvetítői eljárás” 

szöveg és
9. 14.  § (3)  bekezdés a) és b)  pontjában az „az e  törvény szerinti közvetítői eljárásban” szövegrész helyébe az 

„a közvetítői eljárásban” szöveg
lép.

244. §  Hatályát veszti a Bktv.
a) 8. § (1) és (2) bekezdése,
b) 13. § (5) bekezdésében a „közvetítés eredményeként létrejött” szövegrész,
c) 14. § (2) bekezdésében a „közvetítői eljárásban létrejött” szövegrész.
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76. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi I. törvény módosítása

245. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi 
I. törvény
a) 14.  § (1)  bekezdés b)  pontjában és 19.  § (1a)  bekezdés d)  pontjában a „jogerős bírósági ítélet” szövegrész 

helyébe az „a bíróság jogerős ügydöntő határozata” szöveg,
b) 40. § (4) bekezdésében az „ítélet” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozat” szöveg és
c) 64. § (1) és (4) bekezdésében az „ügyész” szövegrész helyébe az „ügyészség” szöveg
lép.

77. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
módosítása

246. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény (a  továbbiakban: 
Harmtv.)
a) 29.  § (1)  bekezdés e)  pontjában az „az ügyész, a  bíróság” szövegrész helyébe az „a bíróság, az  ügyészség” 

szöveg,
b) 66. § (1) és (4) bekezdésében, valamint 86. §-ában az „ügyész” szövegrész helyébe az „ügyészség” szöveg,
c) 104. § (1) bekezdésében az „előzetesen letartóztatott” szövegrész helyébe a „letartóztatott” szöveg és
d) 106.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „nyomozó hatóságok” szövegrész helyébe a  „nyomozó hatóság és 

az előkészítő eljárást folytató szerv” szöveg
lép.

247. §  Hatályát veszti a Harmtv. 45/A. § (1) bekezdés c) pontjában az „elkövetésének” szövegrész.

78. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

248. §  A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény
a) 25.  § (4)  bekezdés c)  pontjában az „az ügyész által jóváhagyott megkeresésre a  nyomozó hatóságot, ha 

a  tájékoztatás a  büntetőeljárás megindítása vagy lefolytatása érdekében szükséges” szövegrész helyébe az 
„a nyomozó hatóságot” szöveg,

b) 57. § (2) bekezdés a) pontjában az „ítéletével” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozatával” szöveg és
c) 57. § (2) bekezdés b) pontjában az „ítélete” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozata” szöveg
lép.

79. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói 
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

249. §  A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a  könyvvizsgálói közfelügyeletről 
szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 9/K. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  felfüggesztés a  büntetőeljárásnak a  bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem 
ügydöntő végzésével történő befejezéséig, vagy az ügyészségnek vagy a nyomozó hatóságnak a feltételes ügyészi 
felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről szóló, illetve további jogorvoslattal nem 
támadható eljárást megszüntető határozata meghozataláig tart.”

250. §  A Kkt. 133. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nem lehet a fegyelmi bizottság tagja, aki ellen fegyelmi vagy büntetőeljárás van folyamatban, a fegyelmi eljárás 
jogerős befejezéséig, illetve a  büntetőeljárásnak a  bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált 
nem ügydöntő végzésével történő befejezéséig, vagy az  ügyészségnek vagy a  nyomozó hatóságnak a  feltételes 
ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről szóló, illetve további jogorvoslattal 
nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozataláig.”
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251. §  A Kkt.
a) 9/H. § b) pontjában az „ítéletében” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozatában” szöveg és
b) 176. § (4) bekezdésében az „ítélet” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozat” szöveg
lép.

80. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

252. §  A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény
a) 11. § (3) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „jogerős ügydöntő” szöveg,
b) 21.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a „jogerős bírói ítélet” szövegrész helyébe az „a bíróság jogerős ügydöntő 

határozata” szöveg,
c) 48.  § (1)  bekezdés a)  pontjában és 80/J.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „szabadságot korlátozó 

kényszerintézkedés” szövegrész helyébe a „szabadságot érintő kényszerintézkedés” szöveg,
d) 87. § (1) bekezdés c) pontjában a „nyomozó hatóság” szövegrész helyébe a „nyomozó hatóság és az előkészítő 

eljárást folytató szerv” szöveg és
e) 87.  § (5)  bekezdésében az  „a nyomozó hatóság és az  ügyészség” szövegrész helyébe az  „az ügyészség, 

a nyomozó hatóság és az előkészítő eljárást folytató szerv” szöveg
lép.

81. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

253. §  A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 151. § (4) bekezdés d) pontjában a „nyomozó hatóságoknak, 
az ügyésznek, valamint a bíróságnak” szövegrész helyébe a „bíróságnak, az ügyészségnek, a nyomozó hatóságnak” 
szöveg lép.

82. Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény módosítása

254. §  Hatályát veszti az  államhatárról szóló 2007.  évi LXXXIX.  törvény 5.  § (1a) és (1b)  bekezdésében az „elkövetésének” 
szövegrész.

83. A Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia 
Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság és az Osztrák Köztársaság között 
a határon átnyúló együttműködés fokozásáról, különösen a terrorizmus, a határon átnyúló bűnözés 
és az illegális migráció leküzdése érdekében létrejött Szerződés (Prümi Szerződés) kihirdetéséről, 
valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CXII. törvény módosítása

255. §  A Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi 
Nagyhercegség, a Holland Királyság és az Osztrák Köztársaság között a határon átnyúló együttműködés fokozásáról, 
különösen a terrorizmus, a határon átnyúló bűnözés és az illegális migráció leküzdése érdekében létrejött Szerződés 
(Prümi Szerződés) kihirdetéséről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007.  évi 
CXII. törvény
a) 7.  § (1)  bekezdésében a „nyomozó hatóságok” szövegrész helyébe a „nyomozó hatóság és az  előkészítő 

eljárást folytató szerv” szöveg és az „az ügyészség és a bíróságok jogosultak” szövegrész helyébe az „a bíróság 
és az ügyészség jogosult” szöveg és

b) 7.  § (2)  bekezdésében a „nyomozó hatóságok” szövegrész helyébe a „nyomozó hatóság és az  előkészítő 
eljárást folytató szerv” szöveg

lép.

84. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása

256. §  A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény
a) 10. § (6) bekezdés a) pontjában az „ügyész” szövegrész helyébe az „ügyészség” szöveg és
b) 10.  § (6)  bekezdésében a  „büntetőeljárás jogerős befejezéséig” szövegrész helyébe a  „büntetőeljárásnak 

a  bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő 



34220 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 216. szám 

befejezéséig, vagy az  ügyészségnek vagy a  nyomozó hatóságnak a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy 
közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható 
eljárást megszüntető határozata meghozataláig” szöveg

lép.

85. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

257. §  A befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007.  évi CXXXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Bszt.) 117.  § (3)  bekezdés a)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott titoktartási kötelezettség az eljárás tárgyát képező ügyre vonatkozóan nem áll fenn 
a hatáskörében eljáró,]
„a) a büntetőeljárás során eljáró ügyészséggel, nyomozó hatósággal, valamint az előkészítő eljárást folytató szervvel,”
(szemben.)

258. §  A Bszt. 118. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott titoktartási kötelezettség nem áll fenn]
„e) a  büntetőeljárás során eljáró ügyészséggel, nyomozó hatósággal, valamint az  előkészítő eljárást folytató 
szervvel,”
(szemben, e szerveknek a befektetési vállalkozáshoz, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatóhoz intézett írásbeli megkeresése 
esetén.)

259. §  A Bszt.
a) 116.  § (1)  bekezdés b)  pontjában és 116/A.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a „bírói ítélet” szövegrész helyébe 

az „ügydöntő határozat” szöveg,
b) 118.  § (3)  bekezdésében az „intézett írásbeli megkeresése” szövegrész helyébe az „intézett adatkérése vagy 

írásbeli megkeresése” szöveg,
c) 118.  § (3)  bekezdés g)  pontjában a  „titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyűjtésre 

felhatalmazott” szövegrész helyébe a „titkos információgyűjtés folytatására feljogosított” szöveg és
d) 119.  § (1)  bekezdésében az  „a nyomozó hatóság, a  nemzetbiztonsági szolgálat és az  ügyészség írásbeli 

megkeresésére” szövegrész helyébe az „a nemzetbiztonsági szolgálat, az  ügyészség, a  nyomozó hatóság és 
az előkészítő eljárást folytató szerv adatkérésére vagy írásbeli megkeresésére” szöveg

lép.

260. §  Hatályát veszti a Bszt. 117. § (3) bekezdésében az „a hatáskörében eljáró,” szövegrész.

86. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

261. §  A földgázellátásról szóló 2008.  évi XL.  törvény 125.  § (4)  bekezdés d)  pontjában a  „nyomozó hatóságoknak, 
az ügyésznek, valamint a bíróságnak” szövegrész helyébe az „a bíróságnak, az ügyészségnek, valamint a nyomozó 
hatóságnak” szöveg lép.

87. Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény módosítása

262. §  Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény
a) 27/A.  §-ában a  „megkeresésére” szövegrész helyébe a  „megkeresésére vagy adatkérésére” szöveg és 

a „megkereső” szövegrész helyébe a „megkereső vagy az adatszolgáltatást kérő” szöveg,
b) 36/G.  § (3)  bekezdésében az  „ügyésznek, nyomozó hatóságnak” szövegrész helyébe az  „ügyészségnek, 

nyomozó hatóságnak, előkészítő eljárást folytató szervnek” szöveg,
c) 36/G. § (7) bekezdésében és 36/K. § (7) bekezdésében az „ügyész és nyomozó hatóság” szövegrész helyébe 

az „ügyészség, nyomozó hatóság, előkészítő eljárást folytató szerv” szöveg és
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d) 36/K. § (2) bekezdésében az „ügyész, nyomozó hatóság” szövegrész helyébe az „ügyészség, nyomozó hatóság, 
előkészítő eljárást folytató szerv” szöveg

lép.

88. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

263. §  Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 43. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„43. § Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv e törvény szerinti hatósági eljárásához és tájékoztatási kötelezettségének 
teljesítéséhez – ha az  emberek, illetve állatok egészsége veszélyeztetésének fennállása miatt szükséges  – 
a  büntetőeljárásról szóló 2017.  évi XC.  törvény 101.  § (1)  bekezdésében foglaltak szerint megismerheti az  eljárás 
ügyiratait. A megkeresés irányulhat a lefoglalt dologból történő minta szolgáltatására.”

89. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar 
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti 
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

264. § (1) A  bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az  Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal 
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a  bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról 
szóló 2009. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Bnytv.) 11. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(A bűntettesek nyilvántartása tartalmazza)
„l) a  nyilvántartásba vételt követően lefolytatott egyszerűsített felülvizsgálati eljárás, különleges eljárás vagy 
a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 
2013. évi CCXL.  törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) szerinti bírósági eljárás során hozott határozat tárgyát, számát és 
keltét, a határozat jogerőre emelkedésének napját;”

 (2) A Bnytv. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  11.  § (1)  bekezdés l)  pontjában meghatározott adatokat, valamint a  11.  § (2)  bekezdés b)  pontjában 
meghatározott adatok közül a  feltételes szabadság megszüntetésének tényét, napját, a  határozat számát, keltét 
és jogerőre emelkedésének napját az  egyszerűsített felülvizsgálati eljárásban, különleges eljárásban vagy a  Bv. tv. 
szerinti bírósági eljárásban jogerős határozatot hozó bíróság közli a bűnügyi nyilvántartó szervvel.”

 (3) A Bnytv. 15. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásában annak az  adatait kell 
nyilvántartani,)
„e) akivel szemben az ügyészség megrovást alkalmazott.”

 (4) A Bnytv. 16. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartása tartalmazza)
„l) a nyilvántartásba vételt követően lefolytatott egyszerűsített felülvizsgálati eljárás, különleges eljárás vagy a Bv.tv. 
szerinti bírósági eljárás során hozott határozat tárgyát, számát és keltét, a határozat jogerőre emelkedésének napját.”

 (5) A Bnytv. 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  16.  § (1)  bekezdés l)  pontjában meghatározott adatokat, valamint a  11.  § (2)  bekezdés b)  pontjában 
meghatározott adatok közül a  feltételes szabadság megszüntetésének tényét, napját, a  határozat számát, keltét 
és jogerőre emelkedésének napját az  egyszerűsített felülvizsgálati eljárásban, különleges eljárásban vagy a  Bv.tv. 
szerinti bírósági eljárásban jogerős határozatot hozó bíróság közli a bűnügyi nyilvántartó szervvel.”

 (6) A Bnytv. 22. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem kell nyilvántartani annak az adatait,)
„a) akivel szemben magánvádas eljárás indult, függetlenül attól, hogy az ügyészség átvette-e a vád képviseletét,”

 (7) A Bnytv. 23. § g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartása tartalmazza)
„g) az  eljárás felfüggesztése esetén a  felfüggesztés tényét, okát, időtartamát, az  erről szóló határozat számát és 
keltét, valamint a felfüggesztett eljárás folytatásának időpontját;
h) a  letartóztatás, a  bűnügyi felügyelet, a  távoltartás, az  előzetes kényszergyógykezelés elrendelésének tényét, 
valamint azt a  tényt, hogy a  bíróság által megállapított óvadékot tettek le, bűnügyi felügyelet elrendelése esetén 
annak megjelölését, hogy a bíróság a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 281. §-ában meghatározott mely 
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magatartási szabályt írta elő, továbbá a kényszerintézkedés időtartamát, megszűnése vagy megszüntetése tényét, 
a  kényszerintézkedés elrendeléséről, meghosszabbításáról, fenntartásáról, megszüntetéséről határozatot hozó 
bíróság megnevezését, határozatának számát és keltét, illetve a kényszerintézkedés megszüntetéséről határozatot 
hozó ügyészség megnevezését, határozatának számát és keltét;”

 (8) A Bnytv. 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  23.  § g)  pontjában meghatározott adatokat az  eljárás felfüggesztése esetén a  határozatot hozó bíróság, 
ügyészség vagy nyomozó hatóság közli a bűnügyi nyilvántartó szervvel.”

 (9) A Bnytv. 24. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  büntetőeljárás jogerős ügydöntő határozattal vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzéssel történő 
befejezésének időpontját a  bíróság, az  eljárás további jogorvoslattal nem támadható határozattal történő 
megszüntetésének időpontját a  határozatot hozó nyomozó hatóság vagy ügyészség közli a  bűnügyi nyilvántartó 
szervvel.”

265. §  A Bnytv. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § A büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartásába felvett adatokat
a) a  büntetőeljárás jogerős ügydöntő határozattal vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzéssel történő 
befejezéséig,
b) az eljárás további jogorvoslattal nem támadható határozattal történő megszüntetéséig vagy
c) az  eljárás közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztése, illetve kábítószer-függőséget gyógyító kezelésen, 
kábítószer-használatot kezelő más ellátáson vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson való részvételre tekintettel 
történő felfüggesztése esetén a  kábítószer-függőséget gyógyító kezelésen, kábítószer-használatot kezelő 
más ellátáson vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson való részvétel sikeres igazolására, illetve a  tevékeny 
megbánásra tekintettel az  eljárás további jogorvoslattal nem támadható határozattal történő megszüntetését 
követő három évig
kell nyilvántartani.”

266. § (1) A Bnytv. 30/B. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A külföldre utazási korlátozás hatálya alatt állók nyilvántartásában annak az adatait kell nyilvántartani,)
„b) akivel szemben olyan bűnügyi felügyeletet rendeltek el, amelynek során a bíróság a terhelt számára előírta, hogy 
meghatározott területet, lakást, egyéb helyiséget, intézményt, vagy ahhoz tartozó bekerített helyet engedély nélkül 
nem hagyhat el,”

 (2) A Bnytv. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az eljárás további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozattal történő megszüntetésére 
vagy a  büntetőeljárás jogerős ügydöntő határozattal történő befejezésére azért került sor, mert a  nyilvántartásba 
vétel alapjául szolgáló cselekmény nem bűncselekmény vagy a  rendelkezésre álló adatok, illetve bizonyítási 
eszközök alapján nem volt megállapítható bűncselekmény elkövetése, és az  eljárás folytatásától sem várható 
eredmény, ennek tényét a határozatot hozó nyomozó hatóság, ügyészség vagy bíróság közli a szakértői nyilvántartó 
szervvel.”

 (3) A Bnytv. 44. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem kell nyilvántartani annak az adatait,)
„a) akivel szemben magánvádas eljárás indult, függetlenül attól, hogy az ügyészség átvette-e a vád képviseletét,”

 (4) A Bnytv. 57. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az eljárás további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozattal történő megszüntetésére 
vagy a  büntetőeljárás jogerős ügydöntő határozattal történő befejezésére azért került sor, mert a  nyilvántartásba 
vétel alapjául szolgáló cselekmény nem bűncselekmény vagy a  rendelkezésre álló adatok, illetve bizonyítási 
eszközök alapján nem volt megállapítható bűncselekmény elkövetése, és az  eljárás folytatásától sem várható 
eredmény, ennek tényét a határozatot hozó nyomozó hatóság, ügyészség vagy bíróság közli a szakértői nyilvántartó 
szervvel.”

 (5) A Bnytv. 68. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Elektronikus úton, egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével közvetlen adathozzáféréssel (a  továbbiakban: 
közvetlen hozzáférés) a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatok teljes körét jogosult átvenni]
„b) az  előkészítő eljárást folytató szerv, a  nyomozó hatóság és az  ügyészség bűncselekmények felderítése, 
büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetés és intézkedés végrehajtása, valamint bűnügyi jogsegélykérelem teljesítése 
céljából,”
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 (6) A Bnytv. 68. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Elektronikus úton, egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével közvetlen adathozzáféréssel (a  továbbiakban: 
közvetlen hozzáférés) a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatok teljes körét jogosult átvenni]
„d) a rendőrségről szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító szerv a rendőrségről szóló törvény alapján 
hatáskörébe tartozó bűncselekmények megelőzése, illetve megszakítása, továbbá személyvédelmi feladatai ellátása 
céljából,”

 (7) A Bnytv. 76/D. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tagállami ítéletek nyilvántartásának adatállományából közvetlen hozzáféréssel jogosult átvenni)
„a) az  előkészítő eljárást folytató szerv, a  nyomozó hatóság, az  ügyészség vagy a  bíróság arra a  magyar 
állampolgárságú, bűncselekménnyel megalapozottan gyanúsítható személyre, illetve”

 (8) A Bnytv. 82. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti összehasonlítás kezdeményezésére és adatátvételre]
„a) az előkészítő eljárást folytató szerv, a nyomozó hatóság és az ügyészség a bűncselekmények felderítése, illetve 
büntetőeljárás lefolytatása,”
(céljából jogosult.)

267. §  A Bnytv.
 1. 4/A § (1)  bekezdésében, 6.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 10.  §-ában, 15.  § b) és c)  pontjában, 48.  § 

a)  pontjában, 50.  § (1)  bekezdésében, 63.  § a)  pontjában, valamint a  65.  § (1)  bekezdésében az „ítéletet” 
szövegrész helyébe az „ügydöntő határozatot” szöveg,

 2. 4/A.  § (1)  bekezdés c)  pont cb)  alpontjában, 20.  § a) és f )  pontjában, 50.  § (1)  bekezdésében, 65.  § 
(1) bekezdésében, valamint 78. § (1) bekezdés b) és c) pontjában az „ítélet” szövegrész helyébe az „ügydöntő 
határozat” szöveg,

 3. 4/A. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában, 11. § (1) bekezdés d) pontjában, 16. § (1) bekezdés e) pontjában, 
valamint 30/C. § i) pont ib) alpontjában az „emelt” szövegrész helyébe a „bejelentett” szöveg,

 4. 4/A. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában, 11. § (1) bekezdés c) pontjában, 16. § (1) bekezdés c) pontjában, 
valamint 78. § (1) bekezdésében az „ítéletben” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozatban” szöveg,

 5. 6. § (2) bekezdés a) pontjában a „bűncselekmény miatt előterjesztett magánindítvány alapján indult eljárás” 
szövegrész helyébe az „eljárás indult” szöveg, az „ügyész” szövegrész helyébe az „ügyészség” szöveg,

 6. 6. § (2) bekezdés b) pontjában és 44. § (2) bekezdés b) pontjában a „pótmagánvádló vádindítványa alapján 
indult eljárás” szövegrész helyébe a „pótmagánvádas eljárás indult” szöveg,

 7. 6.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az  „a katonai ügyész a  feljelentést elutasította,” szövegrész helyébe az 
„az ügyészség a feljelentést elutasította” szöveg,

 8. 6. § (3) bekezdésében a „gyanúsítottat büntetőeljárás alá vonta” szövegrész helyébe a „megalapozott gyanút 
a gyanúsítottal közölte” szöveg,

 9. 9.  § a)  pontjában és 14.  § a)  pontjában az „ítéletében” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozatában” 
szöveg,

10. 10. §-ában, 15. § b) pontjában, valamint 20. § f ) pontjában az „az ítélet” szövegrész helyébe az „annak” szöveg,
11. 12. § (2) bekezdésében és 17. § (7b) bekezdésében az „első fokon” szövegrész helyébe az „elsőfokon” szöveg,
12. 17.  § (7)  bekezdésében az „i) és j)  pontja” szövegrész helyébe az „i)  pontja szerinti adatot a  bíróság, a  16.  § 

(2) bekezdés j) pontja” szöveg,
13. 22.  § (1)  bekezdésében a  „szemben büntetőeljárás indult” szövegrész helyébe az  „a büntetőeljárásban 

megalapozott gyanút közöltek” szöveg,
14. 22.  § (2)  bekezdés c)  pontjában és 44.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az  „a katonai ügyész a  feljelentést 

elutasította,” szövegrész helyébe az „az ügyészség a feljelentést elutasította” szöveg,
15. 23. § f ) pontjában a „vádemelés elhalasztása esetén az elhalasztás” szövegrész helyébe a „feltételes ügyészi 

felfüggesztés esetén a felfüggesztés” szöveg,
16. 24. § (1) bekezdésében a „hatóság, ügyészség” szövegrész helyébe a „hatóság vagy ügyészség” szöveg,
17. 30/B.  § a)  pontjában az  „előzetes letartóztatásban” szövegrész helyébe a  „letartóztatásban” szöveg, 

az „ideiglenes kényszergyógykezelés” szövegrész helyébe az „előzetes kényszergyógykezelés” szöveg,
18. 30/C. § l) pontjában a „jogerős ítélet vagy határozat” szövegrész helyébe a „jogerős ügydöntő határozat vagy 

a véglegessé vált nem ügydöntő végzés” szöveg,
19. 30/D. § (3) bekezdésében, 39. § (3) bekezdésében és 88. § (2) bekezdésében az „ügyész” szövegrész helyébe 

az „ügyészség” szöveg,
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20. 44.  § (1)  bekezdés b)  pont bc)  alpontjában az „egyedi azonosító jellel visszaélés (Btk. 347.  §),” szövegrész 
helyébe az „egyedi azonosító jellel visszaélés (Btk. 347. §), határzár tiltott átlépése (Btk. 352/A. § (1) bekezdés), 
határzárral kapcsolatos építési munka akadályozása (Btk. 352/C. §),” szöveg,

21. 46.  §-ában a „terheltet büntetőeljárás alá vonta” szövegrész helyébe a „terhelttel szemben a  megalapozott 
gyanút közölte” szöveg,

22. 59. §-ában az „indítottak büntetőeljárást” szövegrész helyébe a „megalapozott gyanút közöltek” szöveg,
23. 61.  § (1)  bekezdésében a  „terheltet büntetőeljárás alá vonta” szövegrész helyébe a  „terhelttel szemben 

a megalapozott gyanút közölte” szöveg,
24. 68.  § (8)  bekezdés c)  pont cc)  alpontjában és (8a)  bekezdés c)  pontjában az  „előzetes letartóztatást, 

lakhelyelhagyási tilalmat, házi őrizetet vagy ideiglenes kényszergyógykezelést” szövegrész helyébe 
a „letartóztatást, bűnügyi felügyeletet, távoltartást vagy előzetes kényszergyógykezelést” szöveg,

25. 68.  § (11)  bekezdésében a  „személy- és létesítményvédelmi” szövegrész helyébe a  „személyvédelmi és 
létesítménybiztosítási” szöveg,

26. 70/A.  § (3)  bekezdés b)  pontjában a „nyomozó hatóság;” szövegrész helyébe a „nyomozó hatóság, illetve 
az előkészítő eljárást lefolytató szerv;” szöveg,

27. 78. § (1) bekezdés b) pontjában az „ítéletet hozó” szövegrész helyébe az „azt meghozó” szöveg,
28. 82.  § (4)  bekezdés c)  pontjában a „felderítés,” szövegrész helyébe az „a rendőrségről szóló törvény alapján 

hatáskörébe tartozó bűncselekmények megelőzése, továbbá” szöveg,
29. 83. § (1) bekezdésében, 85. § (4) bekezdésében és (4a) bekezdés a) pontjában, 86/B. § (2) bekezdésében az 

„a nyomozó hatóság” szövegrész helyébe az „az előkészítő eljárást folytató szerv, a nyomozó hatóság” szöveg,
30. 85.  § (5)  bekezdésében a „nyomozó hatóságot” szövegrész helyébe az „előkészítő eljárást folytató szervet, 

nyomozó hatóságot” szöveg,
31. 85. § (6) bekezdésében a „nyomozó hatósággal” szövegrész helyébe az „előkészítő eljárást folytató szervvel, 

nyomozó hatósággal” szöveg,
32. 85.  § (8)  bekezdésében az  „a nyomozó hatóságot” szövegrész helyébe az  „az előkészítő eljárást folytató 

szervet, nyomozó hatóságot” szöveg,
33. 86/B.  § (1)  bekezdésében és 86/C.  § (1)  bekezdésében a  „nyomozó hatóságnak” szövegrész helyébe 

az „előkészítő eljárást folytató szervnek, nyomozó hatóságnak” szöveg, a „bűnüldözési feladatot ellátó szerv 
és” szövegrész helyébe a „bűnüldözési feladatot ellátó szerv, az  ügyészség kivételével az  előkészítő eljárást 
folytató szerv és” szöveg,

34. 86/C. § (2) bekezdésében az „a nyomozó hatóság” szövegrész helyébe az „az előkészítő eljárást folytató szerv, 
nyomozó hatóság” szöveg,

35. 91. § (1) bekezdés d) pontjában a „nyomozó hatóság” szövegrész helyébe a „nyomozó hatóság és az előkészítő 
eljárást folytató szerv” szöveg

lép.

268. §  Hatályát veszti a Bnytv.
a) 6.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 31.  § b)  pontjában, 44.  § (1)  bekezdés a)  pontjában és b)  pont  

bb)–bc) alpontjában az „elkövetésének” szövegrész,
b) 68. § (1) bekezdés e) pontjában és 82. § (4) bekezdés f ) pontjában az „és felderítése” szövegrész,
c) 83. § (1) bekezdésében az „és bűnüldözési” szövegrész,
d) 95. § (4) bekezdésében az „1994. évi XXXIV.” szövegrész.

90. A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény módosítása

269. §  A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009.  évi L.  törvény 57.  § (3)  bekezdésében a „megkeresésre” szövegrész 
helyébe a „megkeresésre vagy adatkérésre” szöveg, az „ügyésznek” szövegrész helyébe az „ügyészségnek” szöveg, 
a  „nyomozóhatóságnak” szövegrész helyébe a  „nyomozó hatóságnak” szöveg és a  „megkeresésben” szövegrész 
helyébe a „megkeresésben vagy az adatkérésben” szöveg lép.
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91. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

270. §  A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény
a) 47. § (1) bekezdés i) pontjában a „nyomozó hatóság” szövegrész helyébe a „nyomozó hatóság és az előkészítő 

eljárást folytató szerv” szöveg,
b) 50. § (3) bekezdésében és 53. § (3) bekezdésében az „ügyészség vagy nyomozó hatóság” szövegrész helyébe 

az „ügyészség, nyomozó hatóság, előkészítő eljárást folytató szerv” szöveg és
c) 51. § (9) bekezdés f ) pontjában a „nyomozó hatóság” szövegrész helyébe a „nyomozó hatóság és az előkészítő 

eljárást folytató szerv” szöveg
lép.

92. A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosítása

271. §  A magyar jelnyelvről és a  magyar jelnyelv használatáról szóló 2009.  évi CXXV.  törvény 8.  § (9)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(9) A  Névjegyzéket vezető hatóság az  adatokat a  Névjegyzékből való törlést követő 5 évig kezeli, ezt követően 
az  adatokat törli. A  Névjegyzékből való törlést követően a  Névjegyzéket vezető hatóság – adatigénylésre  – 
a bíróságnak, az ügyészségnek és a nyomozó hatóságnak szolgáltat adatot.”

93. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

272. §  A minősített adat védelméről szóló 2009.  évi CLV.  törvény (a  továbbiakban: Mavtv.) 10.  § (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) A  minősített adathoz – törvényben meghatározott kivételekkel – személyi biztonsági tanúsítvánnyal 
és titoktartási nyilatkozattal rendelkező felhasználó kizárólag a  számára kiadott felhasználói engedélyben 
meghatározott rendelkezési jogosultságokkal férhet hozzá.”

273. §  A Mavtv. 22.  § (4)  bekezdésében a „nyomozó hatóságok, a  bíróság, az  ügyészség” szövegrész helyébe a „bíróság, 
az  ügyészség, a  nyomozó hatóság” szöveg és a  „megkeresésére” szövegrész helyébe a  „megkeresésére vagy 
adatkérésére” szöveg lép.

274. §  Hatályát veszti a Mavtv. 14. § (2) bekezdése.

94. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

275. §  A hagyatéki eljárásról szóló 2010.  évi XXXVIII.  törvény 66.  § (3)  bekezdésében a „kérelmére vagy megkeresésre” 
szövegrész helyébe a „kérelmére, megkeresésre vagy adatkérésre” szöveg és a „büntetőügyben eljáró nyomozó 
hatóság és ügyészség” szövegrész helyébe az „az ügyészség, a nyomozó hatóság” szöveg lép.

95. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 
szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

276. §  A központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010.  évi 
XLIII.  törvény 25/B.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „személyi védelemre” szövegrész helyébe a „személyvédelemre” 
szöveg lép.

96. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

277. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) 22. § (3) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) E § alkalmazásában nem minősül szolgálati jogviszonyban eltöltött időnek az állásból történő felfüggesztésnek, 
a  jogviszony szünetelésének, a  letartóztatásnak, az  előzetes kényszergyógykezelésnek, illetve az  olyan bűnügyi 
felügyeletnek az  időtartama, amelynek során a  bíróság a  terhelt számára előírta, hogy meghatározott területet 
engedély nélkül nem hagyhat el, továbbá az illetmény nélküli szabadságnak a 3 évet meghaladó időtartama.”
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278. §  A NAV tv. 33/O. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A fegyelmi jogkör gyakorlója a fegyelmi eljárás vizsgálati szakaszában – a vizsgálóbiztos javaslatára – a fegyelmi eljárást 
felfüggesztheti)
„c) ha a  kötelezettségszegés miatt szabálysértési eljárás indult, az  eljárás jogerős befejezéséig, illetve ha 
büntetőeljárás indult, a  büntetőeljárásnak a  bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem 
ügydöntő végzésével történő befejezéséig, vagy az ügyészségnek vagy a nyomozó hatóságnak a feltételes ügyészi 
felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről szóló, illetve további jogorvoslattal nem 
támadható eljárást megszüntető határozata meghozataláig;”

279. § (1) A NAV tv. 33/P. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult és az  anélkül fejeződött be, hogy 
megállapították volna a  kormánytisztviselő, a  pénzügyőr, az  ügykezelő felelősségét, a  3 hónapos határidőt 
szabálysértési eljárásban az  eljárás jogerős befejezéséről, illetve büntetőeljárásban a  büntetőeljárásnak a  bíróság 
jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezéséről, vagy 
az  ügyészség vagy a  nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata 
meghozataláról való NAV általi tudomásszerzést követő naptól, a 3 éves határidőt szabálysértési eljárásban az eljárás 
jogerős befejezésétől, illetve büntetőeljárásban a  büntetőeljárásnak a  bíróság jogerős ügydöntő határozatával 
vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezésétől, vagy az ügyészség vagy a nyomozó hatóság 
további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozatalától kell számítani.”

 (2) A NAV tv. 33/P. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Amennyiben a  kormánytisztviselővel, a  pénzügyőrrel, az  ügykezelővel szemben a  kormányzati szolgálati 
jogviszonyból, hivatásos szolgálati jogviszonyból eredő kötelezettségeivel összefüggő bűncselekmény miatt 
büntetőeljárás indult, de a  cselekmény miatt fegyelmi eljárás még nem indult meg, és a  rendelkezésre álló 
adatok az  érintett méltatlanná válásának a  megállapítását megalapozzák, a  kormánytisztviselő, az  ügykezelő Kttv. 
63.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti méltatlanná válását, a  pénzügyőr Hszt. 86.  § (2)  bekezdés d)  pontja szerinti 
méltatlanná válását fegyelmi eljárás megindítása nélkül, a  Kttv., illetve a  Hszt. méltatlanságra vonatkozó szabályai 
szerint, a  büntetőeljárásnak a  bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő 
végzésével történő befejezése, vagy az ügyészségnek vagy a nyomozó hatóságnak a feltételes ügyészi felfüggesztés 
vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható eljárást 
megszüntető határozata meghozatala előtt is meg lehet állapítani.”

280. § (1) A NAV tv. 34/E. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A felfüggesztés idejére illetmény jár, ennek azonban 50%-át a felfüggesztés megszüntetéséig vissza kell tartani, 
kivéve, ha az így folyósítandó összeg nem érné el a mindenkori minimálbért. Ilyen esetben a visszatartást úgy kell 
alkalmazni, hogy a  folyósított összeg nem lehet kevesebb a  mindenkori minimálbér összegénél. A  visszatartott 
illetményt a  visszatartás időpontjától számított, a  Ptk. szerinti kamatával növelten utólag ki kell fizetni, ha 
a  büntetőeljárás jogerősen felmentéssel vagy a  bíróság jogerős vagy véglegessé vált, illetve az  ügyészség vagy 
a  nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozatával zárul. A  kifizetést 
a  jogerős felmentésről, a  büntetőeljárás bíróság általi jogerős vagy véglegessé vált megszüntetéséről, illetve 
az  ügyészségnek vagy a  nyomozó hatóságnak további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető 
határozatáról történő NAV általi tudomásszerzést követő 15 napon belül kell teljesíteni.”

 (2) A NAV tv. 34/E. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az  (5)  bekezdés körébe nem tartozó bűncselekmény tekintetében a  rendelkezésre álló adatok az  érintett 
méltatlanná válásának a megállapítását megalapozzák, a kormánytisztviselő, az ügykezelő Kttv. 63. § (2) bekezdés 
a)  pontja szerinti méltatlanná válását, a  pénzügyőr Hszt. 86.  § (2)  bekezdés d)  pontja szerinti méltatlanná válását 
a  büntetőeljárásnak a  bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével 
történő befejezése, vagy az  ügyészségnek vagy a  nyomozó hatóságnak a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy 
közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható eljárást 
megszüntető határozata meghozatala előtt is meg lehet állapítani.”

281. §  A NAV tv. 34/K. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A leltárhiányért fennálló felelősség megállapítására a (2)–(4) bekezdésben foglaltak azzal az eltéréssel irányadók, 
hogy a felelősséget a leltárfelvétel befejezését követő 60 napon belül el kell bírálni. Büntetőeljárás esetén e határidő 
a  bíróság jogerős vagy véglegessé vált határozatáról, valamint az  ügyészség, illetve a  nyomozó hatóság további 
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jogorvoslattal nem támadható határozatáról való NAV általi tudomásszerzést követő nappal kezdődik. A  határidő 
eltelte után a leltárhiányért a 34/H. § (2) bekezdés szerinti okirat alapján felelőst kártérítésre nem lehet kötelezni.”

282. §  A NAV tv.
a) 4. § (2) bekezdés c) pontjában, 4. § (3) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében, 43. § (4) bekezdésében, 46. § 

(1)  bekezdés c)  pontjában, 76.  § (1)  bekezdés c) és e)  pontjában, 81.  § (2)  bekezdés d)  pontjában és 90.  § 
(7) bekezdésében a „nyomozóhatósági” szövegrészek helyébe a „nyomozó hatósági” szöveg,

b) 15/E. § (6) bekezdésében az „a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 63/A. § (2a) bekezdése alapján” 
szövegrész helyébe az „a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 111. §-a alapján” 
szöveg,

c) 22.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, 36/N.  § (4)  bekezdésében, 73.  § (3) és (4)  bekezdésében az  „ügyészi” 
szövegrész helyébe az „ügyészségi” szöveg,

d) 32/C. § (2) bekezdés e) pontjában az „a magánindítvány vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult 
eljárás kivételével” szövegrész helyébe az „a magánvádas vagy a pótmagánvádas eljárás kivételével” szöveg,

e) 34/E. § (3) bekezdésében az „az érintett ellen a” szövegrész helyébe az „az érintettel szemben” szöveg,
f ) 36/D. § (1) bekezdés c) pontjában az „őrizetbe vételét” szövegrész helyébe az „őrizetét” szöveg,
g) 36/D. § (1) bekezdés d) pontjában az „őrizetbe vétel” szövegrész helyébe az „őrizet” szöveg,
h) 36/L. § (1) bekezdésében a „jogosult halaszthatatlan nyomozási cselekményként lefoglalás foganatosítására” 

szövegrész helyébe a „halasztást nem tűrő esetben jogosult lefoglalás elrendelésére,” és az „intézkedések 
megtételére” szövegrész helyébe az „intézkedéseket megteszi” szöveg,

i) 36/N. § (2) bekezdésében az „ügyész” szövegrész helyébe az „ügyészség” szöveg,
j) 36/P.  § (1)  bekezdésében az „a nyomozó hatóságok, a  szabálysértési hatóságok, az  ügyészség, a  bíróság” 

szövegrész helyébe az „a bíróság, az  ügyészség, a  nyomozó hatóság, az  előkészítő eljárást folytató szerv, 
a szabálysértési hatóságok” szöveg,

k) 36/P. § (5) bekezdésében a „Bíróság vagy más hatóság” szövegrész helyébe a „Bíróság, ügyészség, nyomozó 
hatóság, előkészítő eljárást folytató szerv vagy más hatóság” szöveg, a „megkeresésére” szövegrész helyébe 
a „megkeresésére vagy adatkérésére” szöveg és a „megkeresésre” szövegrész helyébe a „megkeresésre vagy 
adatkérésre” szöveg,

l) 71. § (1) bekezdés c) pontjában az „ügyészség” szövegrész helyébe az „ügyészség, nyomozó hatóság” szöveg,
m) 72.  § (1)  bekezdés g)  pontjában az „iratokban” szövegrész helyébe az „ügyiratokban” szöveg, az „ítéletig” 

szövegrész helyébe az „ügydöntő határozatig” szöveg és az „a nyomozás megszüntetése” szövegrész helyébe 
az „az eljárás megszüntetése” szöveg,

n) 72.  § (2)  bekezdésében a „büntetőeljárásban résztvevőknek” szövegrész helyébe a „büntetőeljárásban részt 
vevő személyeknek” szöveg,

o) 76.  § (2)  bekezdés c)  pontjában a „más nyomozó hatóság” szövegrész helyébe a „más nyomozó hatóság és 
az általános rendőrségi feladatot ellátó szerv, mint előkészítő eljárást folytató szerv” szöveg és

p) 78.  § (1a)  bekezdésében a „megkeresés alapján a  nyomozó hatóságnak” szövegrész helyébe a „megkeresés 
vagy adatkérés alapján a bíróságnak, ügyészségnek, nyomozó hatóságnak” szöveg

lép.

283. §  Hatályát veszti a NAV tv.
a) 36/B. § (2) és (3) bekezdésében és 72. § (1) bekezdés c) pontjában az „elkövetésének” szövegrész,
b) 36/N. § (2) bekezdésében az „illetékes” szövegrész és
c) 97. §-a.

97. A 2006 őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 2011. évi XVI. törvény 
módosítása

284. §  A 2006 őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 2011.  évi XVI.  törvény (a  továbbiakban: 
2011. évi XVI. törvény)
a) 2. és 4. §-ában az „ügyész” szövegrész helyébe az „ügyészség” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdésében az „ügyésznek” szövegrész helyébe az „ügyészségnek” szöveg,
c) 4. §-ában a „büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvénynek” szövegrész helyébe a „büntetőeljárásról szóló 

2017. évi XC. törvénynek” szöveg és
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d) 7. § (1) bekezdésében az „az illetékes bíróságnak” szövegrész helyébe az „a bíróságnak” szöveg
lép.

285. §  Hatályát veszti a 2011. évi XVI. törvény
a) 4. §-ában a „[346. § (1) bekezdés második mondata]” szövegrész és
b) 7. § (1) bekezdésében a „(Be. 222. §)” szövegrész.

98. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása

286. §  A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011.  évi LXXXV.  törvény (a  továbbiakban: Ktdt.) 2.  § 30b.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„30b. termékdíj-különbözet: a  bevallott (bejelentett), bevallani (bejelenteni) elmulasztott és az  adó- és 
vámhatóság által utólag megállapított termékdíj különbözete vagy a  büntetőeljárás során a  bíróság által 
jogerősen vagy az  ügyészség határozata alapján megállapított és az  adóhatóság által határozattal megfizetni 
rendelt termékdíjbevétel-csökkenés, vagyoni hátrány, ide nem értve a  következő időszakra átvihető követelés 
különbözetét;”

287. §  A Ktdt.
a) 9/A. § (1) bekezdésében az „ítélet” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozat” szöveg és
b) 34.  § (4)  bekezdés d)  pontjában a  „büntetőügyben eljáró hatóság” szövegrész helyébe a  „bíróság, 

az ügyészség vagy a nyomozó hatóság” szöveg
lép.

99. A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény módosítása

288. §  A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény
a) 7. §-át megelőző alcímében a „személyi védelme” szövegrész helyébe a „személyvédelme” szöveg és
b) 7. §-ában a „személyi védelemre” szövegrész helyébe a „személyvédelemre” szöveg
lép.

100. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosítása

289. § (1) Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ajbt.) 23. § (5) bekezdés c) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Az alapvető jogok biztosa az ügyészség nyomozást végző szervét érintő vizsgálata során nem tekinthet be)
„c) az  ügyészség nyomozást végző szervének a  titkos információgyűjtés folytatására, illetve a  leplezett eszközök 
alkalmazására feljogosított szervekkel történő együttműködésével kapcsolatos, és az  abból származó vagy arra 
vonatkozó minden, a  (2)–(4)  bekezdésben a  titkos információgyűjtést folytató, illetve leplezett eszközt alkalmazó 
szervekkel kapcsolatban meghatározott iratba,”

 (2) Az Ajbt. 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  alapvető jogok biztosának a  titkos információgyűjtés folytatására vagy a  leplezett eszközök alkalmazására 
feljogosított szervek e tevékenységével kapcsolatos vizsgálatáról készült jelentése nem tartalmazhat olyan adatot, 
amelyből az  adott ügyben folytatott titkos információgyűjtésre vagy a  leplezett eszközök alkalmazására lehetne 
következtetni.”

290. §  Az Ajbt.
a) 22. § (2) bekezdésében a „nyomozóhatósági” szövegrész helyébe a „nyomozó hatósági” szöveg,
b) 23.  § (3)  bekezdés f )  pontjában és 23.  § (4)  bekezdés g)  pontjában a „titkos információgyűjtésre használt 

eszközök” szövegrész helyébe a  „titkos információgyűjtés folytatása vagy leplezett eszközök alkalmazása 
érdekében használt eszközök” szöveg,

c) 23. § (3) bekezdés h) pontjában és 23. § (5) bekezdés a) pontjában az „alapján elrendelték” szövegrész helyébe 
az „alapján zártan kezelt ügyiratokba” szöveg,

d) 24. § (2) bekezdésében az „illetékes ügyészt” szövegrész helyébe az „ügyészséget” szöveg és
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e) 35.  § (1)  bekezdésében a  „bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúját” szövegrész helyébe 
a „bűncselekmény gyanúját” szöveg

lép.

291. §  Hatályát veszti az Ajbt.
a) 23. § (3) bekezdés h) pontjában és 23. § (5) bekezdés a) pontjában az „a tanú személyi adataiba, ha azok zárt 

kezelését” szövegrész és
b) 33. § (2) bekezdésében az „illetékes” szövegrész.

101. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
módosítása

292. §  Az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011.  évi CXII.  törvény (a  továbbiakban: 
Infotv.) 59. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  Hatóságnak a  titkos információgyűjtés folytatására vagy a  leplezett eszközök alkalmazására feljogosított 
szervek e  tevékenységével kapcsolatos vizsgálatáról készült jelentése nem tartalmazhat olyan adatot, amelyből 
az  adott ügyben folytatott titkos információgyűjtésre vagy a  leplezett eszközök alkalmazására lehetne 
következtetni.”

293. §  Az Infotv. 71. § (3b) bekezdésében a „titkos információgyűjtésre használt eszközöket” szövegrész helyébe a „titkos 
információgyűjtés folytatása vagy a leplezett eszközök alkalmazása érdekében használt eszközöket” szöveg lép.

294. §  Hatályát veszti az Infotv. 70. § (1) bekezdésében az „elkövetésének alapos” szövegrész.

102. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása

295. §  A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKEtv.) 22. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A honvédtiszti alap- és mesterképzésben, valamint a rendészeti képzésben nem létesíthető hallgatói jogviszony azzal,)
„d) aki büntetőeljárás – ide nem értve a magánvádas vagy a pótmagánvádas eljárást – hatálya alatt áll.”

296. §  Az NKEtv. 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hallgató az  (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének megtartása érdekében, vélt vagy valós jogsérelméről 
az ezzel kapcsolatos jogorvoslati, hatósági eljárás végleges befejezését, illetve a büntetőeljárásnak a bíróság jogerős 
ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezését, vagy az ügyészségnek 
vagy a  nyomozó hatóságnak a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő 
felfüggesztésről szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozatalát, 
továbbá a más bírósági eljárás jogerős lezárását követően tájékoztathatja a nyilvánosságot.”

297. §  Az NKEtv. 22. § a) pontjában az „ítéletben” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozatban” szöveg lép.

103. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló  
2011. évi CLVI. törvény módosítása

298. §  Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011.  évi CLVI.  törvény 466.  § 
3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E fejezet alkalmazásában:)
„3. fogvatartott: akinek őrizetét rendelték el; az  a  személy, aki olyan bűnügyi felügyelet alatt áll, amelynek során 
a  bíróság előírta számára, hogy lakást, egyéb helyiséget, intézményt, vagy ahhoz tartozó bekerített helyet 
engedély nélkül nem hagyhat el; a  letartóztatott; az  elzárást, a  szabadságvesztést töltő személy; valamint 
a kényszergyógykezelés vagy előzetes kényszergyógykezelés alatt álló személy;”
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104. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény módosítása

299. §  A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény
a) 10.  § (1)  bekezdésében az  „1998.  évi XIX.  törvény (a  továbbiakban: Be.) szerinti kiemelt jelentőségű” 

szövegrész helyébe a „2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) szerinti gazdálkodással összefüggő kiemelt 
bűncselekmények miatt indult” szöveg,

b) 10.  § (3)  bekezdésében a „kiemelt jelentőségű ügyekre” szövegrész helyébe a „gazdálkodással összefüggő 
kiemelt bűncselekmények miatt indult ügyekre” szöveg

c) 164. § (2) bekezdésében az „emelkedésétől számított” szövegrész helyébe az „emelkedésétől vagy véglegessé 
válásától számított” szöveg

lép.

105. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

300. §  A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi CLXII.  törvény (a  továbbiakban: Bjt.) 213.  § (2) és 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság
a) pedagógus ülnökeit a  bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási 
intézmények tantestületei,
b) nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat –, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, 
valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató 
szervezetek
jelölik.
(3) A  katonai ülnököket – ideértve a  Be. 698.  § (4)  bekezdésére tekintettel a  Be. 680.  § (5)  bekezdésében 
meghatározott feltételeknek megfelelő katonai ülnököket is – a  Magyar Honvédség és a  rendvédelmi szervek 
illetékes parancsnokai – az ott működő érdek-képviseleti szervek javaslataira is figyelemmel – jelölik.”

301. § (1) A Bjt. 214. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A jelölt a  jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-
testület részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét. A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró 
bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének az  ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére 
igazolnia kell továbbá a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket.”

 (2) A Bjt. 214. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A tábornoki rendfokozatú katonai ülnökjelölt, függetlenül attól, hogy hol van a szolgálati helye, több bírósághoz 
is megválasztható katonai ülnökké.”

302. §  A Bjt. 214.  § (5)  bekezdésében a „jelölt kizárólag” szövegrész helyébe a „jelölt – a  (6)  bekezdésben meghatározott 
kivétellel – kizárólag” szöveg lép.

106. Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény módosítása

303. §  Az ügyészségről szóló 2011.  évi CLXIII.  törvény (a  továbbiakban: Ütv.) 36.  § (3)  bekezdés a)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Az ügyész, alügyész, ügyészségi fogalmazó és ügyészségi megbízott közvetlenül vagy az  ügyészségi informatikai 
eszközök felhasználásával – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a feladatkörének ellátása során jogosult arra, hogy:)
„a) a büntetőeljárásról szóló törvényben, illetve e törvényben meghatározott feladatai teljesítése érdekében szükség 
szerint – az általános munkarend korlátaitól függetlenül – térítés nélkül igénybe vegye a polgárok személyi, lakcím 
és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartása, a  szabálysértési nyilvántartási rendszer, a  közúti közlekedési 
nyilvántartás, az  útiokmány-nyilvántartás, a  bűnügyi nyilvántartási rendszer, a  körözési nyilvántartási rendszer, 
a  cégnyilvántartás, az  ingatlan-nyilvántartás, a  fogvatartotti nyilvántartás, a  határregisztrációs rendszer, továbbá 
a  nyomozó hatóságok és előkészítő eljárást folytató szervek tevékenységét támogató informatikai rendszereinek 
adatszolgáltatását; az erre irányuló adatkéréseket hiányos és töredék adatok esetén is teljesíteni kell;”
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304. §  Az Ütv.
a) 31.  § (1)  bekezdésében, 32.  § (1)  bekezdésében, 34.  § (1)–(3)  bekezdésében és 36.  § (1)  bekezdésében 

a „személyes és különleges ” szövegrész helyébe a „személyes, különleges és bűnügyi személyes” szöveg,
b) 32.  § (3)  bekezdésében a  „büntetőeljárás jogerős befejezése” szövegrész helyébe a  „büntetőeljárásnak 

a  bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő 
befejezése, illetve az  ügyészség vagy a  nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem támadható eljárást 
megszüntető határozata meghozatala” szöveg,

c) 32.  § (5)  bekezdésében az „Az eljárás jogerős befejezésével” szövegrész helyébe az „A büntetőeljárásnak 
a  bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő 
befejezésével, illetve az ügyészség vagy a nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem támadható eljárást 
megszüntető határozata meghozatalával” szöveg,

d) 32.  § (6)  bekezdésében a „büntetőügyben eljáró más hatóság” szövegrész helyébe a „büntetőeljárás során 
eljáró nyomozó hatóság és előkészítő eljárást folytató szerv” szöveg,

e) 34.  § (2)  bekezdésében a  „büntető és büntetőeljárási” szövegrész helyébe a  „büntető, büntetőeljárási és 
büntetés-végrehajtási” szöveg,

f ) 37. §-ában a „bűnügyi” szövegrész helyébe a „büntetőügyek ügyiratai” szöveg
lép.

107. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi 
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

305. §  A legfőbb ügyész, az  ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az  ügyészi életpályáról szóló 
2011. évi CLXIV. törvény
a) 9.  § (1)  bekezdés h)  pontjában az  „emelkedésével.” szövegrész helyébe az  „emelkedésével, illetve 

a büntetőeljárásnak feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztéséről 
szóló további jogorvoslattal nem támadható határozat meghozatalával.” szöveg,

b) 130. § (1) bekezdés i) pontjában a „határozatával” szövegrész helyébe az „ítéletével” szöveg és
c) 130. § (4) bekezdésében a „határozatával” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozatával” szöveg
lép.

108. A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 
módosítása

306. § (1) A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Pőtv.) 12. § 
(3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Országos Polgárőr Szövetség a polgárőr igazolványt 8 napon belül bevonja)
„b) a  szabálysértési eljárás jogerős befejezéséig, illetve a  büntetőeljárásnak a  bíróság jogerős ügydöntő 
határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezéséig, vagy az  ügyészségnek vagy 
a  nyomozó hatóságnak a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről 
szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozataláig, ha 
a  polgárőrrel szemben szabálysértési vagy büntetőeljárás indult és a  polgárőr igazolvány bevonását az  eljáró 
hatóság előzetesen indokoltnak tartotta.”

 (2) A Pőtv. 12. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) Az  Országos Polgárőr Szövetség az  ifjú polgárőr igazolványt 8 napon belül bevonja a  szabálysértési eljárás 
jogerős befejezéséig, illetve a  büntetőeljárásnak a  bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált 
nem ügydöntő végzésével történő befejezéséig, vagy az  ügyészségnek vagy a  nyomozó hatóságnak a  feltételes 
ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről szóló, illetve további jogorvoslattal 
nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozataláig, ha az ifjú polgárőrrel szemben szabálysértési vagy 
büntetőeljárás indult és az ifjú polgárőr igazolvány bevonását az eljáró hatóság előzetesen indokoltnak tartotta.”

 (3) A Pőtv. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  polgárőr, illetve az  ifjú polgárőr köteles a  polgárőr egyesületnek haladéktalanul jelezni, ha vele szemben 
szabálysértési vagy büntetőeljárás indult. A  polgárőr egyesület e  tényről haladéktalanul tájékoztatja az  Országos 
Polgárőr Szövetséget, amely beszerzi a  szabálysértési eljárásban az  eljáró hatóság vagy bíróság, illetve 
büntetőeljárásban az  eljáró bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy 
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a szabálysértési eljárás jogerős befejezéséig, illetve a büntetőeljárásnak a bíróság jogerős ügydöntő határozatával 
vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezéséig, vagy az  ügyészségnek vagy a  nyomozó 
hatóságnak a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről szóló, illetve 
további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozataláig indokoltnak tartja-e 
a polgárőr, illetve az ifjú polgárőr igazolványának bevonását.”

109. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 
2011. évi CLXVIII. törvény módosítása

307. §  A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011.  évi 
CLXVIII. törvény 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázisból egyedi azonosításra alkalmas adat az  eljárási tv. 25.  § 
(4)  bekezdésében foglaltakon túl a  külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a  titkos 
információgyűjtés folytatására feljogosított szerv megkeresése alapján adható ki, feltéve, ha a  folyamatban levő 
eljárásban a döntés meghozatalához ez szükséges, és e körülményről a megkereső szerv nyilatkozik.”

110. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

308. §  Az egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011.  évi CLXXV.  törvény 10/E.  § (3)  bekezdésében az „eljáró bíróság vagy ügyész” szövegrész helyébe az „eljáró 
bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság” szöveg lép.

111. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 
2011. évi CLXXXI. törvény módosítása

309. §  A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az  ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011.  évi 
CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnytv.) 93. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyilvántartásban a hitelezők védelme érdekében valamennyi szervezet esetében fel kell tüntetni, a következő adatokat 
is:)
„h) ha a  jogi személy ellen olyan eljárás van folyamatban, amelyben büntetőjogi intézkedés alkalmazásának lehet 
helye,
ha) annak megállapítását, hogy a  jogi személlyel szemben büntetőjogi intézkedés alkalmazásának lehet helye, 
illetve hogy a jogi személlyel szemben már nem állnak fenn az intézkedés alkalmazásának feltételei,
hb) a büntetőeljárás felfüggesztését, megszüntetését és folytatását,
hc) a jogi személlyel szemben alkalmazott zár alá vétel elrendelését és annak feloldását,
hd) ha az ügyészség a jogi személlyel szemben intézkedés alkalmazását indítványozta, akkor ennek tényét,
he) az  eljárás befejezését, továbbá, ha a  bíróság a  jogi személlyel szemben büntetőjogi intézkedésként 
tevékenységének korlátozását rendelte el, a  korlátozás időtartamát és azt, hogy a  korlátozás a  jogi személy mely 
tevékenységére vagy jogosítványára terjed ki, valamint
hf ) a ha)–he) alpontban megjelölt döntést hozó bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság megnevezését, az ügy 
számát vagy a határozat számát, keltét és a jogerőre emelkedésének vagy véglegessé válásának napját,”

310. §  A Cnytv. 76.  § (3)  bekezdésében a „megkeresésre” szövegrész helyébe a „megkeresésre vagy adatkérésre” szöveg, 
a  „nyomozóhatóságnak” szövegrész helyébe a  „nyomozó hatóságnak” szöveg és a  „megkeresésben” szövegrész 
helyébe a „megkeresésben vagy adatkérésben” szöveg lép.

112. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

311. §  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 63/J. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha az etikai vétségnek is minősülő ügyben büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, szabálysértési eljárásban 
az  eljárás jogerős befejezésétől, illetve büntetőeljárásban a  büntetőeljárásnak a  bíróság jogerős ügydöntő 
határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezésétől, vagy az  ügyészségnek vagy 
a  nyomozó hatóságnak a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről 
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szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozatalától számított 
három hónapon belül az etikai eljárás akkor is megindítható, ha a  (4) bekezdésben meghatározott határidő eltelt. 
A  három hónapos határidőt a  Területi Etikai Bizottságnak szabálysértési eljárásban a  jogerős határozatról, illetve 
büntetőeljárásban a bíróság jogerős vagy véglegessé vált határozatáról, vagy az ügyészségnek, illetve a nyomozó 
hatóságnak a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről szóló, illetve 
további jogorvoslattal nem támadható határozatáról való tudomásszerzésétől kell számítani.”

113. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény módosítása

312. §  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi 
CXCI.  törvény 21.  § (3)  bekezdésében a  „nyomozó hatóság és a  büntetés-végrehajtás” szövegrész helyébe 
a „nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerv és a büntetés-végrehajtás” szöveg lép.

114. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

313. §  A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
a) 20.  § (3)  bekezdésében az  „elnökét csak tettenérés esetén lehet őrizetbe venni” szövegrész helyébe 

az „elnökének őrizetét csak tettenérés esetén lehet elrendelni” szöveg, az „ellene” szövegrész helyébe a „vele 
szemben” szöveg és a „büntető eljárást” szövegrész helyébe a „büntetőeljárást” szöveg és

b) 20.  § (4)  bekezdésében a  „vádirat benyújtásáig” szövegrész helyébe a  „vádemelés előtt” szöveg, az  „azt 
követően” szövegrész helyébe az „a vádemelés után” szöveg és a „magánvádas ügyben” szövegrész helyébe 
a „magánvádas vagy pótmagánvádas eljárásban” szöveg

lép.

115. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

314. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.  évi CXCIX.  törvény (a  továbbiakban: Kttv.) 39.  § (2)  bekezdés d)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben foglaltakon túl pártfogó felügyelőnek nem lehet kinevezni továbbá azt,]
„d) aki büntetőeljárás – ide nem értve a magánvádas vagy a pótmagánvádas eljárást – hatálya alatt áll,”

315. §  A Kttv. 156. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult és az  anélkül fejeződött be, hogy 
megállapították volna a  kormánytisztviselő felelősségét, a  három hónapos határidőt szabálysértési eljárásban 
az  eljárás befejezéséről szóló jogerős határozat, illetve büntetőeljárásban a  bíróság jogerős vagy véglegessé 
vált határozatának, valamint az  ügyészség, illetve a  nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem támadható 
határozatának államigazgatási szerv részére történő közlésétől, a  hároméves határidőt szabálysértési eljárásban 
az  eljárás jogerős befejezésétől, illetve büntetőeljárásban a  büntetőeljárásnak a  bíróság jogerős ügydöntő 
határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezésétől, vagy az  ügyészségnek vagy 
a  nyomozó hatóságnak a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről 
szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozatalától kell számítani.”

316. §  A Kttv. 162. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  leltárhiányért fennálló felelősség megállapítására a  165.  §-ban foglaltak az  irányadók azzal az  eltéréssel, 
hogy a  felelősséget a  leltárfelvétel befejezését követő hatvan napon belül el kell bírálni. Büntetőeljárás esetén 
e  határidő harminc nap és a  bíróság büntetőeljárást befejező jogerős vagy véglegessé vált határozatának, vagy 
az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozatának 
a  kézbesítését követő nappal kezdődik. A  határidő eltelte után a  leltárhiányért kinevezési okirata alapján felelős 
kormánytisztviselőt kártérítésre nem lehet kötelezni.”

317. §  A Kttv.
a) 34. § (3) bekezdés c) pontjában a „tagja” szövegrész helyébe a „tisztségviselője” szöveg,
b) 39. § (2) bekezdés a) pontjában az „ítéletben” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozatban” szöveg,
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c) 153.  § (2)  bekezdés e)  pontjában a  „magánindítvány vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult 
eljárás kivételével” szövegrész helyébe a „magánvádas vagy a pótmagánvádas eljárás kivételével” szöveg,

d) 180.  § (1)  bekezdés g)  pontjában és 182.  § (5)  bekezdés g)  pontjában a „nyomozó hatóság, az  ügyész és 
a bíróság” szövegrész helyébe a „bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság” szöveg és

e) 183/C. § (1) bekezdésében az „1998. évi XIX. törvény 63/A. § (2a) bekezdése” szövegrész helyébe a „2017. évi 
XC. törvény 111. §-a” szöveg

lép.

318. §  Hatályát veszti a Kttv.
a) 39. § (1b) bekezdés a) pontjában az „a büntetőeljárás jogerős befejezéséig” szövegrész és
b) 39.  § (1b)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában a  „bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja” 

szövegrész.

116. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

319. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
a) 52/A.  § (2)  bekezdésében és 107/A.  § (2)  bekezdésében az  „a bűncselekmény elkövetését jogerős bírói 

vagy ügyészi határozat megállapította, és a  vádemelés elhalasztásának” szövegrész helyébe az  „és 
a  bűncselekmény elkövetését a  bíróság jogerős ügydöntő határozata megállapította, vagy az  ügyészség 
a büntetőeljárást azért szüntette meg, mert a feltételes ügyészi felfüggesztés” szöveg,

b) 52/A. § (6) bekezdésében és 107/A. § (6) bekezdésében a „jogerős határozatot hozó szerv” szövegrész helyébe 
a „jogerős, illetve további jogorvoslattal nem támadható határozatot hozó bíróság vagy ügyészség” szöveg és

c) 68.  § (7)  bekezdésében a  „büntetőeljárás jogerős befejezéséig” szövegrész helyébe a  „büntetőeljárásnak 
a  bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő 
befejezéséig, vagy az  ügyészségnek vagy a  nyomozó hatóságnak a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy 
közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható 
eljárást megszüntető határozata meghozataláig” szöveg

lép.

117. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

320. §  A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.  évi CCIX.  törvény 61.  § (3)  bekezdés j)  pontjában a „védelme, a  közvádas 
bűncselekmények üldözése céljából” szövegrész helyébe a „védelme céljából” szöveg és a „nyomozó hatóságnak, 
ügyésznek, valamint bíróságnak” szövegrész helyébe a „valamint büntetőeljárás lefolytatása céljából a bíróságnak, 
az ügyészségnek és a nyomozó hatóságnak” szöveg lép.

118. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

321. §  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
a) 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában az „elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás hatálya alatt 

áll, a büntetőeljárás jogerős befejezéséig” szövegrész helyébe a „miatt büntetőeljárás hatálya alatt áll” szöveg,
b) 165. § (4) bekezdésében az „a rendőrség,” szövegrész helyébe „az ügyészség, a nyomozó hatóság, a rendőrség, 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és” szöveg és
c) 188.  §-ában a  „nyomozó hatóság vagy a  bíróság jogerős” szövegrész helyébe a  „bíróság büntetőeljárást 

befejező jogerős vagy véglegessé vált határozatának, valamint az  ügyészség, illetve a  nyomozó hatóság 
további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető” szöveg

lép.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 216. szám 34235

119. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény módosítása

322. §  A szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.  évi 
II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 165. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adattovábbítási nyilvántartásból adatigénylésre jogosult az érintetten kívül)
„b) büntetőeljárás lefolytatása céljából a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság és az előkészítő eljárást folytató 
szerv,”

323. §  A Szabs. tv.
a) 6. § (4) bekezdésében az „ügyész” szövegrész helyébe az „ügyészség” szöveg,
b) 156/A.  § (3)  bekezdésében a  „valamint a  nyomozó hatóság” szövegrész helyébe az  „a büntetőeljárás 

lefolytatása céljából a  bíróság, az  ügyészség, a  nyomozó hatóság és az  előkészítő eljárást folytató szerv” 
szöveg,

c) 157.  § (1)  bekezdés e)  pontjában a  „nyomozó hatóság, az  ügyészség és a  bíróság” szövegrész helyébe 
a „bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság és az előkészítő eljárást folytató szerv a” szöveg,

d) 216.  § (2)  bekezdésében a  „személy- és létesítménybiztosítási” szövegrész helyébe a  „személyvédelmi és 
létesítménybiztosítási” szöveg,

e) 252. § (5) bekezdésében az „ügyész” szövegrész helyébe az „ügyészség” szöveg
lép.

324. §  Hatályát veszti a Szabs. tv.
a) 113. § (4) bekezdésében az „elkövetésének” szövegrész és
b) 252. § (5) bekezdésében a „nyomozás, illetve” szövegrész.

120. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát 
vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 
módosítása

325. §  Hatályát veszti a  közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő 
szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012.  évi V.  törvény 19/D.  §-ában és 
19/M. §-ában az „elkövetésének megalapozott gyanúja” szövegrész.

121. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

326. §  Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény
a) 133.  § (2)  bekezdésében a  „személy- és létesítménybiztosítási intézkedést” szövegrész helyébe 

a „személyvédelmi és létesítménybiztosítási intézkedést” szöveg,
b) 134.  § (1)  bekezdésében az  „elkövetésének gyanúját észleli, haladéktalanul feljelentést tesz a  nyomozás 

teljesítésére a  külön jogszabály alapján hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozóhatóságnál vagy 
ügyésznél” szövegrész helyébe a „gyanúját észleli, haladéktalanul feljelentést tesz a  nyomozó hatóságnál 
vagy az ügyészségnél” szöveg és

c) 139. § (3) bekezdésében az „ügyésznél” szövegrész helyébe az „ügyészségnél” szöveg
lép.

122. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti 
rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény módosítása

327. §  Hatályát veszti a  munka törvénykönyvéről szóló 2012.  évi I.  törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti 
rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012.  évi LXXXVI.  törvény 19/A.  §-ában az  „elkövetésének 
megalapozott gyanúja” szövegrész.
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123. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

328. § (1) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 28. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2) Ha a  büntetőeljárást felfüggesztik, a  felfüggesztés tartama az  elévülés határidejébe nem számít be. 
Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a büntetőeljárást azért függesztik fel, mert az elkövető kiléte a nyomozásban 
nem volt megállapítható, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy kóros elmeállapotú lett, továbbá ha a  szabadlábon 
lévő terhelt külföldön ismert helyen tartózkodik és a büntetőeljárás a távollétében nem folytatható le.”

 (2) A Btk. 28. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Próbára bocsátás esetén a  próbaidő tartama és a  jóvátételi munka tartama az  elévülés határidejébe nem 
számít be.”

329. §  A Btk. 31. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  büntetőeljárásról szóló 2017.  évi XC.  törvény 69.  § (5)  bekezdésében meghatározott esetekben 
a magánindítványt a sértett törvényes képviselője terjesztheti elő. A magánindítványt a korlátozottan cselekvőképes 
kiskorú sértett önállóan is előterjesztheti, és erre törvényes képviselője is jogosult. Ezekben az  esetekben 
a magánindítvány előterjesztésére a gyámhatóság is jogosult. Érdekellentét esetén a Polgári Törvénykönyv szabályai 
az irányadók.”

330. § (1) A Btk. 83. §-t megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:
„A büntetés kiszabása egyezség esetén”

 (2) A Btk. 83. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény XCIX. Fejezete szerinti eljárásban az egyezség (a továbbiakban: 
egyezség) jóváhagyása esetén a büntetés kiszabásakor a 82. § (2) bekezdésében meghatározott enyhébb büntetési 
tételek alsó határát kell alapul venni.
(2) Ha az egyezség jóváhagyására olyan terhelt esetében kerül sor, aki az ügy, illetve más büntetőügy bizonyításához 
hozzájárulva az  ügyészséggel, illetve a  nyomozó hatósággal jelentős mértékben együttműködött, a  büntetést 
a 82. § (2) bekezdés soron következő pontja alapján is ki lehet szabni.”

331. §  A Btk. 89. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  különös és a  többszörös visszaesővel szemben az  újabb bűncselekmény büntetési tételének felső határa 
szabadságvesztés esetén a felével emelkedik, de nem haladhatja meg a huszonöt évet.”

332. §  A Btk. 90. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az erőszakos többszörös visszaesővel szemben az erőszakos többszörös visszaesőkénti minősítést megalapozó 
bűncselekmény büntetési tételének felső határa szabadságvesztés esetén a kétszeresére emelkedik. Ha a büntetési 
tétel így felemelt felső határa a  húsz évet meghaladná, vagy a  törvény szerint a  bűncselekmény életfogytig tartó 
szabadságvesztéssel is büntethető, az elkövetővel szemben életfogytig tartó szabadságvesztést kell kiszabni.”

333. §  A Btk. 91. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Azzal szemben, aki a  szándékos bűncselekményt bűnszervezetben követte el, a  bűncselekmény büntetési 
tételének felső határa a kétszeresére emelkedik, de a huszonöt évet nem haladhatja meg.”

334. § (1) A Btk. 92. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:
„Az előzetes fogvatartás, a bűnügyi felügyelet és a szabálysértési büntetések beszámítása”

 (2) A Btk. 92. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kiszabott szabadságvesztésbe, elzárásba, közérdekű munkába és pénzbüntetésbe be kell számítani 
az  előzetes fogvatartás és az  olyan bűnügyi felügyelet teljes idejét, amelynek során a  bíróság a  terhelt számára 
előírta, hogy lakást, egyéb helyiséget, intézményt, vagy ahhoz tartozó bekerített helyet engedély nélkül nem 
hagyhat el.”

 (3) A Btk. 92. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A beszámításnál
a) egynapi szabadságvesztésnek fegyház fokozat esetén öt nap, börtön fokozat esetén négy nap, fogház fokozat 
esetén három nap,
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b) egynapi elzárásnak két nap,
c) négy óra közérdekű munkának egy nap,
d) egynapi tétel pénzbüntetésnek egy nap
az (1) bekezdésben meghatározott bűnügyi felügyeletben töltött idő felel meg.
(4) A  (2) és (3)  bekezdés szerinti beszámítás után fennmaradó tartamot egynapi szabadságvesztésként kell 
beszámítani.”

335. §  A Btk. a 124. §-t követően a következő alcímmel és 124/A. §-sal egészül ki:
„A büntetés kiszabása egyezség esetén
124/A.  § (1) Ha az  egyezség jóváhagyására olyan a  bűncselekmény elkövetésekor tizenhatodik életévét be nem 
töltött fiatalkorú esetében kerül sor, aki az ügy, illetve más büntetőügy bizonyításához hozzájárulva az ügyészséggel, 
illetve a nyomozó hatósággal jelentős mértékben együttműködött, a kiszabható szabadságvesztés mértéke
a) életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekmény elkövetése esetén a nyolc évet,
b) öt évet meghaladó tartamú szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény elkövetése esetén a három évet,
c) a három évet meghaladó tartamú szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény elkövetése esetén a két évet,
d) a három évet meg nem haladó tartamú szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény elkövetése esetén a hat 
hónapot
nem haladhatja meg.
(2) Ha az egyezség jóváhagyására olyan a bűncselekmény elkövetésekor tizenhatodik életévét betöltött fiatalkorú 
esetében kerül sor, aki az  ügy, illetve más büntetőügy bizonyításához hozzájárulva az  ügyészséggel, illetve 
a nyomozó hatósággal jelentős mértékben együttműködött, a kiszabható szabadságvesztés mértéke
a) életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekmény elkövetése esetén a tíz évet,
b) a tíz évet meghaladó tartamú szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény elkövetése esetén a nyolc évet,
c) öt évet meghaladó tartamú szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény elkövetése esetén a három évet,
d) a három évet meghaladó tartamú szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény elkövetése esetén a két évet,
e) a három évet meg nem haladó tartamú szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény elkövetése esetén a hat 
hónapot
nem haladhatja meg.
(3) A büntetés kiszabása során
a) bűnhalmazat esetén,
b) a különös, többszörös, illetve erőszakos többszörös visszaesővel szemben, illetve
c) bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetése esetén
az (1) és (2) bekezdés szerinti büntetési tételt kell alapul venni.”

336. §  A Btk. 125. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő alcím és rendelkezés lép:
„Az előzetes fogvatartás és a bűnügyi felügyelet beszámítása
125.  § (1) Az  elrendelt javítóintézeti nevelésbe be kell számítani az  előzetes fogvatartás és az  olyan bűnügyi 
felügyelet teljes idejét, amelynek során a  bíróság a  terhelt számára előírta, hogy lakást, egyéb helyiséget, 
intézményt, vagy ahhoz tartozó bekerített helyet engedély nélkül nem hagyhat el.
(2) A beszámításnál egynapi javítóintézeti nevelésnek
a) egynapi előzetes fogvatartás és
b) három nap az (1) bekezdésben meghatározott bűnügyi felügyelet
felel meg.
(3) A beszámítás után fennmaradó tartamot egynapi javítóintézeti nevelésként kell beszámítani.”

337. §  A Btk. 180. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha a bűncselekmény elkövetését megelőző két éven belül
a) az  elkövetővel szemben az  eljárást az  (1)  bekezdésben meghatározott büntethetőséget megszüntető okra 
figyelemmel függesztették fel, vagy
b) az elkövető büntetőjogi felelősségét kábítószer-kereskedelem vagy kábítószer birtoklása miatt megállapították.”

338. §  A Btk. 283. § (2) és (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Aki abból a  célból, hogy az  ellene folytatott büntetőeljárás alól kivonja magát, a  bűnügyi felügyelet tartama 
alatt a számára meghatározott területet, lakást, egyéb helyiséget, intézményt, vagy ahhoz tartozó bekerített helyet 
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a  kényszerintézkedés szabályainak megszegésével elhagyja, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.
(2a) A  (2)  bekezdés szerint büntetendő, aki abból a  célból, hogy az  ellene folytatott kiadatási vagy átadási 
eljárás alól kivonja magát, az  ideiglenes kiadatási, illetve az  ideiglenes átadási bűnügyi felügyelet tartama alatt 
a  számára meghatározott területet, lakást, egyéb helyiséget, intézményt, vagy ahhoz tartozó bekerített helyet 
a kényszerintézkedés szabályainak megszegésével elhagyja.”

339. § (1) A Btk. 307. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:
„Jogosulatlan titkos információgyűjtés vagy leplezett eszköz jogosulatlan alkalmazása”

 (2) A Btk. 307. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az a hivatalos személy, aki
a) bíró vagy az  igazságügyért felelős miniszter engedélyéhez kötött titkos információgyűjtést engedély nélkül 
végez, illetve bírói engedélyhez kötött leplezett eszközt engedély nélkül alkalmaz vagy az  ezekre vonatkozó 
engedély kereteit túllépi,
b) bíró vagy az  igazságügyért felelős miniszter engedélyéhez kötött titkos információgyűjtést, illetve bírói 
engedélyhez kötött leplezett eszköz alkalmazását jogosulatlanul elrendeli vagy engedélyezi,
bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Az  (1)  bekezdés szerint büntetendő az  a  hivatalos személy, akinek valótlan tényállítása alapján a  bíró vagy 
az igazságügyért felelős miniszter engedélyéhez kötött titkos információgyűjtést, illetve a bírói engedélyhez kötött 
leplezett eszköz alkalmazását elrendelik vagy engedélyezik.”

340. § (1) A Btk. 422. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Aki személyes adat, magántitok, gazdasági titok vagy üzleti titok jogosulatlan megismerése céljából)
„d) elektronikus hírközlő hálózat vagy eszköz útján, illetve információs rendszeren folytatott kommunikáció 
tartalmát titokban kifürkészi, és az észlelteket technikai eszközzel rögzíti,”
(bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.)

 (2) A Btk. 422. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Aki személyes adat, magántitok, gazdasági titok vagy üzleti titok jogosulatlan megismerése céljából)
„e) információs rendszerben kezelt adatokat titokban kifürkész, és az észlelteket technikai eszközzel rögzíti,”
(bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.)

 (3) A Btk. 422. § (1a) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1)  bekezdés szerint büntetendő, aki személyes adat, magántitok, gazdasági titok vagy üzleti titok jogosulatlan 
megismerése céljából]
„a) nyilvános vagy a  közönség részére nyitva álló helyen kívül más helyiséget vagy területet, – a  közösségi 
közlekedési eszköz kivételével – járművet, továbbá más használatában levő tárgyat titokban átkutat,”

 (4) A Btk. 422. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés szerint büntetendő, aki fedett nyomozó, illetve titkos információgyűjtés folytatására 
vagy leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szervvel titkosan együttműködő személy kilétének vagy 
tevékenységének megállapítása céljából az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül információt gyűjt.”

341. § (1) A Btk. 461. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 176–180. § alkalmazásában a kábítószer csekély mennyiségű, ha
annak bázis formában megadott tiszta hatóanyag-tartalma)
„ad) amfetamin, metamfetamin, MDPV és alfa-PVP esetén a 0,5 gramm,”
(mennyiséget nem haladja meg.)

 (2) A Btk. 461. § (1) bekezdés a) pontja a következő al) alponttal egészül ki:
(A 176–180. § alkalmazásában a kábítószer csekély mennyiségű, ha
annak bázis formában megadott tiszta hatóanyag-tartalma)
„al) pentedron esetén a 0,4 gramm,”
(mennyiséget nem haladja meg.)

 (3) A Btk. 461. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A 176–180. § alkalmazásában a kábítószer csekély mennyiségű, ha)
„d) annak tiszta hatóanyag-tartalma
da) GBL esetén a 6,2 gramm,
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db) AB-CHMINACA, MDMB-CHMICA, AM-2201, AB-PINACA, AB-FUBINACA, és ADB-FUBINACA esetén a 0,05 gramm”
(mennyiséget nem haladja meg.)

342. §  A Btk.
 1. 28. § (1) bekezdésében az „ügyésznek” szövegrész helyébe az „ügyészségnek” szöveg,
 2. 28. § (3) bekezdésében az „alatt közjogi tisztség betöltésén alapuló” szövegrész helyébe az „alatt a mentelmi 

jogon alapuló” szöveg,
 3. 29.  § (3)  bekezdés d)  pontjában a „vagy vádemelés elhalasztásának tartama” szövegrész helyébe a „vagy 

feltételes ügyészi felfüggesztés tartama” szöveg,
 4. 29.  § (3)  bekezdés e)  pontjában az  „az ügydöntő határozat jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe 

az „a határozat véglegessé válásától” szöveg,
 5. 38. § (1) bekezdésében és 42. §-ában az „ítéletében” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozatában” szöveg,
 6. 38.  § (3)  bekezdésében, 39.  § (1)  bekezdésében, 47.  § (3)  bekezdésében, 50.  § (4)  bekezdésében, 

az „ítéletében” szövegrész helyébe az „az ügydöntő határozatában” szöveg,
 7. 40.  § (1) és (4)  bekezdésében, 53.  § (3)  bekezdésében, 56.  § (4)  bekezdésében, 57.  § (3)  bekezdésében, 

58.  § (3)  bekezdésében, 60.  § (4)  bekezdésében, 61.  § (3)  bekezdésében, 62.  § (2)  bekezdésében, 93.  § 
(1) bekezdésében, 100. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 101. § (3) bekezdésében, 112. §-ában, 117. §-ában, 
120. § (1) bekezdésében, 126. § (1) bekezdés a) pontjában, 141. § (1) bekezdésében, 180. § (1) bekezdésében, 
210.  § (2)  bekezdésében, 212.  § (3)  bekezdésében, 241.  § (3)  bekezdésében az „ítélet” szövegrész helyébe 
az „ügydöntő határozat” szöveg,

 8. 45. § (6) bekezdésében a „házi őrizet” szövegrész helyébe „bűnügyi felügyelet” szöveg,
 9. 64.  § (2)  bekezdésében, 71.  § (2) és (3)  bekezdésében, 459.  § (1)  bekezdés 9.  pontjában az  „ügyész” 

szövegrészek helyébe az „ügyészség” szöveg,
10. 69.  § (1)  bekezdésében, 70.  § (1)  bekezdésében, 119.  § (1)  bekezdésében a „vádemelés elhalasztásának” 

szövegrész helyébe a „feltételes ügyészi felfüggesztés” szöveg,
11. 71.  § (2)  bekezdésében a „vádemelés elhalasztása” szövegrész helyébe a „feltételes ügyészi felfüggesztés” 

szöveg,
12. 97.  § (2)  bekezdésében az „1998.  évi XIX.  törvény 178/A.  § (2)  bekezdése” szövegrész helyébe a „2017.  évi 

XC. törvény 389. §-a” szöveg,
13. 102.  § (1)  bekezdésében, 141.  § (2)  bekezdésében az  „ítéletében” szövegrész helyébe az  „az ügydöntő 

határozatban” szöveg,
14. 224. § (1) bekezdés b) pontjában az „elektronikus hírközlő hálózat útján” szövegrész helyébe a „elektronikus 

hírközlő hálózat – ideértve az információs rendszert is – útján” szöveg,
15. 272. § (3) bekezdésében a „büntető ügy” szövegrész helyébe a „büntetőügy” szöveg,
16. 272.  § (4)  bekezdésében, 276.  § (1)  bekezdésében és 278.  § (2)  bekezdésében a  „büntető ügyben” 

szövegrészek helyébe a „büntetőügyben” szöveg,
17. 277. §-ában az „a következményekre történt figyelmeztetés” szövegrész helyébe az „a tanúzási figyelmeztetés” 

szöveg,
18. 287.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az „az információs rendszerben tárolt adatok megőrzésére kötelezéssel” 

szövegrész helyébe az „az elektronikus adat megőrzésére kötelezéssel” szöveg,
19. 287.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a „hozzáférhetetlenné tett adatot” szövegrész helyébe az „ideiglenesen 

hozzáférhetetlenné tett elektronikus adatot” szöveg,
20. 287. § (3) bekezdésében, 288. § (2) bekezdésében, 301. § (4) bekezdésében, 302. § (4) bekezdésében, 303. § 

(4)  bekezdésében, 395.  § (2)  bekezdésében, 396.  § (8)  bekezdésében, 405.  § (4)  bekezdésében a „vádirat 
benyújtásáig” szövegrész helyébe a „vádemelés előtt” szöveg,

21. 308. § (1) bekezdés a) pontjában az „ügyészi” szövegrész helyébe az „ügyészségi” szöveg,
22. 420.  § (4)  bekezdésében és 424.  § (2)  bekezdésében a  „büntető ügyekben” szövegrész helyébe 

a „büntetőügyekben” szöveg,
23. 422.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az  „alkalmazásával megfigyeli” szövegrész helyébe az  „alkalmazásával 

titokban megfigyeli” szöveg és
24. 422.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „közlést tartalmazó zárt küldeményét felbontja” szövegrész helyébe 

a „postai küldeményét vagy egyéb zárt küldeményét titokban felbontja” szöveg
lép.
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343. §  Hatályát veszti a Btk.
a) 459. § (1) bekezdés 32. pontjában az „egyéb” szövegrész,
b) 83. § (3) bekezdése és
c) 84. §-a.

124. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek 
az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosítása

344. §  Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az  iskolakerülés 
elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012.  évi CXX.  törvény 17.  § (1)  bekezdésében a „büntetőeljárásáról” 
szövegrész helyébe a „büntetőeljárásról” szöveg és a „vagy az  eljáró” szövegrész helyébe az „az eljáró bíróságnak, 
ügyészségnek, nyomozó hatóságnak vagy más” szöveg lép.

125. A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 
2012. évi CXXVII. törvény módosítása

345. § (1) A  Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az  állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012.  évi 
CXXVII. törvény (a továbbiakban: MÁOK tv.) 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az  etikai vétségnek is minősülő ügyben az  etikai eljárás megindítása előtt büntető- vagy szabálysértési 
eljárás indult, a  kilencvennapos határidő a  szabálysértési eljárásban hozott jogerős határozat, illetve 
a büntetőeljárásban a bíróság jogerős vagy véglegessé vált határozatának, valamint az ügyészség, illetve a nyomozó 
hatóság további jogorvoslattal nem támadható határozatának a területi szervezettel történt közlésétől, a hároméves 
határidő pedig a szabálysértési eljárás jogerős befejezésétől, illetve a büntetőeljárásnak a bíróság jogerős ügydöntő 
határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezésétől, valamint az ügyészségnek vagy 
a  nyomozó hatóságnak a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről 
szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozatalától számít.”

 (2) A MÁOK tv. 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az etikai vétségnek is minősülő ügyben etikai eljárás folyik, és eközben büntető- vagy szabálysértési eljárás 
indul, az  etikai eljárást a  szabálysértési eljárásban hozott jogerős határozat, illetve a  büntetőeljárásban a  bíróság 
jogerős vagy véglegessé vált határozatának, valamint az ügyészségnek, illetve a nyomozó hatóságnak a  feltételes 
ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről szóló, illetve további jogorvoslattal 
nem támadható határozatának területi szervezettel történő közléséig fel kell függeszteni.”

126. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása

346. §  A postai szolgáltatásokról szóló 2012.  évi CLIX.  törvény (a  továbbiakban: Postatv.) 38.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„38.  § A postai szolgáltatók és a  postai közreműködői tevékenységet végző személyek, szervezetek kötelesek 
együttműködni a  büntetőeljárás során a  bírósággal, az  ügyészséggel és a  nyomozó hatósággal, továbbá 
a  bűncselekmények megelőzésére, valamint a  titkos információgyűjtés folytatására és a  leplezett eszközök 
alkalmazására feljogosított szervezetekkel, valamint tevékenységük megkezdésével egyidejűleg kötelesek 
biztosítani a  titkos információgyűjtés folytatásának, illetve a  leplezett eszközök alkalmazásának feltételeit. 
Az  e  körben történő adatszolgáltatás, valamint az  55.  § (6)  bekezdése szerinti tevékenység díj-, költség- és 
térítésmentes.”

347. §  A Postatv.
a) 10.  § (3)  bekezdés e)  pontjában a „titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott” 

szövegrész helyébe a  „titkos információgyűjtés folytatására, illetve leplezett eszközök alkalmazására 
feljogosított” szöveg és

b) 78. § (1) bekezdés g) pontjában a „titkos információ gyűjtésére, illetve a titkos adatszerzésre felhatalmazott” 
szövegrész helyébe a  „titkos információgyűjtés folytatására, illetve a  leplezett eszközök alkalmazására 
feljogosított” szöveg

lép.
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127. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló  
2012. évi CLXXX. törvény módosítása

348. §  Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény (a továbbiakban: 
EUtv.) 9/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ideiglenes átadási letartóztatás helyett olyan ideiglenes átadási bűnügyi felügyelet is elrendelhető, amelynek 
során a  bíróság a  terhelt számára előírja, hogy meghatározott területet, lakást, egyéb helyiséget, intézményt 
vagy ahhoz tartozó bekerített helyet engedély nélkül ne hagyjon el, ha különösen a  terhelt személyi és családi 
körülményeire, a  bűncselekmény jellegére, a  végrehajtandó szabadságvesztés vagy alkalmazandó intézkedés 
mértékére, a terhelt elfogásának körülményeire figyelemmel az  ideiglenes átadási letartóztatással elérni kívánt cél 
enyhébb kényszerintézkedéssel is biztosítható.”

349. §  Az EUtv. 22. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bíróság az elhalasztás indokoltságának felülvizsgálata során)
„a) adatszolgáltatást kér az  elhalasztás alapjául szolgáló büntetőeljárás állásáról vagy a  tervezett eljárási 
cselekményekről a büntetőeljárást folytató bíróságtól, illetve ügyészségtől,”

350. §  Az EUtv. 55. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha az  adott tagállam központi hatóságot jelölt ki, az  európai nyomozási határozat kiegészítését vagy 
módosítását akkor is meg kell küldeni a központi hatóság számára, ha azt a bíróság, az ügyészség vagy – ügyészségi 
jóváhagyással – a nyomozó hatóság tagállam területén jelen lévő tagja a tagállamnak közvetlenül átadta.”

351. § (1) Az EUtv. 29. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„29. Kihallgatás telekommunikációs eszköz útján”

 (2) Az EUtv. 63/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  tagállami hatóság által Magyarországon tartózkodó személy tanúként, terheltként vagy szakértőként 
audiovizuális eszköz útján, vagy tanúként vagy szakértőként telefonkonferencia útján történő kihallgatása vagy 
meghallgatása iránt kibocsátott európai nyomozási határozatot a  bíróság vagy az  ügyészség az  érintett személy 
telekommunikációs eszköz útján történő kihallgatásának vagy meghallgatásának elrendelésével hajtja végre.”

352. §  Az EUtv. 63/D. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A bíróság vagy az ügyészség a tagállami hatóság kérelmére intézkedhet a kihallgatandó vagy meghallgatandó 
személynek vagy e személyre tekintettel más személynek a Be. 85. § (1) bekezdésében és 86. § (2) bekezdés a), c), d), 
f ) és g) pontjában foglalt rendelkezések szerinti védelméről.”

353. §  Az EUtv. 64. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Ha a  kihallgatandó vagy a  meghallgatandó személy, illetve e  személyre tekintettel más személy védelme 
indokolt, a  bíróság vagy az  ügyészség egyeztetést folytathat a  tagállami hatósággal a  tagállam által biztosítható 
védelem eszközeiről. Ennek során a bíróság vagy az ügyészség a Be. 85. § (1) bekezdésében és 86. § (2) bekezdés a), 
c), d), f ) és g) pontjában foglalt rendelkezések alkalmazását is kezdeményezheti.”

354. §  Az EUtv. 31. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„31. Leplezett eszközök alkalmazása”

355. § (1) Az EUtv. 65/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  elektronikus hírközlési szolgáltatás útján, illetve információs rendszeren folytatott kommunikációnak 
az  érintett személy tudta nélkül, leplezett módon történő megismerése és rögzítése iránt kibocsátott európai 
nyomozási határozatot az ügyészség a Be. leplezett eszközök alkalmazására vonatkozó szabályai szerint hajtja végre.”

 (2) Az EUtv. 65/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Ha a tagállami hatóság az (1) bekezdésben meghatározottól eltérő célból olyan európai nyomozási határozatot 
bocsátott ki, amely leplezett eszközök alkalmazásával hajtható végre, az  ügyészség az  európai nyomozási 
határozatot – a (9) bekezdésben foglaltak kivételével – a (2)–(7) bekezdés megfelelő alkalmazásával hajtja végre.”
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 (3) Az EUtv. 65/A. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha a  tagállami hatóság fizetési műveletek megfigyelése céljából bocsátott ki európai nyomozási határozatot, 
az ügyészség az európai nyomozási határozatot a (2)–(7) bekezdés megfelelő alkalmazásával hajtja végre azzal, hogy
a) a  végrehajtásra a  pénzügyi szolgáltatási vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végző szervezet 
székhelye szerinti megyei főügyészség vagy a Fővárosi Főügyészség rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel,
b) a  Be. 217.  § (1)  bekezdésében meghatározottak szerint a  fizetési műveletek teljesítésének felfüggesztése csak 
a tagállami hatóság kérésére írható elő, és
c) a  fizetési műveletek teljesítésének felfüggesztése esetén a  tagállami hatóságot a  Be. 217.  § (2)  bekezdésében 
foglaltakról tájékoztatni kell.”

356. §  Az EUtv. 65/B. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az  (1)  bekezdésben meghatározottól eltérő célból leplezett eszközök tagállamban történő alkalmazása iránt 
európai nyomozási határozat a (2)–(9) bekezdés megfelelő alkalmazásával bocsátható ki.”

357. § (1) Az EUtv. 36/A. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„36/A. Kihallgatás telekommunikációs eszköz útján”

 (2) Az EUtv. 68/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  tagállami igazságügyi hatóság által Magyarországon tartózkodó személy tanúként, terheltként vagy 
szakértőként audiovizuális eszköz útján, vagy tanúként vagy szakértőként telefonkonferencia útján történő 
kihallgatása vagy meghallgatása iránt előterjesztett eljárási jogsegély iránti megkeresést a  bíróság vagy 
az ügyészség az érintett személy telekommunikációs eszköz útján történő kihallgatásának vagy meghallgatásának 
elrendelésével teljesíti.”

 (3) Az EUtv. 68/D. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  bíróság vagy az  ügyészség a  tagállami igazságügyi hatóság kérelmére intézkedhet a  kihallgatandó vagy 
a meghallgatandó személynek vagy e személyre tekintettel más személynek a Be. 85. § (1) bekezdésében és 86. § 
(2) bekezdés a), c), d), f ) és g) pontjában foglalt rendelkezések szerinti védelméről.”

358. §  Az EUtv. 68/E. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha a  kihallgatandó vagy a  meghallgatandó személy, illetve e  személyre tekintettel más személy védelme 
indokolt, a  bíróság vagy az  ügyészség egyeztetést folytathat a  tagállami igazságügyi hatósággal a  tagállam által 
biztosítható védelem eszközeiről. Ennek során a  bíróság vagy az  ügyészség a  Be. 85.  § (1)  bekezdésében és 86.  § 
(2) bekezdés a), c), d), f ) és g) pontjában foglalt rendelkezések alkalmazását is kezdeményezheti.”

359. § (1) Az EUtv. 36/E. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„36/E. Leplezett eszközök alkalmazása”

 (2) Az EUtv. 69/E. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  elektronikus hírközlési szolgáltatás útján, illetve információs rendszeren folytatott kommunikációnak 
az  érintett személy tudta nélkül, leplezett módon történő megismerése és rögzítése végett előterjesztett eljárási 
jogsegély iránti megkeresést az ügyészség a Be. leplezett eszközök alkalmazására vonatkozó szabályai szerint hajtja 
végre.”

 (3) Az EUtv. 69/E. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az eljárási jogsegély iránti megkeresésben megjelölt eljárási cselekmény bírói engedélyhez kötött leplezett 
eszközök alkalmazásának elrendelésével hajtható végre, a  leplezett eszközök alkalmazásának engedélyezéséről 
az ügyészség indítványára a Be. szabályai szerint a nyomozási bíró határoz. Ha a nyomozási bíró a leplezett eszközök 
alkalmazására irányuló indítványt elutasítja, az ügyészség erről tájékoztatja a tagállami igazságügyi hatóságot.”

 (4) Az EUtv. 69/E. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha a  tagállam az  (1)  bekezdésben meghatározottól eltérő célból olyan eljárási jogsegély iránti 
megkeresést terjesztett elő, amely leplezett eszközök alkalmazásával teljesíthető, az  ügyészség a  megkeresést 
– a (8) bekezdésben foglalt kivétellel – az (1)–(6) bekezdés megfelelő alkalmazásával teljesíti.”

 (5) Az EUtv. 69/E. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a  tagállam fizetési műveletek megfigyelése céljából bocsátott ki eljárási jogsegély iránti megkeresést, 
az ügyészség a megkeresést az (1)–(6) bekezdés megfelelő alkalmazásával teljesíti azzal, hogy
a) a  teljesítésre a  pénzügyi szolgáltatási vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végző szervezet 
székhelye szerinti megyei főügyészség vagy a Fővárosi Főügyészség rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel,
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b) a  Be. 217.  § (1)  bekezdésében meghatározottak szerint a  fizetési műveletek teljesítésének felfüggesztése csak 
a tagállam kérésére írható elő, és
c) a fizetési műveletek teljesítésének felfüggesztése esetén a tagállamot a Be. 217. § (2) bekezdésében foglaltakról 
tájékoztatni kell.”

360. § (1) Az EUtv. 69/F. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Elektronikus hírközlési szolgáltatás útján, illetve információs rendszeren folytatott kommunikációnak 
az érintett személy tudta nélkül, leplezett módon történő megismerésének és rögzítésének a tagállamban történő 
végrehajtása végett az eljárási jogsegély iránti megkeresést az ügyészség terjeszti elő.”

 (2) Az EUtv. 69/F. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az (1) bekezdésben meghatározottól eltérő célból leplezett eszközök tagállamban történő alkalmazása végett 
eljárási jogsegély iránti megkeresés az (1)–(5) bekezdés megfelelő alkalmazásával terjeszthető elő.”

361. §  Az EUtv. 81. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  felügyeleti intézkedés szabályainak megszegése esetén a  terhelt őrizetének elrendelésére, hátrányosabb 
magatartási szabályok megállapítására, illetve szigorúbb kényszerintézkedés elrendelésére nem kerülhet sor.”

362. §  Az EUtv. 108. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„108.  § (1) A  büntetőügyben eljáró tagállami bíróság által hozott jogerős, a  büntetőjogi felelősséget érdemben 
elbíráló ítélet vagy határozat (a továbbiakban: tagállami ítélet) megfeleltetése, a végrehajtási jogsegély és az európai 
védelmi határozat végrehajtására irányuló jogsegély során,
a) ha e törvény másképp nem rendelkezik,
aa) az eljárás hivatalból vagy az ügyészség, a terhelt vagy a védő indítványára indul meg,
ab) a bíróság ülnökök közreműködése nélkül, egyesbíróként jár el,
ac) a bíróság az iratok alapján dönt, szükség esetén ülésen meghallgatja az ügyészt, a terheltet és a védőt; bizonyítás 
felvétele esetén tárgyalást tart,
ad) a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítélete elleni fellebbezést is tanácsülésen bírálja el és
ae) harmadfokú bírósági eljárásnak nincs helye,
b) a Magyarországon felmerült bűnügyi költséget és egyéb költséget az állam viseli,
c) ha az  a  döntéshozatalhoz elkerülhetetlenül szükséges, az  eljáró igazságügyi hatóság e  törvény eltérő 
rendelkezése hiányában közvetlenül az  érintett tagállami igazságügyi hatóságtól kiegészítő adatok, illetve iratok 
rendelkezésre bocsátását kérheti.
(2) A bíróság ügydöntő határozata ellen felülvizsgálatnak nincs helye.”

363. §  Az EUtv. 111. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  megfeleltetési eljárásban – a  büntetőügyekben hozott szabadságvesztés büntetést kiszabó vagy 
szabadságelvonással járó intézkedést alkalmazó ítéletek végrehajtása kivételével – bírósági titkár is eljárhat.”

364. §  Az EUtv. 119. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a végrehajtás átadására távollévő terhelttel szembeni eljárásban, a külföldön tartózkodó terhelt távollétében 
lefolytatott eljárásban hozott határozat, a  bíróság egyezséget jóváhagyó végzése vagy büntetővégzés alapján 
kerül sor, továbbá, ha a  végrehajtás átadásának alapjául szolgáló ítélet meghozatalára azért került sor a  terhelt 
távollétben, mert a terhelt előzetesen bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni, a tanúsítványban fel 
kell tüntetni
a) a terhelt távollétének tényét,
b) a terhelt idézésével vagy értesítésével, továbbá az eljárást érintő tudomásával kapcsolatos körülményeket,
c) a terhelt védelmével kapcsolatos körülményeket és
d) a terhelt számára rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőség adatait.”

365. §  Az EUtv. 160. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes veszélyeztetett személy esetében az  indítványt 
a törvényes képviselő vagy az ügygondnok nyújthatja be.”
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366. §  Az EUtv.
 1. 2.  §-ában az  „a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló törvényt” szövegrész helyébe az  „a nemzetközi 

bűnügyi jogsegélyről szóló 1996.  évi XXXVIII.  törvényt (a  továbbiakban: Nbjt.)” szöveg, az  „a Büntető 
Törvénykönyvről szóló törvényt (a  továbbiakban Btk.)” szövegrész helyébe az „a Büntető Törvénykönyvről 
szóló 2012. évi C. törvényt (a továbbiakban: Btk.)” szöveg és az „a büntetőeljárásról szóló törvényt” szövegrész 
helyébe az „a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvényt” szöveg,

 2. 2/A.  § (1)  bekezdésében a „kérelemre” szövegrész helyébe az „indítványra” szöveg és az „eljárási iratokba” 
szövegrész helyébe az „ügyiratokba” szöveg,

 3. 2/A. § (1) és (2) bekezdésében az „a kérelem” szövegrész helyébe az „az indítvány” szöveg,
 4. 2/A.  § (1)  bekezdésében, 8.  § (3)  bekezdésében, 15.  § (2)  bekezdésében, 18.  § (3a)  bekezdésében, 20.  § 

(6)  bekezdésében, 21.  § (2)  bekezdésében, 22.  § (3) és (5)  bekezdésében, 23.  § (2)  bekezdésében, 74.  § 
(3) bekezdésében, 75. § (1) bekezdésében, 113/B. § (1) bekezdésében, 117/A. § (6) bekezdésében, 119/B. § 
(3)  bekezdésében, 122.  § (2)  bekezdésében, 126.  § (3)  bekezdésében, 127.  § (3)  bekezdésében, 136/A.  § 
(1)  bekezdésében, 141.  § (2)  bekezdésében, 146.  § (2)  bekezdésében az  „iratok” szövegrészek helyébe 
az „ügyiratok” szöveg,

 5. 2/A.  § (2)  bekezdésében az  „eljárási iratról” szövegrészek helyébe az  „ügyiratról” szöveg, a  „kérelmére” 
szövegrész helyébe az  „indítványára” szöveg, a  „kiadni kért” szövegrész helyébe a  „kiadni indítványozott” 
szöveg és az „irat” szövegrész helyébe az „ügyirat” szöveg,

 6. 2/A.  § (2)  bekezdésében, 5.  § (7)  bekezdésében, 151.  § (6)  bekezdésében a „kérheti” szövegrész helyébe 
az „indítványozhatja” szöveg,

 7. 2/A. § (3) bekezdés a) pontjában az „iratába” szövegrész helyébe az „ügyiratába” szöveg,
 8. 2/A. § (3) bekezdés b)–e) pontjában az „iratba” szövegrész helyébe az „ügyiratba” szöveg,
 9. 2/A. § (3) bekezdés b) pontjában, 146/A. § (3) bekezdés a) pontjában, 151. § (6) bekezdésében a „személyi” 

szövegrész helyébe a „személyes” szöveg,
 10. 2/A. § (4) bekezdésében az „iratról” szövegrész helyébe az „ügyiratról” szöveg,
 11. 2/A.  § (5)  bekezdésében az  „iratokról” szövegrész helyébe az  „ügyiratokról” szöveg és az  „iratbetekintés” 

szövegrészek helyébe az „ügyiratokba történő betekintés” szöveg,
 12. 5.  § (1)  bekezdés e)  pontjában, (4)  bekezdésében, 120/A.  § (3)  bekezdés a)  pontjában a  „lakóhellyel” 

szövegrész helyébe a „lakcímmel” szöveg,
 13. 5. § (7) bekezdésében a „kérésének” szövegrész helyébe az „indítványának” szöveg,
 14. 5.  § (9)  bekezdésében, 8.  § (5)  bekezdésében, 13.  § (3)  bekezdésében, 22.  § (6)  bekezdésében, 25.  § (1), 

(3) és (9) bekezdésében, 35. § (2)–(4) bekezdésében, 37. § (5) és (6) bekezdésében, 38. § (4) bekezdésében, 
39.  § (1)–(7)  bekezdésében, 40.  § (1) és (2)  bekezdésében, 41.  § (2) és (4)  bekezdésében, 42.  § 
(1)  bekezdésében, (2)  bekezdés a) és b)  pontjában és (4)–(6)  bekezdésében, 43.  § (1)–(3)  bekezdésében, 
44.  § (1)–(2)  bekezdésében, 45.  § (1) és (3)–(4)  bekezdésében, 46.  § (2a), (3) és (5)  bekezdésében, 46/A.  § 
(1)–(4)  bekezdésében 47.  § (1) és (4)  bekezdésében, 48.  § (1), (2), (4) és (5)  bekezdésében, 49.  § (1), (2) és 
(5)–(7)  bekezdésében, 50.  § (1)–(3)  bekezdésében, 51.  §-ában, 52.  § (2)  bekezdésében, 53.  § (1), (2), (4) és 
(5)  bekezdésében, 54.  § (5)  bekezdésében, 55.  § (1)–(4)  bekezdésében, 56.  § (1)–(4)  bekezdésében, 57.  §  
(1)–(4) bekezdésében, 58. § (2) bekezdésében, 59. § (2) és (3) bekezdésében, 60. § (4)–(6) bekezdésében, 61. § 
(1), (2) és (4)  bekezdésében, 62.  § (1)  bekezdésében, 62/A.  § (1) és (2)  bekezdésében, 62/B.  § (1)  bekezdés 
a)  pontjában, (2)–(4)  bekezdésében és (6)  bekezdés f )  pontjában, 63.  § (1), (3), (4)  bekezdésében és 
(7) bekezdés b) pontjában, 63/A. § (1) bekezdésében, 63/B. § (1) és (2) bekezdésében, 64. § (4) bekezdésében, 
64/B.  § (4) és (6)  bekezdésében, 64/C.  § (1), (4) és (5)  bekezdésében, 64/D.  § (1)  bekezdésében, 64/E.  § (1),  
(3) és (6)  bekezdésében, 65.  § (1), (3) és (4)  bekezdésében, 65/A.  § (3) és (5)–(6)  bekezdésében, 65/B.  §  
(1) és (5)–(8)  bekezdésében, 65/C.  § (3)  bekezdésében, 65/D.  § (1)–(3)  bekezdésében, 66/A.  § 
(7)  bekezdésében, 66/F.  § (1a)  bekezdésében, 66/J.  § (1)  bekezdésében, 68.  § (1)  bekezdésében, 68/E.  § 
(3) bekezdésében, 69. § (4) és (6) bekezdésében, 69/A. § (1) és (3) bekezdésében, 69/B. § (1) bekezdésében, 
69/C.  § (1) és (3)  bekezdésében, 69/D.  § (1) és (3)  bekezdésében, 69/E.  § (6)  bekezdésében, 69/F.  § (2) és 
(4)–(5)  bekezdésében, 69/G.  § (3)  bekezdésében, 69/H.  § (1)–(3)  bekezdésében, 70/E.  § (3)  bekezdésében, 
71.  § (2)  bekezdésében, 71/A.  § (1)–(3)  bekezdésében, 71/B.  § (1) és (3)–(7)  bekezdésében, 71/E.  § (3),  
(5) és (7)  bekezdésében, 71/F.  § (1) és (3)–(5)  bekezdésében, 87.  § (4)  bekezdésében, 104.  § (1)–(5) és  
(7)–(8) bekezdésében, 105. § (1), (4) és (5) bekezdésében, 106. § (2) bekezdésében, 107/A. § (1) bekezdésében, 
109.  § (1)  bekezdésében és (2)  bekezdés a)  pontjában, 110/A.  § (2)  bekezdésében, 110/B.  §-ában, 111/A.  § 
(1)  bekezdésében, 111/B.  § (3)  bekezdésében, 111/C.  § (1)  bekezdés b) és c)  pontjában, 111/G.  § (2) és 
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(4)  bekezdésében, 111/H.  § (1) és (3)  bekezdésében, 117/A.  § (1)  bekezdésében, 145.  § (3)  bekezdésében, 
146/C.  § (1)  bekezdésében, 149.  § (2)  bekezdésében, 150.  §-ában, 159.  § (1) és (2)  bekezdésében, 175.  § 
(1)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában, b) és c)  pontjában, (2)  bekezdés b) és c)  pontjában, 176.  §-ában 
az „ügyész” szövegrészek helyébe az „ügyészség” szöveg,

 15. 5.  § (9)  bekezdésében, 8.  § (3)  bekezdésében, 55.  § (6)  bekezdésében, 64/B.  § (4)  bekezdésében, 64/C.  § 
(4)  bekezdésében, 64/E.  § (3)  bekezdésében, 65.  § (3)  bekezdésében, 65/D.  § (2)  bekezdésében, 69.  § 
(4)  bekezdésében, 69/A.  § (3)  bekezdésében, 69/C.  § (3)  bekezdésében, 69/D.  § (3)  bekezdésében, 69/H.  § 
(2)  bekezdésében, 71.  § (2)  bekezdésében, 71/A.  § (1)  bekezdésében, 71/C.  § (2)  bekezdésében, 109.  § 
(2) bekezdésében, 110/A. § (1) bekezdésében az „ügyészt” szövegrész helyébe az „ügyészséget” szöveg,

 16. 6. § (4) bekezdésében az „a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló törvény” szövegrész helyébe az „az Nbjt.” 
szöveg,

 17. 7. § (1) bekezdésében, 9/A. § (4) bekezdésében a „terheltet őrizetbe kell venni” szövegrész helyébe a „terhelt 
őrizetét kell elrendelni” szöveg,

 18. 7. § (2) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében az „őrizetbe vételt” szövegrész helyébe az „őrizetet” szöveg,
 19. 9/A. § (2) bekezdésében az „ideiglenes átadási házi őrizet vagy az ideiglenes átadási lakhelyelhagyási tilalom” 

szövegrész helyébe az „(1) bekezdésben meghatározott ideiglenes átadási bűnügyi felügyelet” szöveg,
 20. 9/A. § (3) bekezdésében és (4) bekezdés a) pontjában az „ideiglenes átadási házi őrizet, illetve az ideiglenes 

átadási lakhelyelhagyási tilalom” szövegrész helyébe az „(1)  bekezdésben meghatározott ideiglenes átadási 
bűnügyi felügyelet” szöveg,

 21. 9/B.  § (1)  bekezdésében, 17.  §-ában, 22.  § (2)  bekezdésében az  „ideiglenes kényszergyógykezelés” 
szövegrészek helyébe az „előzetes kényszergyógykezelés” szöveg,

 22. 9/B. § (1) bekezdésében, 17. §-ában, 22. § (2) bekezdésében, 62/B. § (1) bekezdés a) pontjában az „előzetes 
letartóztatásban” szövegrész helyébe a „letartóztatásban” szöveg,

 23. 9/B.  § (1)  bekezdésében, 62/B.  § (4)  bekezdésében az „az előzetes letartóztatás” szövegrészek helyébe az 
„a letartóztatás” szöveg,

 24. 9/B. § (2) bekezdés a) pontjában, 17. §-ában az „előzetes letartóztatását” szövegrész helyébe a „letartóztatását” 
szöveg,

 25. 9/B. § (2) bekezdés a) pontjában, 17. §-ában, 22. § (4) bekezdésében az „ideiglenes kényszergyógykezelését” 
szövegrész helyébe az „előzetes kényszergyógykezelését” szöveg,

 26. 9/B.  § (3)  bekezdésében az „Ideiglenes átadási házi őrizet vagy ideiglenes átadási lakhelyelhagyási tilalom” 
szövegrész helyébe az „A 9/A.  § (1)  bekezdésében meghatározott ideiglenes átadási bűnügyi felügyelet” 
szöveg,

 27. 13. § (1) bekezdésében a „bíróság elrendeli” szövegrész helyébe a „bíróság nem ügydöntő végzéssel elrendeli” 
szöveg,

 28. 13. § (4) bekezdésében és 128. § (5) bekezdésében az „iratokkal” szövegrész helyébe az „ügyiratokkal” szöveg,
 29. 14. § (2) bekezdésében a „nem rendelhető el, óvadék alkalmazásának nincs helye” szövegrész helyébe a „nem 

rendelhető el” szöveg,
 30. 15.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 65/B.  § (2)  bekezdésében, 65/D.  § (1)  bekezdésében, 69/H.  § 

(1)  bekezdésében, 71.  § (2)  bekezdésében a „tartózkodási” szövegrészek helyébe a „tényleges tartózkodási” 
szöveg,

 31. 15. § (3) bekezdésében a „jogerős határozata” szövegrész helyébe a „véglegessé vált nem ügydöntő végzése” 
szöveg,

 32. 16. § (1) bekezdésében, 76. § (5) bekezdésében a „jogerős határozatot” szövegrész helyébe a „véglegessé vált 
nem ügydöntő végzést” szöveg,

 33. 19. § (1) és (2) bekezdésében a „közjogi tisztség betöltésén” szövegrész helyébe a „mentelmi jogon” szöveg,
 34. 19.  § (1)  bekezdésében a „mentesség felfüggesztéséről” szövegrész helyébe a „mentesség vagy a  mentelmi 

jog felfüggesztéséről” szöveg,
 35. 19.  § (2)  bekezdésében a „mentesség felfüggesztése érdekében” szövegrész helyébe az „a mentesség vagy 

a  mentelmi jog felfüggesztése érdekében” szöveg és a „mentesség felfüggesztése egy” szövegrész helyébe 
a „mentesség vagy a mentelmi jog felfüggesztése egy” szöveg,

 36. 20. § (1) bekezdésében, 76. § (3) bekezdésében a „jogerős határozatot” szövegrész helyébe a „véglegessé vált 
nem ügydöntő végzését” szöveg,

 37. 20.  § (4)  bekezdésében a „határozat jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a „nem ügydöntő végzés 
véglegessé válásától” szöveg,
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 38. 22. § (4) bekezdésében az „az előzetes letartóztatását” szövegrész helyébe az „a letartóztatását” szöveg,
 39. 25. § (1) bekezdésében, 64/B. § (4) bekezdésében, 64/E. § (3) bekezdésében, 69. § (4) bekezdésében, 69/C. § 

(3) bekezdésében az „ügyészi” szövegrész helyébe az „ügyészségi” szöveg,
 40. 25. § (3) bekezdésében a „vádirat benyújtását követően” szövegrész helyébe a „vádemelés után” szöveg,
 41. 25. § (4) és (9) bekezdésében a „vádirat benyújtása előtt” szövegrész helyébe a „vádemelés előtt” szöveg,
 42. 25. § (9) bekezdésében a „vádirat benyújtását megelőzően” szövegrész helyébe a „vádemelés előtt” szöveg,
 43. 27. § (1) bekezdésében, 128. § (2) bekezdésében, 157. § (1) bekezdés b) pontjában az „első fokon” szövegrész 

helyébe az „elsőfokon” szöveg,
 44. 27. § (1) bekezdésében a „büntetőeljárásról szóló törvénynek” szövegrész helyébe a „Be.-nek” szöveg,
 45. 28. §-ában a „házi őrizet” szövegrész helyébe a „bűnügyi felügyelet” szöveg,
 46. 37. § (3) bekezdésében, 66/A. § (5) bekezdésében, 133. § (2) bekezdés a) pontjában, 141. § (1) bekezdésében, 

143. § a) pontjában, 146. § (1) bekezdésében a „lakóhelye,” szövegrész helyébe a „tényleges” szöveg,
 47. 39. § (1) bekezdésében a „dönt” szövegrész helyébe a „nem ügydöntő végzéssel dönt” szöveg,
 48. 40. § (1) bekezdés g) pontjában és 77. § (1) bekezdés g) pontjában a „joggal rendelkezik” szövegrész helyébe 

a „jogon” szöveg,
 49. 49.  § (6)  bekezdésében, 101.  § (4)  bekezdésében, 176.  §-ában az  „ügyésznek” szövegrész helyébe 

az „ügyészségnek” szöveg,
 50. 50. § (3) bekezdésében, 66/J. § (2) bekezdésében a „kérelmet” szövegrész helyébe az „indítványt” szöveg,
 51. 51.  §-ában a „Be. rendelkezései” szövegrész helyébe a „Be. 101.  § (1)  bekezdése és 264.  § (7)  bekezdése” 

szöveg,
 52. 59/A. § e) pontjában, 63/C. § (3) bekezdésében, 63/C. § (4) bekezdés a) és b) pontjában és (5) bekezdésében, 

63/D.  § (1)  bekezdésében, (2)  bekezdés b)  pontjában és (8)  bekezdésében, 64.  § (1)  bekezdésében, 64.  § 
(3) bekezdésében, 67/H. § c) pontjában, 68/D. § (3) és (10) bekezdésében, 68/E. § (1) bekezdésében a „zártcélú 
távközlő hálózat” szövegrészek helyébe a „telekommunikációs eszköz” szöveg,

 53. 59/A.  § g)  pontjában az „a titkos adatszerzés és a  titkos információgyűjtés egyes intézményei” szövegrész 
helyébe a „leplezett eszközök alkalmazása” szöveg,

 54. 60. § (3) bekezdésében az „ügyészre” szövegrész helyébe az „ügyészségre” szöveg,
 55. 61.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 99.  § (3)  bekezdésében és 101.  § (1) és (4)  bekezdésében az „információs 

rendszerben tárolt adatok” szövegrész helyébe az „elektronikus adat” szöveg,
 56. 62/B.  § (4)  bekezdésében az „Előzetes letartóztatásban” szövegrész helyébe a „Letartóztatásban” szöveg és 

az „az előzetes letartóztatásban” szövegrész helyébe az „a letartóztatásban” szöveg,
 57. 62/B. § (6) bekezdés e) pontjában az „előzetes letartóztatás” szövegrész helyébe a „letartóztatás” szöveg,
 58. 62/B.  § (7)  bekezdésében, 68/C.  § (4)  bekezdésében az  „előzetes letartóztatásba” szövegrész helyébe 

a „letartóztatásba” szöveg,
 59. 62/B. § (8) bekezdésében az „ügyész” szövegrész helyébe az „az ügyészség” szöveg,
 60. 63/C.  § (2)  bekezdésében és 68/D.  § (2)  bekezdésében a „bíróság” szövegrész helyébe a „járásbíróság vagy 

járási ügyészség” szöveg és a „Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékes” szövegrész helyébe a „Pesti Központi 
Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Főügyészség rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel” szöveg,

 61. 63/C.  § (2)  bekezdésében, 68/D.  § (2)  bekezdésében a „lakóhelye, tartózkodási helye vagy fogvatartásának 
helye” szövegrész helyébe a  „tényleges tartózkodási helye” szöveg, a  „lakóhelye, tartózkodási helye vagy 
székhelye” szövegrész helyébe a „tényleges tartózkodási helye vagy székhelye” szöveg és a „kihallgatandó 
személy Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, illetve a  szakértőként meghallgatandó 
személy Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy székhellyel nem rendelkezik” szövegrész 
helyébe a „kihallgatandó, illetve a szakértőként meghallgatandó személy tényleges tartózkodási helye vagy 
székhelye nem ismert” szöveg,

 62. 63/C.  § (3)–(5)  bekezdésében, 63/D.  § (1)  bekezdésében, (2)  bekezdés c)  pontjában, (6)–(8)  bekezdésében, 
68/D. § (8)–(11) bekezdésében a „bíróság” szövegrészek helyébe a „ bíróság vagy az ügyészség” szöveg,

 63. 63/D. § (1) bekezdésében a „végzés” szövegrész helyébe a „határozat” szöveg
 64. 63/D. § (2) bekezdés d) pontjában és 68/D. § (5) bekezdésében a „bíróság” szövegrész helyébe a „bíróság vagy 

ügyészség” szöveg,
 65. 63/D.  § (4)  bekezdésében a „bírósági titkár” szövegrész helyébe a „bírósági tikár, az  ügyészség feladatait 

alügyész” szöveg,
 66. 63/D.  § (8)  bekezdésében a „Be. 244/D.  § (2)  bekezdése szerinti kép- és hangfelvételt” szövegrész helyébe 

a „Be. 125. § (2) bekezdésében meghatározott felvételt” szöveg,
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 67. 64. § (1) bekezdésében és 68/E. § (1) bekezdésében az „A bíróság” szövegrész helyébe az „Az eljáró bíróság 
vagy ügyészség” szöveg,

 68. 64. § (3) és (5)–(7) bekezdésében, 68/E. § (4)–(6) bekezdésében a „bíróság” szövegrészek helyébe a „bíróság 
vagy az ügyészség” szöveg,

 69. 64. § (4) bekezdésében az „a tagállami hatóság” szövegrész helyébe a „vagy az ügyészség a tagállami hatóság” 
szöveg,

 70. 64/B.  § (1)  bekezdésében, 65/A.  § (2)  bekezdésében, 69.  § (1)  bekezdésében és 69/E.  § (2)  bekezdésében 
a „megyei főügyészség” szövegrész helyébe a „megyei főügyészség vagy a Fővárosi Főügyészség” szöveg,

 71. 65/A.  § (3)  bekezdésében a  „titkos adatszerzés elrendelésével” szövegrész helyébe a  „leplezett eszközök 
alkalmazásával” szöveg és a  „titkos adatszerzés elrendelésére” szövegrész helyébe a  „leplezett eszközök 
alkalmazásának elrendelésére” szöveg,

 72. 65/B.  § (1)  bekezdésében a  „vagy számítástechnikai eszköz vagy rendszer útján továbbított” szövegrész 
helyébe az „illetve információs rendszeren folytatott” szöveg,

 73. 65/B.  § (3)  bekezdésében a  „titkos adatszerzés végrehajtása” szövegrész helyébe a  „leplezett eszközök 
alkalmazása” szöveg és a  „titkos adatszerzés engedélyezésére” szövegrész helyébe a  „leplezett eszközök 
alkalmazására” szöveg,

 74. 65/B.  § (4)  bekezdésében és 69/F.  § (3)  bekezdésében a „Be. 203.  § (2)  bekezdésében” szövegrész helyébe 
a „Be. 236. § (2) bekezdésében” szöveg,

 75. 65/C.  § (1)  bekezdésében a „szolgáltatás vagy számítástechnikai eszköz vagy rendszer útján továbbított” 
szövegrész helyébe a „szolgáltatás útján, illetve információs rendszeren folytatott” szöveg,

 76. 65/C.  § (2) és (3)  bekezdésében, valamint 69/G.  § (2) és (3)  bekezdésében a „Be. bírói engedélyhez kötött 
titkos adatszerzésre, illetve az  egyéb adatszerző tevékenység során végezhető titkos információgyűjtésre” 
szövegrész helyébe a „leplezett eszközök alkalmazására” szöveg,

 77. 65/D.  § (1)  bekezdésében a  „meghatározott, bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzés során a  titkos 
adatszerzés alkalmazásával” szövegrész helyébe a  „meghatározott bírói engedélyhez kötött leplezett 
eszközök alkalmazásával” szöveg és a  „titkos adatszerzés végrehajtásáról vagy tervezett végrehajtásáról” 
szövegrész helyébe a „leplezett eszközök alkalmazásáról vagy tervezett alkalmazásáról” szöveg,

 78. 65/D. § (2) bekezdésében és 69/H. § (2) bekezdésében a „titkos adatszerzés nem engedélyezhető, vagy a már 
végrehajtott titkos adatszerzés” szövegrész helyébe a „leplezett eszközök alkalmazása nem engedélyezhető, 
vagy a leplezett eszköz alkalmazásának” szöveg,

 79. 69/G.  § (1)  bekezdésében a „szolgáltatás, vagy számítástechnikai eszköz vagy rendszer útján továbbított” 
szövegrész helyébe a „szolgáltatás útján, illetve információs rendszeren folytatott” szöveg,

 80. 69/H.  § (1)  bekezdésében a  „titkos adatszerzés során a  titkos adatszerzés alkalmazásával” szövegrész 
helyébe a „leplezett eszközök alkalmazásával” szöveg és a „titkos adatszerzés végrehajtásáról vagy tervezett 
végrehajtásáról” szövegrész helyébe a  „leplezett eszközök alkalmazásáról vagy tervezett alkalmazásáról” 
szöveg,

 81. 66/A. § (4) bekezdésében az „A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény” szövegrész 
helyébe az „Az Nbjt.” szöveg,

 82. 67/H. § g) pontjában a „titkos adatszerzés” szövegrész helyébe a „leplezett eszközök alkalmazása” szöveg,
 83. 68/C. § (3) bekezdésében az „iratot” szövegrész helyébe az „ügyiratot” szöveg,
 84. 68/D. § (5) bekezdésében a „bírósági titkár” szövegrész helyébe a „bírósági titkár vagy alügyész” szöveg,
 85. 68/D.  § (10)  bekezdésében a „Be. 244/D.  § (2)  bekezdése szerinti kép- és hangfelvételt” szövegrész helyébe 

a „Be. 125. § (2) bekezdésében meghatározott felvételt” szöveg,
 86. 68/E.  § (3)  bekezdésében az „a tagállami igazságügyi hatóság” szövegrész helyébe a „vagy az  ügyészség 

a tagállami igazságügyi hatóság” szöveg,
 87. 68/E. § (8) bekezdésében a „bíróság közötti” szövegrész helyébe a „bíróság vagy az ügyészség közötti” szöveg 

és a „bíróság által” szövegrész helyébe a „bíróság vagy ügyészség által” szöveg,
 88. 69/E.  § (6)  bekezdésében a „bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzés végrehajtása” szövegrész helyébe 

a „leplezett eszközök alkalmazása” szöveg,
 89. 71/B. § (4) bekezdésében a „vagy ügyész számára” szövegrész helyébe a „vagy az ügyészség számára,
 90. 71/E. § (5) bekezdésében a „155. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „320. § (1) bekezdése” szöveg, a „155. § 

(2)  bekezdése” szövegrész helyébe a „321.  § (1)  bekezdése” szöveg és a „155.  § (3)  bekezdése” szövegrész 
helyébe a „321. § (2) bekezdése” szöveg,
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 91. 71/F. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében a „155. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „320. § 
(1) bekezdése” szöveg és a „155. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „321. § (1) bekezdése” szöveg,

 92. 72. §-ában az „az előzetes letartóztatástól” szövegrész helyébe az „a letartóztatástól” szöveg,
 93. 73.  § (2) a)  pont aa)  alpontjában, 74.  § (1)  bekezdésében, 87.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 113/A.  § 

a)  pontjában, 136.  § (1)  bekezdésében, (5)  bekezdésében, 148.  § (1) és (2)  bekezdésében, 149.  § 
(2)  bekezdésében, 156.  § (1) és (6)  bekezdésében, 157.  § (3)  bekezdés a)  pontjában a  „lakóhelye vagy” 
szövegrész helyébe a „tényleges” szöveg,

 94. 73.  § (2) a)  pont ab)  alpontjában, 113/A.  § b)  pontjában, 135/D.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 148.  § 
(3) bekezdésében a „lakóhellyel vagy” szövegrész helyébe a „tényleges” szöveg,

 95. 74. § (1) bekezdésében az „irányuló” szövegrész helyébe az „iránti” szöveg,
 96. 76. § (5) bekezdésében, 127. § (5) bekezdésében, 156. § (6) bekezdésében az „iratoknak” szövegrész helyébe 

az „ügyiratoknak” szöveg,
 97. 77.  § (1)  bekezdés g)  pontjában a „mentelmi joggal rendelkezik” szövegrész helyébe a „mentelmi jogon” 

szöveg,
 98. 81.  § (1)  bekezdésében a  „lakhelyelhagyási tilalomként, házi őrizetként vagy távoltartásként” szövegrész 

helyébe a „bűnügyi felügyeletként, illetve távoltartásként” szöveg,
 99. 85.  § (1)  bekezdés f )  pontjában az „a terhelt őrizetbe vételére került sor” szövegrész helyébe az „a terhelt 

őrizetét elrendelték” szöveg,
100. 85. § (1) bekezdés g) pontjában az „elvonó vagy korlátozó” szövegrész helyébe az „érintő” szöveg,
101. 87.  § (1)  bekezdésében a  „házi őrizetet, lakhelyelhagyási tilalmat vagy távoltartást” szövegrész helyébe 

a „bűnügyi felügyeletet, illetve távoltartást” szöveg,
102. 87. § (1) bekezdés b) pontjában a „kérte” szövegrész helyébe az „indítványozta” szöveg és a „lakóhelyétől vagy 

a” szövegrész helyébe a „tényleges” szöveg,
103. 87. § (4) bekezdésében, 149. § (1) bekezdésében a „kérelmét” szövegrész helyébe az „indítványát” szöveg,
104. 95. § (1) bekezdés g) pontjában a „közjogi tisztség betöltésén alapuló mentességet, illetve nemzetközi jogon 

alapuló mentességet” szövegrész helyébe a „mentelmi jogon vagy nemzetközi jogon alapuló mentességet” 
szöveg és a  „mentelmi jogot, illetve a  nemzetközi jogon alapuló mentességet nem függesztették fel” 
szövegrész helyébe a „mentelmi jogot, illetve a mentességet nem függesztették fel” szöveg,

105. 98.  § (2)  bekezdésében az  „információs rendszerben tárolt adatok megőrzését rendelték el” szövegrész 
helyébe az „elektronikus adat megőrzésére kötelezést rendeltek el” szöveg,

106. 98. § (4) bekezdésében a „155. §-a” szövegrész helyébe a „321. §-a” szöveg,
107. 104.  § (4)  bekezdésében a  „megkeresést hatáskörrel” szövegrész helyébe a  „megkeresést a  hatáskörrel” 

szöveg,
108. 105. § (4) bekezdésében és (5) bekezdés e) pontjában a „korlátozó” szövegrész helyébe az „érintő” szöveg,
109. 110/A.  § (2)  bekezdésében az „alkalmazó, vádemelést elhalasztó” szövegrész helyébe a „, feltételes ügyészi 

felfüggesztést alkalmazó” szöveg,
110. 111/G. § (3) bekezdésében a „határozatot” szövegrész helyébe az „ügydöntő végzését” szöveg,
111. 111/G. § (4) bekezdésében, 152. § (1) és (2) bekezdésében a „határozatát” szövegrész helyébe az „ügydöntő 

végzését” szöveg,
112. 116. § (4) bekezdésében a „határozatot” szövegrész helyébe az „ügydöntő végzést” szöveg,
113. 116. § (5) bekezdésében az „a határozat” szövegrész helyébe az „az ügydöntő végzés” szöveg,
114. 117/B. §-ában a „döntés” szövegrész helyébe az „ügydöntő végzés” szöveg és a „határozat” szövegrész helyébe 

az „ügydöntő végzés” szöveg,
115. 119/B. § (3) bekezdésében az „iratai” szövegrész helyébe az „ügyiratai” szöveg,
116. 121/B. §-ában az „iratokat” szövegrész helyébe az „ügyiratokat” szöveg,
117. 124/A. §-ában az „elítélt a 7. § megfelelő alkalmazásával őrizetbe vehető” szövegrész helyébe az „elítélt őrizete 

a 7. § megfelelő alkalmazásával elrendelhető” szöveg,
118. 128.  § (6)  bekezdésében a „minisztert keresi meg” szövegrész helyébe a „minisztertől kér adatszolgáltatást” 

szöveg,
119. 129. § (3) bekezdésében a „lakóhelyét vagy állandó” szövegrész helyébe a „tényleges” szöveg,
120. 135/E.  § a)  pontjában, 136/B.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, 155.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „lakóhellyel, 

illetve” szövegrész helyébe a „tényleges” szöveg,
121. 136/A. § (2) bekezdésében az „előzetes letartóztatására” szövegrész helyébe a „letartóztatására” szöveg,
122. 138. § (1) bekezdésében a „lakóhellyel,” szövegrész helyébe a „tényleges” szöveg,
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123. 140. § (1) bekezdésében a „lakóhelye” szövegrész helyébe a „lakcíme” szöveg,
124. 141.  § (1)  bekezdésében a „jogerős elítélés” szövegrész helyébe a „jogerős vagy véglegessé vált elítélés” 

szöveg és az „emelkedésének” szövegrész helyébe az „emelkedésének vagy véglegessé válásának” szöveg,
125. 145.  § (2)  bekezdésében a  „lakóhelye” szövegrész helyébe a  „tényleges tartózkodási helye” szöveg és 

a „lakóhelyét és” szövegrész helyébe a „tényleges” szöveg,
126. 145/A. § (2) bekezdés c) pontjában a „Be. 569. § szerinti különleges eljárás” szövegrész helyébe a „Be. 671. § 

12. pontja szerinti egyszerűsített felülvizsgálati eljárás” szöveg,
127. 145/D.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „büntetőeljárás jogerős befejezéséig” szövegrész helyébe 

a  „büntetőeljárásnak a  bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő 
végzésével történő befejezéséig vagy az  ügyészség vagy a  nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem 
támadható eljárást megszüntető határozata meghozataláig” szöveg,

128. 145/D.  § (4)  bekezdésében a „büntetőeljárás jogerős befejezését” szövegrész helyébe a „büntetőeljárásnak 
a  bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő 
befejezését vagy az  ügyészség vagy a  nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem támadható eljárást 
megszüntető határozata meghozatalát” szöveg,

129. 145/D. § (6) bekezdésében a „bíróság megkeresi a kulturális örökségvédelmi hatóságot” szövegrész helyébe 
a „bíróság adatszolgáltatást kér a kulturális örökségvédelmi hatóságtól” szöveg,

130. 146/B. § (6) bekezdésében az „őrizetbe kell venni” szövegrész helyébe az „őrizetét el kell rendelni” szöveg,
131. 146/B. § (7) bekezdésében az „őrizetbe vételéről” szövegrész helyébe az „őrizetének elrendeléséről” szöveg,
132. 151. § (5) bekezdésében a „98. §” szövegrész helyébe a „94. §” szöveg,
133. 151. § (6) bekezdésében a „zártan történő kezelését” szövegrész helyébe a „zárt kezelését” szöveg,
134. 153. § (1) bekezdés a) pontjában az „őrizetbe vehető” szövegrész helyébe az „őrizete elrendelhető” szöveg,
135. 157. § (3) bekezdés b) pontjában az „ügyésznél” szövegrész helyébe az „ügyészségnél” szöveg,
136. 159.  § (1)  bekezdésében a „vádemelés elhalasztása” szövegrész helyébe a „feltételes ügyészi felfüggesztés” 

szöveg,
137. 167.  § (7)  bekezdésében az „a megkeresett adatkezelő” szövegrész helyébe az „az adatszolgáltatást végző 

adatkezelő” szöveg,
138. 167. § (8) bekezdésében a „megkeresi” szövegrész helyébe az „adatszolgáltatást kérhet” szöveg, a „hatóságát” 

szövegrész helyébe a „hatóságától” szöveg és az „a megkeresésben” szövegrész helyébe az „az adatkérésben” 
szöveg,

139. 172. § (1) bekezdésében az „a kérelmét” szövegrész helyébe az „az indítványát” szöveg,
140. 172.  § (2)  bekezdésében az  „a kérelmet” szövegrész helyébe az  „az indítványt” szöveg, az  „a kérelem” 

szövegrész helyébe az  „annak” szöveg, az  „a kérelmezőnek” szövegrész helyébe az  „az indítványozónak” 
szöveg és az „a kérelemre” szövegrész helyébe az „az indítványra” szöveg és

141. 175.  § (1)  bekezdés a)  pontjában és (2)  bekezdés a)  pontjában az  „ügyésztől” szövegrész helyébe 
az „ügyészségtől” szöveg

lép.

367. §  Hatályát veszti az EUtv.
a) 59/A. § f ) pontja,
b) 64. § (2) bekezdése,
c) 30. alcíme,
d) 67/H. § d) pontja,
e) 68/E. § (2) bekezdése,
f ) 36/B. alcíme,
g) 80. § (2) és (4) bekezdése,
h) 80. § (3) bekezdésében az „és (2)” szövegrész és
i) 152. § (1) bekezdésében a „magyarországi lakóhelye, illetve” szövegrész.
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128. A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, 
továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal 
összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény módosítása

368. §  A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes 
rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a  Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról 
szóló 2012.  évi CLXXXI.  törvény (a  továbbiakban: SIS II tv.) 8.  § (1)  bekezdés b) és c)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
(Ha a körözés tényét a nyilvántartásba bejegyezték, a körözési nyilvántartási rendszert működtető szerv haladéktalanul 
elhelyezi a figyelmeztető jelzést, valamint a kiegészítő adatot a CS.SIS-ben arról a személyről,)
„b) akit a  büntetőeljárásban elérhetőségének megállapítása érdekében tanúként vagy bűncselekmény 
elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személyként köröznek, vagy
c) aki szabadságvesztés vagy elzárás büntetésének, illetve javítóintézeti nevelésének letöltését vagy a vele szemben 
elrendelt kényszergyógykezelés végrehajtását nem kezdte meg és emiatt körözését rendelték el, de az  európai 
elfogatóparancs vagy a nemzetközi elfogatóparancs kibocsátásának törvényi feltételei nem állnak fenn.”

369. §  A SIS II. tv.
„a) 28. § (2) bekezdésében az „1998. évi XIX.  törvény (a  továbbiakban: Be.) 155. §” szövegrész helyébe a „2017. évi 
XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 320. §” szöveg,
b) 28. § (2) bekezdés a) pontjában a „155. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „321. § (1) bekezdése” szöveg és
c) 28. § (2) bekezdés b) pontjában a „155. § (3) bekezdés” szövegrész helyébe a „321. § (2) bekezdése” szöveg”
lép.

129. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

370. §  A hulladékról szóló 2012.  évi CLXXXV.  törvény 85.  § (3)  bekezdés c)  pontjában az „ügyész” szövegrész helyébe 
az „ügyészség” szöveg lép.

130. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

371. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény (a  továbbiakban: Hjt.) 31.  § (2)  bekezdés g)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Nem létesíthető szolgálati viszony azzal,)
„g) aki büntetőeljárás – ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádas eljárást – hatálya alatt áll.”

372. §  A Hjt. 111. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szabadság mértékének megállapításakor nem lehet figyelembe venni)
„c) az olyan bűnügyi felügyelet időtartamát, amelynek során a bíróság a terhelt számára előírta, hogy meghatározott 
területet, lakást, egyéb helyiséget, intézményt vagy ahhoz tartozó bekerített helyet engedély nélkül nem hagyhat el, 
illetve a letartóztatás”
(időtartamát.)

373. § (1) A Hjt. 131. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A munkáltatói jogkört gyakorló döntése alapján az illetmény legalább 5%-át, de legfeljebb 50%-át vissza kell tartani)
„c) az  olyan bűnügyi felügyelet időtartama alatt, amelynek során a  bíróság a  terhelt számára előírta, hogy 
meghatározott területet, lakást, egyéb helyiséget, intézményt vagy ahhoz tartozó bekerített helyet engedély nélkül 
nem hagyhat el, illetve a letartóztatás”
(időtartama alatt.)
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 (2) A Hjt. 131. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A munkáltatói jogkört gyakorló az (1) bekezdésben meghatározott esetekben az illetmény 50%-ot meghaladó mértékű, 
de legfeljebb az  öregségi nyugdíj jogszabályban meghatározott mindenkori legkisebb összegét (a  továbbiakban: 
nyugdíjminimum) meghaladó részének visszatartásáról is dönthet, ha]
„a) az  állomány tagjának letartóztatását, olyan bűnügyi felügyeletét, amelynek során a  bíróság a  terhelt számára 
előírta, hogy meghatározott területet, lakást, egyéb helyiséget, intézményt vagy ahhoz tartozó bekerített helyet 
engedély nélkül nem hagyhat el vagy előzetes kényszergyógykezelését a bíróság meghosszabbítja,”

374. §  A Hjt. 146. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben a kötelezettségszegés miatt először büntető- vagy szabálysértési eljárás indul, a  fegyelmi eljárás 
megindítására nyitva álló 30 napos határidőt a  szabálysértési eljárásban hozott jogerős határozatnak, illetve 
a  büntetőeljárásban a  bíróság jogerős vagy véglegessé vált határozatának, valamint az  ügyészségnek, illetve 
a  nyomozó hatóságnak a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről 
szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható határozatának a  munkáltatói jogkört gyakorlóval történt 
közlésétől, az egyéves határidőt a szabálysértési eljárás jogerős befejezésétől, illetve a büntetőeljárásnak a bíróság 
jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezésétől, valamint 
az  ügyészségnek vagy a  nyomozó hatóságnak a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából 
történő felfüggesztésről szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata 
meghozatalától kell számítani.”

375. §  A Hjt.
a) 18.  § (2)  bekezdésében az  „elkövetésének megalapozott gyanúja terhel” szövegrész helyébe a  „gyanúja 

terheli” szöveg,
b) 68. § (1) bekezdés l) pontjában és 131. § (3) bekezdés c) pontjában az „ítélet” szövegrész helyébe az „ügydöntő 

határozat” szöveg,
c) 93. § (1) bekezdés c) pontjában „az előzetes” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
d) 93.  § (1)  bekezdés d)  pontjában, 111.  § (3)  bekezdés d)  pontjában és 131.  § (1)  bekezdés d)  pontjában 

az „ideiglenes” szövegrész helyébe az „előzetes” szöveg,
e) 108.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „bíróság vagy a” szövegrész helyébe a „bíróság, ügyészség, nyomozó 

hatóság vagy más” szöveg,
f ) 138.  § (3)  bekezdés c)  pontjában a  „magánindítvány vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult” 

szövegrész helyébe a „magánvádas vagy pótmagánvádas” szöveg,
g) 160.  § (2)  bekezdésében a  „büntetőeljárásba gyanúsítottkénti bevonásáról” szövegrész helyébe 

a „gyanúsítotti kihallgatásáról” szöveg,
h) 160/A.  § (1)  bekezdésében a „vele szemben közvádra üldözendő bűntett megalapozott gyanúját közölték” 

szövegrész helyébe a „közvádra üldözendő bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki” szöveg,
i) 160/A. § (2) bekezdésében a „megalapozott gyanú közlését” szövegrész helyébe a „gyanúsítotti kihallgatást” 

szöveg,
j) 160/A. § (4) bekezdésében a „tagja ellen büntetőeljárás indult és a megalapozott gyanú közlése” szövegrész 

helyébe a „tagjával szemben büntetőeljárás indult és a gyanúsítotti kihallgatás” szöveg,
k) 160/B.  § (1)  bekezdésében a „törvény 63/A.  § (2a)  bekezdése” szövegrész helyébe a „2017.  évi XC.  törvény 

111. §-a” szöveg,
l) 161.  § (1)  bekezdésében a „tagja ellen büntetőeljárás indul, és a  terhére rótt” szövegrész helyébe „tagjával 

szemben büntetőeljárás indul, és a” szöveg és
m) 161. § (2) bekezdésében a „határozat kihirdetéséig, a Btk. 135. §-a szerinti katonai büntetés kiszabása esetén 

az  eljárás jogerős” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozat kihirdetéséig, a  Btk. 135.  §-a szerinti katonai 
büntetés kiszabása esetén az eljárás jogerős ügydöntő határozattal történő” szöveg

lép.
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131. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti 
rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény módosítása

376. §  A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012.  évi C.  törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről 
és egyes törvények módosításáról szóló 2012.  évi CCXXIII.  törvény (a  továbbiakban: Btká.) 5–12.  §-a helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
„5. § Ahol a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) a Btk.-ra vagy a Btk. Különös Részére 
hivatkozik, ott az 1978. évi IV. törvényt, illetve az 1978. évi IV. törvény Különös Részét is érteni kell.
6.  § A Be. 10.  § (1)  bekezdés 3.  pontja alkalmazásában gazdálkodással összefüggő kiemelt bűncselekmények 
az 1978. évi IV. törvény szerinti következő bűncselekmények is:
a) az 1978. évi IV. törvény 289. § (3) bekezdése szerinti számvitel rendjének megsértése,
b) az 1978. évi IV. törvény 290. § (4) bekezdése szerinti csődbűncselekmény.
c) az  1978.  évi IV.  törvény 310.  § (4)  bekezdés a)  pontja és (5)  bekezdése szerinti költségvetési csalás és az  ezzel 
összefüggésben elkövetett költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség 
elmulasztása,
d) az  1978.  évi IV.  törvény 317.  § (7)  bekezdés a)  pontja szerinti sikkasztás, ha azt költségvetési szerv vagy 
gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző, önálló intézkedésre jogosult személy a  szerv 
vagy szervezet vagyonát érintő cselekményével követi el,
e) az 1978. évi IV. törvény 318. § (7) bekezdés a) pontja szerinti csalás, ha azt költségvetési szerv vagy gazdálkodó 
szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző, önálló intézkedésre jogosult személy a szerv vagy szervezet 
vagyonát érintő cselekményével követi el,
f ) az 1978. évi IV. törvény 319. § (3) bekezdés d) pontja szerinti hűtlen kezelés,
g) az 1978. évi IV. törvény 320. § (2) bekezdése szerinti hanyag kezelés.
7. §  A Be. 20. § (1) bekezdése alkalmazásában a törvényszék hatáskörébe tartoznak az 1978. évi IV. törvény szerinti 
következő bűncselekmények is:
1. az emberiség elleni bűncselekmények,
2. az  emberölésre irányuló előkészület, a  gondatlanságból elkövetett emberölés, az  erős felindulásban elkövetett 
emberölés, az 1978. évi IV. törvény 170. § (6) és (7) bekezdés harmadik fordulata szerinti életveszélyt (halált) okozó 
testi sértés,
3. az  egészségügyi beavatkozás, az  orvostudományi kutatás rendje és az  egészségügyi önrendelkezés elleni 
bűncselekmények,
4. a  választás, a  népszavazás, a  népi kezdeményezés és az  európai polgári kezdeményezés rendje elleni 
bűncselekmény,
5. a  visszaélés minősített adattal cím alá tartozó bűncselekmények, a  nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami 
nyilvántartás elleni bűncselekmény,
6. a közélet tisztasága elleni bűncselekmények, a nemzetközi közélet tisztasági elleni bűncselekmények,
7. az  1978.  évi IV.  törvény 259.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti közveszélyokozás, az  1978.  évi IV.  törvény 260.  § 
(3) és (4)  bekezdése szerinti közérdekű üzem működésének megzavarása, a  légi jármű, vasúti, vízi, közúti 
tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése,
8. a visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetve kettős felhasználású termékkel,
9. az  1978.  évi IV.  törvény 300/C.  § (4)  bekezdés c)  pontja szerinti számítástechnikai rendszer és adatok elleni 
bűncselekmény, az 1978. évi IV. törvény 313/C. § (6) bekezdés a) pontja és (8) bekezdése szerinti különösen jelentős 
kárt okozó készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés, az 1978. évi IV. törvény 316. § (7) bekezdés a) pontja 
szerinti lopás, az  1978.  évi IV.  törvény 317.  § (7)  bekezdés a)  pontja szerinti sikkasztás, az  1978.  évi IV.  törvény 
318.  § (7)  bekezdés a)  pontja szerinti csalás, az  1978.  évi IV.  törvény 320.  § (2)  bekezdése szerinti hanyag kezelés, 
az 1978. évi IV. törvény 322. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kifosztás, az 1978. évi IV. törvény 324. § (6) bekezdése 
szerinti rongálás, az 1978. évi IV. törvény 326. § (6) bekezdés a) pontja szerinti orgazdaság,
10. az  1978.  évi IV.  törvény 329/A.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerinti szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok 
megsértése, az 1978. évi IV. törvény 329/D. § (3) bekezdés b) pontja szerinti iparjogvédelmi jogok megsértése.
8.  § A Be. 21.  § (5)  bekezdése alkalmazásában a  törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, a  Fővárosi Törvényszék 
területén a  Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el a  megye, illetve a  főváros területére kiterjedő illetékességgel 
az 1978. évi IV. törvény szerinti következő bűncselekmények esetén is:
a) a magántitok jogosulatlan megismerése,
b) a közveszélyokozás – kivéve az 1978. évi IV. törvény 259. § (2) bekezdés b) pontja szerinti közveszélyokozást –,
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c) a közérdekű üzem működésének megzavarása – kivéve az 1978. évi IV. törvény 260. § (3) és (4) bekezdése szerinti 
közérdekű üzem működésének megzavarását –,
d) a visszaélés radioaktív anyaggal,
e) a visszaélés nukleáris létesítmény üzemeltetésével,
f ) a visszaélés atomenergia alkalmazásával,
g) a gazdálkodási kötelességeket és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények, – kivéve az 1978. évi IV. törvény 
289. § (3) bekezdése szerinti számvitel rendjének megsértését, az 1978. évi IV. törvény 290. § (4) bekezdése szerinti 
csődbűncselekményt, a bennfentes kereskedelmet, a tőkebefektetési csalást, a piramisjáték szervezését, az 1978. évi 
IV.  törvény 300/C. § (4) bekezdés c) pontja szerinti számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekményt és 
a pénzmosást –,
h) a  visszaélés társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással, a  költségvetési csalás, a  költségvetési 
csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása – kivéve az  1978.  évi IV.  törvény 
310. § (4) bekezdés a) pontja és (5) bekezdése szerinti költségvetési csalást és az ezzel összefüggésben elkövetett 
költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztását –, a  jövedékkel 
visszaélés elősegítése,
i) a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés – kivéve az 1978. évi IV. törvény 313/C. § (6) bekezdés a) pontja 
és (8) bekezdése szerinti különösen jelentős kárt okozó, valamint (7) bekezdés szerinti készpénz-helyettesítő fizetési 
eszközzel visszaélést –.
9.  § A Be. 30.  §-a alkalmazásában kizárólag az  ügyészség végzi a  nyomozást az  1978.  évi IV.  törvény szerinti 
következő bűncselekmények miatt is:
a) a  bíró, az  ügyész, a  bírósági titkár, az  alügyész, a  bírósági és ügyészségi fogalmazó, a  bírósági ügyintéző és 
az ügyészségi megbízott, a rendőrség, az Országgyűlési Őrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú 
tagja, a  kormányzati szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott pénzügyi nyomozó és a  külföldi hivatalos személy 
ellen elkövetett, az  1978.  évi IV.  törvény 166.  § (2)  bekezdés e)  pontja szerinti emberölés, az  1978.  évi IV.  törvény 
175/A. § (2) bekezdés c) pontja szerinti emberrablás, hivatalos személy elleni erőszak, az 1978. évi IV. törvény 321. § 
(3) bekezdés d) pontja, (4) bekezdés c) és d) pontja, (5) bekezdés b) pontja szerinti rablás,
b) az  1978.  évi IV.  törvény 250.  §-a, 253.  §-a és 255.  §-a szerinti vesztegetés, az  1978.  évi IV.  törvény 256/A.  § 
(1)  bekezdése szerinti befolyás vásárlása, az  1978.  évi IV.  törvény 256.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti befolyással 
üzérkedés, a vesztegetés feljelentésének elmulasztása.
10.  § A Be. 34.  § (2)  bekezdése alkalmazásában a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal végzi a  nyomozást az  1978.  évi 
IV. törvény szerinti következő bűncselekmények miatt is:
a) visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetve kettős felhasználású termékkel,
b) szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok védelmét biztosító műszaki intézkedés kijátszása,
c) visszaélés társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással,
d) engedély nélküli külkereskedelmi tevékenység,
e) áru hamis megjelölése,
f ) az  a)–e)  pontban meghatározott bűncselekményekkel összefüggésben elkövetett közokirat-hamisítás, 
magánokirat-hamisítás, egyedi azonosító jel meghamisítása, bélyeghamisítás, pénzmosás és a  pénzmosással 
kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása.
11.  § A Be. 56.  § (4)  bekezdése és 58.  § (4)  bekezdése alkalmazásában költségvetést károsító bűncselekmények 
az  1978.  évi IV.  törvény szerinti visszaélés társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással, költségvetési 
csalás, költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása és jövedékkel 
visszaélés elősegítése.
12. § A Be. 82. § c) pontja alkalmazásában külön döntés nélkül különleges bánásmódot igénylő személynek minősül 
az 1978. évi IV. törvény szerinti nemi erkölcs elleni bűncselekmény sértettje is.”

377. §  A Btká. 14–17. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„14. § A Be. 354. § (5) bekezdése alkalmazásában zár alá vételt elsősorban a terhelt rendelkezése alatt álló vagyonra 
kell elrendelni akkor is, ha az 1978. évi IV. törvény 77/C. § (1) bekezdés alkalmazásának lehet helye.
15. § A Be. 380. § (3) bekezdése alkalmazásában az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság a feljelentés kiegészítése 
során gondoskodik a  legfőbb ügyész döntésének beszerzéséről akkor is, ha a  büntetőeljárás megindítását 
az 1978. évi IV. törvény 4. § (3) bekezdése alapján a legfőbb ügyész jogosult elrendelni.
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16.  § A Be. 381.  § (1)  bekezdés f )  pontjának alkalmazásában az  ügyészség és a  nyomozó hatóság a  feljelentést 
elutasítja akkor is, ha a rendelkezésére álló adatokból kitűnik, hogy a legfőbb ügyésznek az 1978. évi IV. törvény 4. § 
(3) bekezdésében meghatározott rendelkezése hiányzik.
17.  § A Be. 398.  § (1)  bekezdés g)  pontjának alkalmazásában ügyészség és a  nyomozó hatóság megszünteti 
az  eljárást akkor is, ha a  legfőbb ügyésznek az  1978.  évi IV.  törvény 4.  § (3)  bekezdésében meghatározott 
rendelkezése hiányzik.”

378. §  A Btká. 19–30. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„19. § A Be. 420. § (4) bekezdés b) pontjának alkalmazásában az ügyészség az eljárás folytatását akkor is elrendeli, ha 
az ügyészség a gyanúsítottal szemben a büntetőeljárást az 1978. évi IV. törvény 283. § (1) bekezdésére figyelemmel 
függesztette fel és az 1978. évi IV. törvény 282/A. §-a, 282/B. § (2) bekezdés a) és b) pontja, e pontok vonatkozásában 
a (3), (4) és (6) bekezdése, valamint a (7) bekezdés b) pontja és a 282/C. § (2) bekezdése, a (3) bekezdés II. fordulata, 
a  (4)  bekezdés II. fordulata, az  (5)  bekezdés a)  pontjának II. fordulata, valamint a  (3)  bekezdés II. fordulatára 
figyelemmel az  (5)  bekezdés b)  pontja szerinti visszaélés kábítószerrel miatt gyanúsítottként hallgatják ki, vagy 
ez a gyanúsított ismeretlen helyen vagy külföldön tartózkodása miatt nem lehetséges.
20. § A Be. 486. § (3) bekezdése alkalmazásában, ha a bíróság a vádlottal szemben korábban indult büntetőeljárást 
az  1978.  évi IV.  törvény 283.  § (1)  bekezdésére figyelemmel függesztette fel, ugyanolyan bűncselekménynek 
minősül az  1978.  évi IV.  törvény 282/A.  §-a, 282/B.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontja, e  pontok vonatkozásában a  (3), 
(4) és (6)  bekezdése, valamint a  (7)  bekezdés b)  pontja és a  282/C.  § (2)  bekezdése, a  (3)  bekezdés II. fordulata, 
a  (4)  bekezdés II. fordulata, az  (5)  bekezdés a)  pontjának II. fordulata, valamint a  (3)  bekezdés II. fordulatára 
figyelemmel az (5) bekezdés b) pontja szerinti visszaélés kábítószerrel is.
21.  § A Be. 491.  § (1)  bekezdés c)  pont cc)  alpontjának alkalmazásában a  bíróság az  eljárást folytatja akkor is, ha 
a  bíróság a  vádlottal szemben a  büntetőeljárást az  1978.  évi IV.  törvény 283.  § (1)  bekezdésére figyelemmel 
függesztette fel és az 1978. évi IV. törvény 282/A. §-a, 282/B. § (2) bekezdés a) és b) pontja, e pontok vonatkozásában 
a (3), (4) és (6) bekezdése, valamint a (7) bekezdés b) pontja és a 282/C. § (2) bekezdése, a (3) bekezdés II. fordulata, 
a  (4)  bekezdés II. fordulata, az  (5)  bekezdés a)  pontjának II. fordulata, valamint a  (3)  bekezdés II. fordulatára 
figyelemmel az (5) bekezdés b) pontja szerinti visszaélés kábítószerrel miatt vádat emeltek.
22.  § A Be. 492.  § (2)  bekezdés a)  pontjának és 567.  § (2)  bekezdés a)  pontjának alkalmazásában bíróság 
az  eljárást nem ügydöntő végzéssel megszünteti akkor is, ha a  legfőbb ügyésznek az  1978.  évi IV.  törvény 4.  § 
(3) bekezdésében meghatározott rendelkezése hiányzik.
23.  § A Be. 595.  § (4)  bekezdése alapján a  súlyosítási tilalom folytán a  másodfokú bíróság a  vádlott terhére 
bejelentett fellebbezés hiányában nem szabhat ki
a) közérdekű munka, pénzbüntetés, foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltiltás, kiutasítás helyett 
szabadságvesztést annak felfüggesztése vagy részbeni felfüggesztése mellett sem,
b) felfüggesztett szabadságvesztés helyett részben felfüggesztett szabadságvesztést, végrehajtandó 
szabadságvesztést,
c) végrehajtandó szabadságvesztés helyett hosszabb tartamú szabadságvesztést, annak felfüggesztése vagy 
részbeni felfüggesztése mellett sem,
d) részben felfüggesztett szabadságvesztés helyett hosszabb tartamú részben felfüggesztett szabadságvesztést, 
a  részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részénél hosszabb tartamú végrehajtandó 
szabadságvesztést,
e) lefokozás, szolgálati viszony megszüntetése helyett szabadságvesztést, annak felfüggesztése vagy részbeni 
felfüggesztése mellett sem.
24.  § (1) A  Be. 649.  § (1)  bekezdés c)  pontjának alkalmazásában felülvizsgálati indítvány terjeszthető elő akkor is, 
ha a  bíróság az  1978.  évi IV.  törvény 91.  § (1)  bekezdésében foglalt kizáró ok ellenére függesztette fel a  büntetés 
végrehajtását.
(2) A  Be. 649.  § (2)  bekezdés b)  pontjának alkalmazásában felülvizsgálati indítvány terjeszthető elő akkor is, 
ha a  bíróság a  határozatát a  legfőbb ügyésznek az  1978.  évi IV.  törvény 4.  § (3)  bekezdésében meghatározott 
rendelkezése hiányában hozta meg.
25.  § A Be. 662.  § (2)  bekezdés c)  pontjának alkalmazásában a  Kúria a  felülvizsgálati indítvánnyal megtámadott 
határozatot akkor is megváltoztatja, és a  törvénynek megfelelő határozatot hoz, ha az  alapügyben a  bíróság 
az 1978. évi IV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt kizáró ok ellenére függesztette fel a büntetés végrehajtását.
26.  § (1) A  Be. 671.  § 2.  pontjának alkalmazásában egyszerűsített felülvizsgálati eljárás lefolytatásának van helye 
akkor is, ha a  bíróság az  alapügyben a  törvény kötelező rendelkezése ellenére nem rendelkezett, vagy nem 
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a törvénynek megfelelően rendelkezett a próbaidőre felfüggesztetett szabadságvesztés 1978. évi IV. törvény 91/A. § 
b) és c) alapján történő végrehajtásának elrendeléséről.
(2) A  Be. 671.  § 5.  pontjának alkalmazásában egyszerűsített felülvizsgálati eljárás lefolytatásának van helye akkor 
is, ha a bíróság az alapügyben a törvény kötelező rendelkezése ellenére nem rendelkezett, vagy nem a törvénynek 
megfelelően rendelkezett a  feltételes szabadságnak az  1978.  évi IV.  törvény 48. (4)  bekezdése alapján történő 
megszüntetéséről.
(3) A Be. 671. § 17. pontjának alkalmazásában egyszerűsített felülvizsgálati eljárás lefolytatásának van helye akkor 
is, ha a bíróság az alapügyben a törvény kötelező rendelkezése ellenére nem rendelkezett, vagy nem a törvénynek 
megfelelően rendelkezett a  javítóintézetből való ideiglenes elbocsátásnak az  1978.  évi IV.  törvény 118.  § 
(4) bekezdése alapján történő megszüntetéséről.
27.  § A Be. 712.  §-ának alkalmazásában közvetítői eljárásnak az  1978.  évi IV.  törvény 122.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott szerv sérelmére elkövetett vagyon elleni bűncselekmény miatt sincs helye.
28. § A Be. 714. §-ának alkalmazásában a vádemelés előtt az ügyészség, a vádemelés után a bíróság megszünteti 
az eljárást az 1978. évi IV. törvény 124. §-ában meghatározott büntethetőséget megszüntető ok miatt is.
29.  § A Be. 845.  § (2)  bekezdés c)  pont ca)  alpontjának alkalmazásában kártalanítás jár akkor is, ha a  bíróság 
az  eljárást azért szüntette meg, mert a  legfőbb ügyésznek az  1978.  évi IV.  törvény 4.  § (3)  bekezdésében 
meghatározott rendelkezése hiányzott.
30. § (1) A Be. 874. § (7) bekezdését kell alkalmazni akkor is, ha a vádemelés elhalasztására az 1978. évi IV. törvény 
283.  § (1)  bekezdésében vagy 196.  § (4)  bekezdésében meghatározott büntethetőséget megszüntető okra 
figyelemmel került sor.
(2) A Be. 875. § (2) bekezdése alkalmazásában a bíróság megszünteti az eljárást akkor is, ha az 1978. évi IV. törvény 
36. § (1) bekezdése alkalmazható.
(3) A Be. 875. § (3) bekezdését kell alkalmazni akkor is, ha a bíróság az 1978. évi IV. törvény 283. § (1) bekezdésében 
vagy 196.  § (4)  bekezdésében meghatározott büntethetőséget megszüntető okra figyelemmel függesztette fel 
az eljárást.”

379. §  A Btká.
a) 1.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az  „ügyész” szövegrész helyébe az  „ügyészség” szöveg és a  „nyomozás” 

szövegrész helyébe az „eljárás” szöveg,
b) 1. § (2) bekezdésében az „ügyész” szövegrész helyébe az „ügyészség” szöveg
lép.

380. §  Hatályát veszti a Btká. 13. és 31–35. §-a.

132. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 
2013. évi LXVII. törvény módosítása

381. §  Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 
(a továbbiakban: Údt.) 17. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az UD rendszerben kezelt adatok teljes körét egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével közvetlen 
adathozzáféréssel jogosult átvenni)
„c) a  bíróság, az  ügyészség, a  nyomozó hatóság és az  előkészítő eljárást folytató szerv büntetőeljárás lefolytatása 
érdekében,”

382. §  Az Údt. 26. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az  útdíjszedő és az  útdíjszolgáltató köteles – az  útdíjszedő, az  útdíjszolgáltató és a  felügyeleti szerv közötti 
együttműködési megállapodásban rögzített módon – együttműködni a titkos információgyűjtés folytatására, illetve 
a leplezett eszközök alkalmazására feljogosított, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény, továbbá 
a  büntetőeljárásban részt vevők, az  igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló törvény szerinti 
szervezetekkel. Az útdíjszedő és az útdíjszolgáltató, valamint az útdíj-ellenőrzésre jogosult szervezetek az e törvény 
alapján folytatott tevékenységét olyan módon köteles végezni, amely nem zárja ki, nem lehetetleníti el a  titkos 
információgyűjtés folytatását, illetve a leplezett eszközök alkalmazását.”
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383. §  Az Údt. 26.  § (10)  bekezdésében a „büntetőeljárásról szóló törvény szerinti nyomozó hatóságok és” szövegrész 
helyébe a „bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerv,” szöveg lép.

133. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 
2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása

384. §  A körözési nyilvántartási rendszerről és a  személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013.  évi 
LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Körtv.) 4. § (7) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A körözött dolgok nyilvántartásában található adatokat a nyilvántartó)
„f ) olyan dolog esetén, amely elkobozható, vagy amelyre vagyonelkobzás rendelhető el, a  körözés elrendelésétől 
számított 90 évig”
(kezeli.)

385. § (1) A Körtv. 5. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ismeretlen holttestek, holttestrészek nyilvántartása a következő adatokat tartalmazza:)
„d) a körözés elrendelésének
da) okát,
db) jogalapját a  jogszabályhely megjelölésével, a  bűncselekménnyel összefüggésben elrendelt körözés esetén 
a bűncselekmény megnevezését, a Büntető Törvénykönyv szerinti minősítését,
dc) időpontját,”

 (2) A Körtv. 5. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az ismeretlen holttestek, holttestrészek nyilvántartása a következő adatokat tartalmazza:)
„e) a körözési eljárás során megtett intézkedés
ea) megnevezését,
eb) elrendelésének időpontját,
ec) befejezésének időpontját, valamint
ed) tartalmi leírását.”

386. §  A Körtv. 10. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartásból közvetlen hozzáféréssel a nyilvántartásban kezelt adatok teljes körét jogosult átvenni)
„k) a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság és az előkészítő eljárást folytató szerv a büntetőeljárás lefolytatása 
céljából.”

387. §  A Körtv. 14. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adattovábbítási nyilvántartásból adatokat igényelhet:)
„d) az  adatokkal való visszaélésre utaló bűncselekmények megelőzése, felderítése, valamint büntetőeljárás 
lefolytatása céljából a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság és az előkészítő eljárást folytató szerv, továbbá”

388. §  A Körtv. 26–28. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„26.  § (1) A  körözési eljárást lefolytató szerv a  büntetőeljárásról szóló 2017.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban: Be.) 
268.  § (1)  bekezdés c) és d)  pontja alapján bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható, illetve megalapozottan 
gyanúsítható személlyel összefüggésben elrendelt, valamint a  Be. alapján kibocsátott elfogatóparancs alapján 
elrendelt körözés végrehajtása során
a) az  Rtv. 27.  §-a, 29–30.  §-a, 32–33.  §-a, 35/A.  §-a, 38–41.  §-a, 42.  § (1)  bekezdése, 46/B.  §-a, 46/C.  §-a, 58.  § 
(1) bekezdés e) pontja, valamint 91/C. § (1) és (2) bekezdése szerinti intézkedést alkalmazhatja,
b) az Rtv. szerinti titkos információgyűjtést folytathat, illetve
c) nemzetközi körözést rendelhet el.
(2) A  körözési eljárást lefolytató szerv a  Be. 268.  § (1)  bekezdés c) és d)  pontja alapján tanúval összefüggésben 
elrendelt körözés végrehajtása során
a) az Rtv. 29–30. §-a, 32. §-a, 35/A. §-a, 39–41. §-a, 42. § (1) bekezdése, valamint 91/C. § (1) és (2) bekezdése szerinti 
intézkedést alkalmazhatja,
b) az Rtv. szerinti titkos információgyűjtés során bírói engedélyhez nem kötött eszközt alkalmazhat, illetve
c) nemzetközi körözést rendelhet el.
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(3) A körözési eljárást lefolytató szerv a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 
elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 19. §-a alapján elrendelt körözés végrehajtása során
a) az Rtv. 46/B. §-a kivételével a 26. § (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedést alkalmazhatja,
b) az Rtv. szerinti titkos információgyűjtést folytathat, illetve
c) nemzetközi körözést rendelhet el.
(4) A  körözési eljárást lefolytató szerv a  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012.  évi II.  törvény (a  továbbiakban: Szabs. tv.) 117. és 139.  §-a alapján elrendelt 
körözés végrehajtása során
a) az  Rtv. 29–30.  §-a, 32–33.  §-a, 35/A.  §-a, 38–41.  §-a, 42.  § (1)  bekezdése, valamint 91/C.  § (1) és (2)  bekezdése 
szerinti intézkedést alkalmazhatja, illetve
b) nemzetközi körözést rendelhet el.
(5) A körözési eljárást lefolytató szerv az európai vagy nemzetközi elfogatóparancs végrehajtása során
a) a 26. § (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedést alkalmazhatja, illetve
b) a körözött személy személyazonosságának, illetve elérhetőségének megállapítása céljából az Rtv. szerinti titkos 
információgyűjtést folytathat.
27. § (1) A körözési eljárást lefolytató szerv az idegenrendészeti hatóság által elrendelt körözés végrehajtása során
a) az Rtv. 29. §-a, 30. §-a, 32–33. §-a, 35/A. §-a, 35/B. §-a, 38–41. §-a, 42. § (1) bekezdése, 58. § (1) bekezdés e) pontja, 
valamint 91/C. § (1) és (2) bekezdése szerinti intézkedést alkalmazhatja,
b) az Rtv. szerinti titkos információgyűjtést folytathat, illetve
c) nemzetközi körözést rendelhet el.
(2) A körözési eljárást lefolytató szerv az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 70/A. § 
(1) bekezdése alapján elrendelt körözés végrehajtása során
a) az Rtv. 29. §-a, 30. §-a és 32. §-a szerinti intézkedést alkalmazhatja, illetve
b) nemzetközi körözést rendelhet el.
(3) A körözési eljárást lefolytató szerv az Eütv. 70/A. § (2) bekezdése, valamint 201/B. §-a alapján elrendelt körözés 
végrehajtása során
a) az  Rtv. 29.  §-a, 30.  §-a, 32–34.  §-a, 39–40.  §-a, valamint 58.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerinti intézkedést 
alkalmazhatja, illetve
b) nemzetközi körözést rendelhet el.
(4) A körözési eljárást lefolytató szerv a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII.  törvény 180/A. § (6) bekezdése 
alapján elrendelt körözés végrehajtása során
a) az Rtv. 29–30. §-a, 32. §-a, 35/A. §-a, 39–41. §-a, 42. § (1) bekezdése, valamint 91/C. § (1) és (2) bekezdése szerinti 
intézkedést alkalmazhatja, illetve
b) nemzetközi körözést rendelhet el.
(5) A körözési eljárást lefolytató szerv a nem a 26. § (5) bekezdése szerinti nemzetközi körözés végrehajtása során
a) az Rtv. 29–30. §-a, 32–33. §-a, 35/A. §-a, 35/B. §-a, 38–41. §-a, 42. § (1) bekezdése, 58. § (1) bekezdés e) pontja, 
valamint 91/C. § (1) és (2) bekezdése szerinti intézkedést alkalmazhatja,
b) nemzetközi körözést rendelhet el.
28. § (1) A körözési eljárást lefolytató szerv az eltűnt személy bejelentés alapján, valamint az Eütv. 9/A. §-a alapján 
elrendelt körözés végrehajtása során
a) az Rtv. 27. §-a, 29–30. §-a, 32. §-a, 35/A. §-a, 35/B. §-a, 41. §-a, 42. § (1) bekezdése, 58. § (1) bekezdés e) pontja, 
valamint a 91/C. § (1) és (2) bekezdése szerinti intézkedést alkalmazhatja,
b) az Rtv. szerinti titkos információgyűjtést folytathat, illetve
c) nemzetközi körözést rendelhet el.
(2) A körözési eljárást lefolytató szerv az ismeretlen személyazonosságú holttest, holttestrész azonosítása érdekében 
elrendelt körözés végrehajtása során
a) az Rtv. 30. §-a, 32. §-a, 39–41. §-a és 42. § (1) bekezdése szerinti intézkedést alkalmazhatja, illetve
b) nemzetközi körözést rendelhet el.
(3) Az  ismeretlen személyazonosságú holttest, holttestrész nemzetközi körözése végrehajtása során a  körözési 
eljárást lefolytató szerv az Rtv. 27. §-a, 29–30. §-a, 32. §-a, 35/A. §-a, 35/B. §-a, 39–41. §-a, 42. § (1) bekezdése, 58. § 
(1) bekezdés e) pontja, valamint a 91/C. § (1) és (2) bekezdése szerinti intézkedést alkalmazhatja.”
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389. §  A Körtv. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  körözési eljárást lefolytató szerv a  Be. 268.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontja, valamint a  Szabs. tv. 68.  § 
(3) bekezdése alapján elrendelt dolgok körözésének végrehajtása során
a) az Rtv. 29–30. §-a, 32. §-a, 42. § (1) bekezdése és 58. § (1) bekezdés e) pontja szerinti intézkedést alkalmazhatja,
b) az  Rtv. 91/C.  §-ában meghatározottakon kívül – az ott meghatározott rendelkezések alapulvételével – az 
ismeretlen helyen lévő járművek – beleértve az  ismeretlen helyen lévő személyek által használt járműveket is –
felkutatása érdekében a  polgárőr szervezet, továbbá bűnmegelőzési, illetve vagyonvédelmi célú szervezet által 
üzemeltetett rendszámfelismerő – és azonosító rendszerekben együttműködési megállapodásban foglaltak szerint 
jelzés elhelyezését rendelheti el, amelyben a jármű észlelése esetén értesítés adását kérheti, illetve
c) nemzetközi körözést rendelhet el.
(2) A  körözési eljárást lefolytató szerv a  dolgok nemzetközi körözésének végrehajtása során az  (1)  bekezdés a) és 
b) pontjában meghatározott intézkedést alkalmazhatja.
(3) A körözési eljárást lefolytató szerv a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 53/A. §-a alapján 
elrendelt dolgok körözésének végrehajtása során
a) az Rtv. 29–30. §-a, 32. §-a, 39. §-a és 42. § (1) bekezdése szerinti intézkedést alkalmazhatja, valamint
b) nemzetközi körözést rendelhet el.
(3a) A körözési eljárást lefolytató szerv a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 33. § 
(1a) bekezdése alapján elrendelt dolgok körözésének végrehajtása során az Rtv. 29. §-a, 30. §-a, 32. §-a, 39. §-a és 
42. § (1) bekezdése szerinti intézkedést alkalmazhatja.
(4) A  találatot elérő szerv a  rejtett ellenőrzés végrehajtása során az  Rtv. 46/C.  §-ában, illetve a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 37/B. §-ában foglalt intézkedést foganatosítja.
(5) A  körözési eljárást lefolytató szerv az  adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény 
alapján elrendelt dolgok körözése végrehajtása során
a) az Rtv. 29. §-a, 32. §-a, 42. § (1) bekezdése szerinti intézkedéseket alkalmazhatja,
b) az  Rtv. 91/C.  §-ában meghatározottakon kívül – az ott meghatározott rendelkezések alapulvételével – az 
ismeretlen helyen lévő járművek – beleértve az  ismeretlen helyen lévő személyek által használt járműveket is  – 
felkutatása érdekében a  polgárőr szervezet, továbbá bűnmegelőzési, illetve vagyonvédelmi célú szervezet által 
üzemeltetett rendszámfelismerő- és azonosító rendszerekben együttműködési megállapodásban foglaltak szerint 
jelzés elhelyezését rendelheti el, amelyben a jármű észlelése esetén értesítés adását kérheti.”

390. §  A Körtv.
a) 1. § b) pontjában a „büntetőeljárás” szövegrész helyébe a „büntetőeljárás lefolytatása” szöveg,
b) 1. § d) pontjában a „Rendőrségről szóló törvény szerinti rejtett ellenőrzés” szövegrész helyébe a „Schengeni 

Információs Rendszerben rejtett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés elhelyezése” szöveg,
c) 1.  § e)  pontjában az  „a Rendőrségről szóló törvény szerinti rejtett ellenőrzéssel” szövegrész helyébe az 

„a  Schengeni Információs Rendszerben rejtett ellenőrzésre irányuló figyelmeztető jelzés elhelyezésével” 
szöveg,

d) 1. § f ) pontjában a „hatóság kezdeményezésére” szövegrész helyébe a „szerv kezdeményezésére” szöveg,
e) 5. § (3) bekezdésében az „a)–c)” szövegrész helyébe az „a)–d)” szöveg,
f ) 5. § (4) bekezdésében a „d)” szövegrész helyébe az „e)” szöveg,
g) 8. § (2) bekezdésében az „ügyész” szövegrész helyébe az „ügyészség” szöveg,
h) 10.  § (1)  bekezdés h)  pontjában az  „a terrorcselekmények vagy azzal összefüggésben elkövetett más 

bűncselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása, továbbá kiemelt személyvédelmi” szövegrész 
helyébe az „a rendőrségről szóló törvény alapján hatáskörébe tartozó bűncselekmények megelőzése, illetve 
megszakítása, továbbá személyvédelmi és létesítménybiztosítási” szöveg,

i) 10.  § (2)  bekezdésében az  „igazságügyért felelős miniszter a  kegyelmi ügyek intézése céljából, valamint 
az igazságügyért felelős miniszter és az ügyészség” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős miniszter és 
az ügyészség a kegyelmi ügyek intézése és” szöveg,

j) 10.  § (4)  bekezdésében a  „személy- és létesítményvédelmi” szövegrész helyébe a  „személyvédelmi és 
létesítménybiztosítási” szöveg,

k) 10.  § (4a)  bekezdésében a  „személy- és létesítménybiztosítási” szövegrész helyébe a  „személyvédelmi és 
létesítménybiztosítási” szöveg,

l) 20/A. § (3) bekezdésében a „poligráfot” szövegrész helyébe a „műszeres vallomásellenőrzést” szöveg
lép.
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391. §  Hatályát veszti a Körtv.
a) 8. § (1) bekezdésében az „, amely a körözött személy őrizetbe vételére, előállítására irányul,” szövegrész,
b) 8. § (2) bekezdésében a „– tárgyi bizonyítási eszköz megtalálása érdekében elrendelt dolog körözése esetén –” 

szövegrész,
c) 10. § (1) bekezdés j) pontjában a „nyomozó hatósági és” szövegrész,
d) 20.  § (6)  bekezdés g)  pontjában az „a bűnüldözési feladatai céljából” szövegrész, és az „a nemzetbiztonsági 

tevékenysége ellátása céljából” szövegrész.

134. A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 
katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény módosítása

392. §  A honvédségi adatkezelésről, az  egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási 
feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény
a) 22.  § (6)  bekezdésében a  „bűnüldözési, igazságszolgáltatási és fegyelmi eljárás lefolytatása céljából” 

szövegrész helyébe az  „igazságszolgáltatási és fegyelmi eljárás vagy büntetőeljárás lefolytatása céljából 
az előkészítő eljárást folytató szerv,” szöveg,

b) 3.  melléklet e)  pontjában a  „határozatban” szövegrész helyébe a  „határozatban, illetve ügydöntő 
határozatban” szöveg és

c) 4. melléklet j) pontjában az „az előzetes letartóztatás, házi őrizet, illetőleg lakhelyelhagyási tilalom” szövegrész 
helyébe az  „a letartóztatás, a  bíróság által a  terhelt számára előírt meghatározott terület, lakás, egyéb 
helyiség, intézmény, vagy ahhoz tartozó bekerített hely engedély nélküli el nem hagyására vonatkozó 
bűnügyi felügyelet” szöveg

lép.

135. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosítása

393. §  A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII.  törvény 44. § (5) bekezdésében a „szabálysértési vagy 
büntetőeljárás végleges, illetve jogerős befejezéséig” szövegrész helyébe a „szabálysértési eljárás végleges, illetve 
jogerős befejezéséig, illetve a  büntetőeljárásnak a  bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált 
nem ügydöntő végzésével történő befejezéséig, valamint az ügyészségnek vagy a nyomozó hatóságnak a feltételes 
ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről szóló, illetve további jogorvoslattal 
nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozataláig” szöveg lép.

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

394. §  A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi 
CXXXV. törvény
a) 8. § (6) bekezdés c) pontjában az „ügyész” szövegrész helyébe az „ügyészség” szöveg és
b) 15/C. § (1) bekezdésében a „büntető eljárás” szövegrész helyébe a „büntetőeljárás” szöveg
lép.

137. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

395. §  A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 159. § (4) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(4) Az MNB az előkészítő eljárást folytató szerv, a nyomozó hatóság és az ügyészség tevékenységének támogatása 
céljából, a  monetáris finanszírozás 146.  § szerinti tilalmának betartásával jogosult forint és külföldi bankjegyeket 
biztosítani e szervek részére a büntetőeljárás lefolytatásához.”

396. §  Az MNB tv. 23.  § (9)  bekezdésében a  „bűnüldöző szervek vizsgálatának lezárultáig” szövegrész helyébe 
a  „büntetőeljárás befejezéséig” szöveg és a  „büntetőeljárást lefolytató, illetve bűnüldözési feladatokat ellátó” 
szövegrész helyébe a „büntetőeljárás során eljáró” szöveg lép.
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397. §  Hatályát veszti az MNB tv. 93. § (1) bekezdés b) pontjában az „az illetékes nyomozó hatóságnál” szövegrész.

138. A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény módosítása

398. §  A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény
a) 5. § (7) bekezdésében a „megkeresésre” szövegrész helyébe a „megkeresésre, illetve adatkérésre” szöveg,
b) 5. § (7) bekezdés a) pontjában a „nyomozó hatóságot” szövegrész helyébe a „bíróságot, az ügyészséget vagy 

a nyomozó hatóságot” szöveg,
c) 12.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „lefoglalásnak van helye, és ennek érdekében a  büntetőügyben eljáró 

hatóság jár el” szövegrész helyébe az „a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság lefoglalást rendelt el” 
szöveg és

d) 13. § (1) bekezdésében a „büntetőeljárást lefolytató” szövegrész helyébe a „lefoglalást elrendelő bíróságnak, 
ügyészségnek vagy nyomozó” szöveg

lép.

139. A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény 
módosítása

399. §  A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény 23. § (4) bekezdés 
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adattovábbítási nyilvántartásból adatigénylésre jogosult az érintetten kívül)
„b) a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság,”

140. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és 
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosítása

400. §  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 53/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Ptk. 6:88.  § (4)  bekezdése szerinti keresetindítási jog a  közérdekben olyan szerződés megkötésével okozott 
sérelmek esetén is alkalmazható, amely szerződéssel ötvenmillió forintot meghaladó értékre elkövetett, illetve ilyen 
mértékű kárt, vagyoni hátrányt vagy vagyoncsökkenést (ezek együttes összegét számítva is) okozó bűncselekmény
a) miatt indult büntetőeljárás terheltjének vagyontárgyát,
b) elkövetéséhez felhasznált szervezet vagyontárgyát, vagy
c) elkövetésével összefüggésben előnyt szerző szervezet vagyontárgyát
[az a)–c)  pont szerinti vagyontárgy a  továbbiakban együtt: érintett vagyontárgy] a  büntetőeljárás vagy 
a büntetőeljárás megindításának alapjául szolgáló hatósági eljárás megindulását megelőző egy éven belül feltűnő 
értékaránytalansággal, ingyenesen, vagy hozzátartozó javára ruházták át.”

141. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény módosítása

401. § (1) Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény (a továbbiakban: Fsztv.) 60. § (2) bekezdés d) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a fizetési titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn]
„d) a büntetőeljárás során az ügyészséggel, a nyomozó hatósággal és az előkészítő eljárást folytató szervvel,”
(szemben e  szerveknek a  pénzforgalmi intézményhez, elektronikuspénz-kibocsátó intézményhez intézett írásbeli 
megkeresése esetén.)

 (2) Az Fsztv. 60. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) A  Rendőrségről szóló 1994.  évi XXXIV.  törvény 69.  § (3)  bekezdésében, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalról 
szóló 2010.  évi CXXII.  törvény 58.  § (3)  bekezdésében vagy a  büntetőeljárásról szóló 2017.  évi XC.  törvény 262.  § 
(3) bekezdésében meghatározottak szerinti adatkérés esetén a pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó 
intézmény az ügyészség engedélye nélkül is köteles az általa kezelt, fizetési titoknak minősülő adatokra vonatkozó 
adatkérést teljesíteni.”
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402. §  Az Fsztv.
a) 29. § (6) bekezdésében az „ügyész” szövegrész helyébe az „ügyészség” szöveg és a „büntetőeljárás” szövegrész 

helyébe a „büntetőeljárásnak a bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő 
végzésével történő” szöveg,

b) 60.  § (2)  bekezdésében az  „írásbeli megkeresése” szövegrész helyébe az  „adatkérése, illetve írásbeli 
megkeresése” szöveg és

c) 60. § (10) bekezdésében az „a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és az ügyészség” szövegrész 
helyébe az  „az előkészítő eljárást folytató szerv, a  nyomozó hatóság, a  nemzetbiztonsági szolgálat, 
az ügyészség és a bíróság adatkérésére, illetve” szöveg

lép.

403. §  Hatályát veszti az Fsztv.
a) 58.  § (2)  bekezdés g)  pontjában a  „szemben a  folyamatban lévő büntetőeljárás, valamint a  feljelentés 

kiegészítése keretében” szövegrész,
b) 58. § (2) bekezdés i) pontjában és 60. § (2) bekezdés f ) pontjában a „titkosszolgálati eszközök alkalmazására,” 

szövegrész és
c) 58. § (3) bekezdése.

142. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

404. §  A hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.  évi CCXXXVII.  törvény (a  továbbiakban: Hpt.) 161.  § 
(2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn]
„d) a büntetőeljárás során az ügyészséggel, a nyomozó hatósággal és az előkészítő eljárást folytató szervvel,”
(szemben e szerveknek a pénzügyi intézményhez intézett írásbeli megkeresése esetén.)

405. § (1) A Hpt. 161. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4b) A  pénzügyi intézmény a  büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározott fizetési műveletek 
megfigyelésének elrendelése esetén az  elrendelésről szóló határozatban megjelölt adatokat az  abban 
meghatározott módon és határidőben köteles rögzíteni és továbbítani.”

 (2) A Hpt. 162. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  Rendőrségről szóló 1994.  évi XXXIV.  törvény 69.  § (3)  bekezdésében, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalról 
szóló 2010.  évi CXXII.  törvény 58.  § (3)  bekezdésében vagy a  büntetőeljárásról szóló 2017.  évi XC.  törvény 262.  § 
(3) bekezdésében meghatározottak szerinti adatkérés esetén a pénzügyi intézmény az ügyészség engedélye nélkül 
is köteles az általa kezelt, banktitoknak minősülő adatokra vonatkozó adatkérést teljesíteni.”

406. §  A Hpt. 163. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  161.  § (2)  bekezdés d), f ), g) és o)  pontja, a  161.  § (3)  bekezdés e)–g)  pontja, a  162.  §, valamint az  164.  § 
p)  pontja alapján történő adatátadásról a  pénzügyi intézmény az  érintett ügyfelet nem tájékoztathatja. Ebben 
az esetben az érintett személy személyes adataihoz való hozzáférési jogának gyakorlása iránti kérelme esetén olyan 
tájékoztatást kell adni, amelyből nem derül ki, hogy a személyes adatainak továbbítására milyen célból került sor.”

407. §  A Hpt. 214. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Az olyan betétre, amellyel kapcsolatban pénzmosás miatt büntetőeljárás van folyamatban, a büntetőeljárásnak 
a  bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezéséig, 
valamint az  ügyészségnek vagy a  nyomozó hatóságnak a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás 
céljából történő felfüggesztésről szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető 
határozata meghozataláig kártalanítás nem fizethető ki.”

408. §  A Hpt.
a) 137. § (6) és (7) bekezdésében az „ügyész” szövegrész helyébe az „ügyészség” szöveg,
b) 161.  § (2)  bekezdésében az  „írásbeli megkeresése” szövegrész helyébe az  „adatkérése, illetve írásbeli 

megkeresése” szöveg,
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c) 161. § (4a) bekezdésében az „a nyomozó hatóság és az ügyészség írásbeli megkeresésére” szövegrész helyébe 
a  „rendőrség és a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerve, 
az ügyészség, a nyomozó hatóság és az előkészítő eljárást folytató szerv adatkérésére” szöveg,

d) 162. § (1) bekezdésében az „a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és az ügyészség” szövegrész 
helyébe az  „az előkészítő eljárást folytató szerv, a  nyomozó hatóság, a  nemzetbiztonsági szolgálat, 
az ügyészség és a bíróság adatkérésére, illetve” szöveg és

e) 162. § (4) bekezdésében az „a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat vagy az ügyészség” szövegrész 
helyébe az  „az előkészítő eljárást folytató szerv, a  nyomozó hatóság, a  nemzetbiztonsági szolgálat, 
az ügyészség vagy a bíróság adatkérésére, illetve” szöveg

lép.

409. §  Hatályát veszti a Hpt.
a) 159.  § (4)  bekezdés a)  pontjában az „a folyamatban lévő büntetőeljárás, valamint a  feljelentés kiegészítése 

keretében” szövegrész,
b) 159. § (4) bekezdés c) pontjában, 161. § (2) bekezdés f ) pontjában a „titkosszolgálati eszközök alkalmazására,” 

szövegrész és
c) 159. § (5) bekezdése.

143. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

410. §  A büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 
2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény rendelkezéseit)
„b) a  büntetőeljárásról szóló 2017.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban: Be.) szerinti letartóztatás, előzetes 
kényszergyógykezelés és őrizet, valamint a  Be. 128.  § (2)  bekezdése szerinti rendbírság helyébe lépő elzárás 
(a továbbiakban: rendbírság helyébe lépő elzárás) végrehajtása,”
(során kell alkalmazni.)

411. § (1) A Bv. tv. 3. §-a a következő 12a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„12a. kézbesítési cím: az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott által megjelölt, a  lakcímétől, értesítési címétől, 
tényleges tartózkodási helyétől eltérő, a postai úton történő kapcsolattartásra szolgáló cím;”

 (2) A Bv. tv. 3. §-a a következő 14b. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„14b. tényleges tartózkodási hely: lakcím hiányában vagy a  lakcímtől eltérően az  az ingatlan, ahol az  elítélt vagy 
az  egyéb jogcímen fogvatartott ténylegesen tartózkodik, továbbá közérdekű munka vagy pártfogó felügyelet 
végrehajtása szempontjából az elítélt munkahelye,”

412. § (1) A Bv. tv. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Magyarországon élő elítélt köteles a lakcímében, és ha van bejelentett értesítési címe, az abban bekövetkező 
változást a  változás bekövetkeztétől számított három munkanapon belül a  végrehajtásáért felelős szervnek, ha 
ez  nem ismert, az  ügydöntő határozatot hozó, elsőfokú bíróság székhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási 
bírónak bejelenteni.”

 (2) A Bv. tv. 8. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha az elítélt
a) a büntetőeljárás során kézbesítési címet jelentett be, annak megváltozását vagy
b) a lakcímétől eltérő helyen tartózkodik, a tényleges tartózkodási helyét és annak megváltozását
is köteles a (3) bekezdésben meghatározottak szerint bejelenteni.”

 (3) A Bv. tv. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  (2) és a  (4)  bekezdés szerinti rendbírság kiszabására és végrehajthatóságára a  Be. 127.  § (1)–(3) és  
(6)–(9) bekezdését és a Be. 128. § (1) bekezdését kell alkalmazni.”
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413. §  A Bv. tv. 10. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A (3) bekezdés szerinti személy alatt a Be. 81–82. §-ai szerinti különleges bánásmódot igénylő személyt is érteni 
kell.”

414. § (1) A Bv. tv. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Védőt az  elítélt és az  egyéb jogcímen fogvatartott, ezek törvényes képviselője vagy nagykorú hozzátartozója, 
külföldi állampolgár esetén továbbá állama konzuli tisztviselője hatalmazhat meg. A  felsoroltak kérelmére vagy 
hivatalból a végrehajtásért felelős szerv székhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bíró a Be. 46. § (1), (5) vagy 
(6)  bekezdése alapján haladéktalanul védőt rendel ki. A  kirendelés alapján a  védőként eljáró ügyvéd kijelölésére 
a Be. 46. § (1)–(3) bekezdése és 47. § (2)–(4) bekezdése az irányadó. Az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott 
részére a  Be. 76.  § a)  pontja alapján jogszabályban meghatározottak szerint a  jogi segítségnyújtó szolgálat 
költségkedvezményt engedélyezhet.”

 (2) A Bv. tv. 11. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A meghatalmazás hatálya – ha a meghatalmazásból más nem tűnik ki – a büntetőeljárás jogerős befejezését 
követően kiterjed azon eljárásokra, amelyek a  végrehajtás körében az  alapügyben eljárt bíróság hatáskörébe 
tartoznak, valamint a  büntetés-végrehajtási ügyre. Letartóztatott vagy előzetes kényszergyógykezelt esetében 
a büntetőeljárásban adott meghatalmazás vagy kirendelés hatálya kiterjed a büntetés-végrehajtási ügyre is.”

 (3) A Bv. tv. 11. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A büntetés-végrehajtási ügyben és a fogvatartási ügyben az elítélt és az egyéb jogcímen fogvatartott fiatalkorú 
törvényes képviselőjét felvilágosításkérési és iratmegismerési jog illeti meg és önálló nyilatkozattételi jogosultsága 
van. A törvényes képviselet ellátása érdekében a fiatalkorú törvényes képviselője – a fogvatartást foganatosító szerv 
rendjének a  megtartásával – mind szóban, mind írásban és személyesen ellenőrzés mellett tarthat kapcsolatot. 
Ez  esetben a  telefonon történő és a  személyes kapcsolattartás nem számítható be a  rezsimszabályokhoz igazodó 
kapcsolattartásként.”

415. §  A Bv. tv. 13. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  kérelmet a  büntetőügyben eljáró bíróságnál, letartóztatott, illetve előzetes kényszergyógykezelt esetén 
a  büntetőügyben eljáró ügyészségnél kell benyújtani, és abban meg kell jelölni, hogy milyen lakcímre kéri 
a kérelmező az értesítést. A kérelem a bírósághoz vagy az ügyészséghez történő bejelentéssel visszavonható.
(3) A  letartóztatást, az  előzetes kényszergyógykezelést, a  végrehajtandó szabadságvesztést, az  elzárást vagy 
a  kényszergyógykezelést foganatosító bv. intézet a  bíróság vagy az  ügyészség értesítése alapján a  kérelmet 
a  fogvatartotti nyilvántartásban rögzíti, és a  végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt végleges szabadon 
bocsátásáról a  szabadulás előtt egy hónappal, minden más esetben az  értesítési kötelezettséget megalapozó 
esemény bekövetkezését követően haladéktalanul tájékoztatja a  Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát 
(a  továbbiakban: BVOP), amely haladéktalanul értesítést küld a  sértett, illetve a  Be. 52.  § (1)  bekezdése alapján 
a  sértett jogait gyakorló személy részére az  elítélt vagy az  egyéb jogcímen fogvatartott szabadon bocsátásának 
időpontjáról vagy szökéséről.
(4) A  fiatalkorú letartóztatását foganatosító, illetve a  javítóintézeti nevelést végrehajtó javítóintézet a  bíróság 
vagy az  ügyészség értesítése alapján a  kérelmet a  fiatalkorúak nyilvántartásában rögzíti, és a  fiatalkorú végleges 
elbocsátásáról az  elbocsátás előtt egy hónappal, minden más esetben az  értesítési kötelezettséget megalapozó 
esemény bekövetkezését követően haladéktalanul tájékoztatja a  sértett által megadott lakcím szerint illetékes 
rendőri szervet, amely haladéktalanul értesítést küld a sértett, illetve a Be. 52. § (1) bekezdése alapján a sértett jogait 
gyakorló személy részére a fiatalkorú szabadon bocsátásának időpontjáról vagy szökéséről.”

416. §  A Bv. tv. 17. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő alcím és rendelkezés lép:
„A megkeresés és az adatkérés
17. § (1) A büntetés, az intézkedés és a szabálysértési elzárás végrehajtása, továbbá az elítélt, illetve egyéb jogcímen 
fogvatartott kérelmének elbírálása érdekében a  büntetés-végrehajtási bíró, az  ügyészség, a  végrehajtásért felelős 
szerv, valamint az  igazságügyért felelős miniszter, a  gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős miniszter és 
a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter megkereséssel élhet, állami és helyi önkormányzati szervet, hatóságot, 
köztestületet, gazdálkodó szervezetet, alapítványt, közalapítványt és egyesületet kereshet meg tájékoztatás adása, 
adatszolgáltatás, adat továbbítás, illetve iratok rendelkezésre bocsátása végett, és ennek a  teljesítésére legalább 
nyolc, legfeljebb harmincnapos határidőt állapíthat meg.
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(2) Ha a megkeresés személyes adatok közlésére vonatkozik, az csak annyi és olyan személyes adatra vonatkozhat, 
amely a  megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. A  megkeresésben az  adatkezelés 
pontos célját és a kért adatok körét meg kell jelölni.
(3) Az  (1)  bekezdés alapján megkeresett szerv köteles a  tájékoztatást, az  adatszolgáltatást – amely magában 
foglalja különösen az  adat feldolgozását –, illetve az  adat továbbítást térítésmentesen teljesíteni. A  megkeresett 
a  megállapított határidő alatt – ha törvény másképp nem rendelkezik – köteles a  megkeresést teljesíteni, vagy 
a teljesítés akadályát közölni.
(4) Ha a megkeresett szerv, szervezet a megkeresést a megadott határidőn belül nem teljesíti, vagy a megkeresés 
teljesítését jogosulatlanul megtagadja, a  büntetés-végrehajtási bíró, illetve az  ügyészség rendbírságot szabhat 
ki. A  rendbírság kiszabására és végrehajthatóságára a  Be. 127.  § (1)–(3) és (6)–(9)  bekezdését kell alkalmazni. 
A  rendbírság kiszabása ellen bejelentett jogorvoslatnak halasztó hatálya van. A  rendbírság kiszabását 
a  végrehajtásért felelős szerv kezdeményezheti a  büntetés-végrehajtási bírónál, feltételes ügyészi felfüggesztés 
esetén az ügyészségnél.
(5) Ha ez  feladatának ellátásához szükséges, a  büntetés-végrehajtási bíró, az  ügyészség, az  igazságügyért felelős 
miniszter, a  gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős miniszter, a  büntetés-végrehajtásért felelős miniszter és 
a  végrehajtásért felelős szerv egymástól, illetve a  büntetőügyben eljáró vagy eljárt bíróságtól, ügyészségtől vagy 
nyomozó hatóságtól, továbbá a szabálysértési ügyben eljárt bíróságtól, szabálysértési hatóságtól is kérhet adatokat, 
iratokat és felvilágosítást.
(6) Halasztás, részletfizetés elbírálása érdekében és a  kegyelmi eljárásban a  bíróság a  Be. adatkérésre vonatkozó 
rendelkezései szerint adatszolgáltatást kérhet.”

417. §  A Bv. tv. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A büntetés és az intézkedés esetén az elővezetésre a Be. 118. §-át kell alkalmazni azzal, hogy – e törvény eltérő 
rendelkezése hiányában – az  elővezetés elrendelésére a  bíróság, a  BVOP, a  feltételes ügyészi felfüggesztés esetén 
az ügyészség jogosult.”

418. §  A Bv. tv. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ismeretlen helyen tartózkodó elítélt, illetve kényszergyógykezelt felkutatása érdekében
a) a lakcímének megállapítása érdekében a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból adat kérhető, illetve
b) a körözése rendelhető el, és
c) az e törvényben meghatározott esetben elfogatóparancsot lehet kibocsátani, ideértve a 2012. évi CLXXX. törvény 
25. § (1) és (2) bekezdésének, valamint az Nbjt. 32. § (2) bekezdésének az alkalmazását
azzal, hogy körözés elrendelésére és elfogatóparancs kibocsátására kizárólag a bíróság jogosult.”

419. §  A Bv. tv. 22. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a  határozattal szemben bírósági felülvizsgálatnak van helye, a  határozatot a  jogorvoslatra jogosultnak is 
kézbesíteni kell.”

420. §  A Bv. tv. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A végrehajtásért felelős szerv, illetve szervezeti egység vezetője hivatalból vagy kérelemre a határozatot elírás 
vagy számítási hiba esetén – ha ez  szükséges, a  kérelmező meghallgatását követően – kijavítja. A  kijavítás nem 
változtathat a kijavított határozat érdemén.”

421. § (1) A Bv. tv. 26. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:
„A végrehajtás során keletkezett irat megismerésének joga”

 (2) A Bv. tv. 26. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Aki az (1) bekezdés szerint az iratokat megismerheti, azokba betekinthet, azokról feljegyzést készíthet, valamint 
–  jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – saját költségén másolat kiadását kérheti. A  minősített adatot 
tartalmazó irat megismerésére a Be. 105–106. §-át értelemszerűen alkalmazni kell.
(3) Az  iratokról a  végrehajtásért felelős szerv a  kérelem előterjesztésétől számított nyolc munkanapon belül 
másolatot ad ki. Az iratban keltezéssel fel kell jegyezni, hogy mely iratról, kinek a részére, hány példányban készült 
másolat. Ha az irat elektronikus okiratként, papíralapú okirat elektronikus másolataként vagy elektronikus formában 
rendelkezésre áll, a  megismerésére jogosult kérheti a  másolat elektronikus úton vagy elektronikus adathordozón 
való kiadását.”
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 (3) A Bv. tv. 26. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az irat akkor áll elektronikus formában rendelkezésre, ha a bíróság, az ügyészség, illetve a végrehajtásért felelős 
szerv a papíralapú iratot információs rendszer alkalmazásával szerkesztette meg.”

 (4) A Bv. tv. 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Nem terjed ki a megismerés joga
a) a döntés-előkészítés során készült tervezetre,
b) a kockázatértékelési összefoglaló jelentésre, a záró kockázatértékelési jelentésre,
c) a bv. szerv előterjesztésének a döntésre vonatkozó javaslatát tartalmazó részére,
d) a  biztonsági kockázati besorolással, a  biztonsági zárkába vagy részlegre helyezéssel kapcsolatos olyan iratra, 
amelynek ismertté válása valamely más személy jogait vagy érdekeit sértené,
e) a végrehajtásért felelős szerv szakterületi véleményére,
f ) a  pártfogó felügyelő vagy a  büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő feljegyzésére és az  egyéni pártfogó 
felügyelői tervnek a  bűncselekmény elkövetéséhez vezető okokra, a  bűnismétlés vonatkozásában fennálló, 
a pártfogoltat veszélyeztető körülmények kockázatelemzésére vagy kockázatértékelésére vonatkozó részére,
g) az elfogatóparancs kibocsátásáról szóló igazolásra, valamint
h) azon iratokra, amelyeknek a megismerésére a kérelmező törvény szerint nem jogosult.”

422. § (1) A Bv. tv. III. Fejezete címének a helyébe a következő cím lép:
„A bíróság és az ügyészség feladatai a végrehajtásban”

 (2) A Bv. tv. 32. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:
„A büntetőügyben eljáró bíróság és ügyészség feladatai”

423. §  A Bv. tv. 32. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Pénzbüntetés, elkobzás és vagyonelkobzás esetén az ügydöntő határozat rendelkező részének a Be. 459. § (1) 
és (2) bekezdése szerinti jogerősítési záradékkal ellátott példánya pótolja az értesítőlap kiállítását, és a végrehajtás 
alapjául szolgál.”

424. §  A Bv. tv. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„33.  § (1) Ha a  bíróság az  értesítőlap alapjául szolgáló határozatot kijavítja, újabb értesítőlapot kiállítani nem kell. 
A tanács elnöke a kijavítást elrendelő határozatot nyomban megküldi annak a végrehajtásért felelős szervnek, illetve 
a  törvényszék büntetés-végrehajtási csoportjának (a  továbbiakban: bv. csoport), amelynek az  értesítőlapot már 
megküldte, és szükség esetén a  végrehajtás függőben tartása iránt intézkedik. Ha a  kijavítást elrendelő határozat 
véglegessé vált, a  bíróság a  véglegessé válási záradékkal ellátott határozatát megküldi a  végrehajtásért felelős 
szervnek, illetve a bv. csoportnak.
(2) Ha a  bíróság olyan kérdésben, amelyre nézve az  értesítőlap adatot tartalmaz, utóbb a  Be. XCIV. Fejezete vagy 
a 837. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti eljárásban másként határoz, vagy a határozata mulasztását utólag 
pótolja, a  tanács elnöke – ha erre vonatkozóan rendszeresített értesítőlap van bevezetve – értesítőlapot állít ki, 
és azt jogerősítési, illetve véglegessé válási záradékkal ellátott határozatával együtt haladéktalanul megküldi 
a  végrehajtásért felelős szervnek, szabadságvesztés esetén a  bv. csoportnak. Értesítőlap rendszeresítésének 
hiányában a  tanács elnöke a  jogerősítési, illetve véglegessé válási záradékkal ellátott határozatát haladéktalanul 
megküldi a végrehajtásért felelős szervnek, szabadságvesztés esetén a bv. csoportnak.”

425. §  A Bv. tv. a következő 34/A. §-sal egészül ki:
„34/A. § A 32. § (4) és (6) bekezdése, 33. § (2) bekezdése, valamint a 34. § (1)–(3) és (5) bekezdése esetén a tanács 
elnöke a papíralapú határozatot – ideértve a  jogerősítési, illetve véglegessé válási záradékot – és az értesítőlapon 
a  bírói rendelvényt eredeti aláírással látja el. Ha a  határozatot és a  bírói rendelvénnyel ellátott értesítőlapot 
elektronikus úton kell megküldeni, a  tanács elnöke az  elektronikus okiratot minősített elektronikus aláírással 
látja el. Ennek hiányában a  papíralapú, eredeti aláírással ellátott határozatot és értesítőlapot elektronikus okirattá 
kell átalakítani, és legalább minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy 
elektronikus bélyegzővel kell ellátni.”
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426. §  A Bv. tv. 44. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A kérelemről, ha azt a terhelt az ügydöntő határozat jogerőre emelkedését követően nyomban előterjesztette 
– a jelen lévő ügyész nyilatkozatát követően –, az ügydöntő határozatot hozó bíróság dönt, a határozatát indokolni 
köteles.
(3) A terhelt később előterjesztett kérelmének elbírálására a Be. XCIV. Fejezete szerinti egyszerűsített felülvizsgálat 
szabályait kell értelemszerűen alkalmazni azzal, hogy a  bíróság nem ügydöntő végzéssel határoz. Ha a  bíróság 
az ügyiratok alapján dönt, a kérelemről bírósági titkár is határozhat.
(4) A pénzbüntetés tekintetében a halasztás vagy a  részletfizetés engedélyezése tárgyában hozott határozat ellen 
nincs helye fellebbezésnek.
(5) A  szabadságvesztés, az  elzárás, a  közérdekű munka és a  javítóintézeti nevelés végrehajtásának elhalasztása 
tárgyában hozott határozat ellen az  ügyészség, az  elítélt, a  törvényes képviselő és a  védő, a  rendbírság helyébe 
lépő elzárás végrehajtásának elhalasztása tárgyában hozott határozat ellen az ügyészség és a rendbírsággal sújtott 
személy fellebbezhet. Ha a  halasztást a  (2)  bekezdés alapján a  másodfokú bíróság engedélyezte, a  fellebbezés 
elbírálására a Be. 614. §-a megfelelően irányadó.”

427. §  A Bv. tv. a 44. §-t követően a következő alcímmel és 44/A. §-sal egészül ki:
„Bírósági mentesítés
44/A. § (1) A Btk. 101. § (1) és (2) bekezdése szerinti büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli utólagos bírósági 
mentesítést az  elítélt, a  védő, illetve a  fiatalkorú törvényes képviselője az  alapügyben elsőfokon eljárt bíróságnál 
kérheti. Több elítélés esetében a  magasabb hatáskörű bíróság, ennek hiányában az  a  bíróság jár el, amely 
a legsúlyosabb büntetést szabta ki. Ha a büntetések azonos súlyúak, a bíróságok közül az jár el, amelyhez a kérelem 
elsőként beérkezett.
(2) Ha az egyik ügyben katonai büntetőeljárás volt folyamatban, az a bíróság jár el, amely a katonai büntetőeljárást 
lefolytatta, kivéve, ha a katonai büntetőeljárás hatályát a Be. 696. § (3) bekezdése alapozta meg.
(3) A  kérelem elbírálására a  Be. XCIV. Fejezete szerinti egyszerűsített felülvizsgálat szabályait kell értelemszerűen 
alkalmazni. A  bíróság a  kérelem elbírálása előtt beszerzi az  ügyészség nyilatkozatát. Ha az  utólagos bírósági 
mentesítésre irányuló kérelem felfüggesztett szabadságvesztéshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alóli 
mentesítésre irányul és az elítélt pártfogó felügyelet alatt áll, a bíróság összefoglaló jelentés elkészítését rendeli el 
a pártfogó felügyelet végrehajtásának tapasztalatairól.
(4) Ha a mentesítés törvényi előfeltételei hiányoznak, a bíróság a kérelmet elutasítja, egyébként érdemben elbírálja.
(5) A  bíróság a  mentesítést kimondó határozat hatályon kívül helyezéséről az  ügyészség indítványára vagy 
hivatalból utólag határoz, ha
a) a mentesítés hatályát vesztette [Btk. 101. § (4) bekezdés és 102. § (2) bekezdés], vagy
b) utóbb megállapítják, hogy a mentesítésnek törvényi akadálya volt.”

428. §  A Bv. tv. 45. és 46. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„45. § (1) Kegyelem iránti előterjesztést – hivatalból vagy kérelemre – a még végre nem hajtott büntetés, a próbára 
bocsátás, a  jóvátételi munka és a  javítóintézeti nevelés elengedésére vagy mérséklésére, illetve a  büntetett 
előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítésre az igazságügyért felelős miniszter tehet a köztársasági elnökhöz.
(2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt intézkedés mérséklése vagy elengedése, valamint a már végrehajtott büntetés 
vagy intézkedés utólagos elengedése iránt, illetve ha a mentesülés a bíróság határozata vagy a törvény alapján már 
beállt, kegyelmi kérelem nem nyújtható be, illetve hivatalból kegyelmi eljárás nem kezdeményezhető.
(3) Kegyelmi kérelmet az  elítélt, a  védő, az  elítélt törvényes képviselője, valamint az  elítélt hozzátartozója 
nyújthat be.
(4) Hivatalból a  kegyelmi eljárást kegyelmi kezdeményezéssel a  jogerős ügydöntő határozatot hozó bíróság vagy 
az  eljáró büntetés-végrehajtási bíró – az  elsőfokon eljárt bíróság útján – indíthatja meg. Nincs helye hivatalból 
kegyelmi eljárás kezdeményezésének a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítésre.
(5) A  még végre nem hajtott büntetés, az  (1)  bekezdés szerinti intézkedés elengedése vagy mérséklése, illetve 
a  büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítés iránt a  kegyelmi kérelmet az  elsőfokon eljárt bíróságnál 
kell benyújtani.
(6) Az  elsőfokon eljárt bíróság tanácsának elnöke a  kegyelmi eljárás során a  Be. 859.  § (2)  bekezdése szerint 
az elítéltnek a kegyelmi döntéshez szükséges személyes adatait beszerzi. A bíróság e célból
a) az elítéltről környezettanulmány készítését rendelheti el,
b) fogva lévő elítélt esetén a bv. intézet vagy a javítóintézet értékelő véleményét szerezheti be, vagy
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c) az elítélt életvitelével összefüggő nyilvános adatokról készített rendőrségi jelentést kérhet.
(7) A  döntéshez szükséges adatokat tartalmazó ügyiratokat és egyéb iratokat, valamint a  kegyelmi kérelmet, 
illetve a  kegyelmi kezdeményezést a  tanács elnöke az  adatok, iratok beszerzését követő nyolc napon belül 
az igazságügyért felelős miniszterhez felterjeszti.
(8) Ha a  kegyelmi eljárás során egészségügyi okra hivatkoznak, az  igazságügyért felelős miniszter az  előterjesztés 
előkészítése során – a  büntetés végrehajtásának megkezdésére halasztó hatállyal – elrendelheti az  elítéltnek 
a  Büntetés-végrehajtás Központi Kórházában (a  továbbiakban: Központi Kórház) vagy az  IMEI-ben történő 
szakorvosi vizsgálatát.
(9) A  büntetés vagy az  intézkedés elengedése vagy mérséklése iránti kérelem vagy előterjesztés esetén 
az igazságügyért felelős miniszter elrendelheti a büntetés vagy javítóintézeti nevelés végrehajtásának a köztársasági 
elnök döntéséig történő elhalasztását vagy félbeszakítását.
(10) A  büntetés vagy a  javítóintézeti nevelés végrehajtásának elhalasztását vagy félbeszakítását az  igazságügyért 
felelős miniszter megszünteti, ha az a körülmény, amelyre figyelemmel a halasztás vagy a félbeszakítás elrendelését 
alapozta, megszűnt.
(11) A  büntetés vagy a  javítóintézeti nevelés végrehajtásának elhalasztását vagy félbeszakítását az  igazságügyért 
felelős miniszter megszüntetheti, ha tudomására jut, hogy
a) az elítélttel szemben a halasztás vagy a félbeszakítás tartama alatt elkövetett bűncselekmény miatt büntetőeljárás 
indult, vagy újabb szabadságvesztést kell végrehajtani,
b) az elítéltet más ügyben letartóztatásba helyezték.
(12) A (8)–(11) bekezdésben meghatározott esetekben az igazságügyért felelős miniszter a döntéséről tájékoztatja 
az  elítéltet, illetve a  kérelmezőt, valamint a  büntetés vagy a  javítóintézeti nevelés végrehajtása érdekében 
intézkedésre jogosult bíróságot, szabadságvesztés esetén a BVOP-t és a végrehajtásért felelős szervet.
46.  § (1) Az  igazságügyért felelős miniszter a  17.  § szerinti megkereséssel élhet további olyan adatok vagy iratok 
beszerzése érdekében, amelyekre a kegyelmi kérelem, illetve a kegyelmi kezdeményezés hivatkozik, vagy amelyek 
a kegyelmi eljárás lefolytatásához szükségesek.
(2) Az  igazságügyért felelős miniszter a  kegyelmi eljárás során törvényben meghatározott adatkörben adatokat 
igényelhet a következő nyilvántartásokból:
a) bűnügyi nyilvántartási rendszer,
b) szabálysértési nyilvántartási rendszer,
c) polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása,
d) közúti közlekedési nyilvántartás,
e) központi idegenrendészeti nyilvántartás.
(3) Az  igazságügyért felelős miniszter a  kegyelmi kérelmet, illetve a  kegyelmi kezdeményezést a  köztársasági 
elnökhöz akkor is felterjeszti, ha a kegyelem gyakorlása iránt nem tesz előterjesztést.
(4) A  köztársasági elnök a  kegyelmi döntésről szóló határozatot – az  ellenjegyzési jog gyakorlása érdekében  – 
az igazságügyért felelős miniszternek küldi meg. Ha a kegyelmi döntésről szóló határozatot az igazságügyért felelős 
miniszter nem ellenjegyzi, e  döntését a  határozat eredeti példányára rávezeti. Ellenjegyzés hiányában a  kegyelmi 
eljárás befejeződik. Az igazságügyért felelős miniszter az ellenjegyzési jog gyakorlásáról tájékoztatja a köztársasági 
elnököt.
(5) Ha a  kegyelmi eljárás a  (4)  bekezdésben meghatározotton kívül más okból fejeződik be, ennek tényét 
az a személy, aki előtt a kegyelmi eljárás folyamatban van, illetve az  iratok felterjesztését megelőzően az elsőfokú 
bíróság állapítja meg.
(6) Az  igazságügyért felelős miniszter a  kegyelmi döntésről szóló ellenjegyzett határozatot, illetve a  kegyelmi 
eljárásnak az  (4) és (5)  bekezdésben meghatározott okból történő befejezéséről szóló tájékoztatást és a  kegyelmi 
eljárás iratait megküldi annak az elsőfokú bíróságnak, amely az ügyiratokat felterjesztette.
(7) Ha a  kegyelmi döntésről szóló határozat az  elítélttel szemben olyan büntetést vagy intézkedést állapít meg, 
amelyről a  jogerős ügydöntő határozat nem rendelkezett, vagy a kiszabott büntetés végrehajtását felfüggeszti, és 
a Btk. vonatkozó rendelkezése alapján ehhez kötelezően pártfogó felügyelet kapcsolódik, akkor az elsőfokon eljárt 
bíróság nem ügydöntő határozattal ezt megállapítja. A határozattal szemben jogorvoslatnak helye nincs, a határozat 
a meghozatala napján válik véglegessé.
(8) A  kegyelmi döntésről szóló határozatot és a  (7)  bekezdés szerinti határozatot, illetve a  kegyelmi eljárás 
befejezéséről szóló tájékoztatást az  ügyben elsőfokon eljárt bíróság tanácsának elnöke kézbesíti az  elítéltnek és 
a kegyelmi kérelem előterjesztőjének, illetve a kegyelmi eljárást kezdeményező jogerős ügydöntő határozatot hozó 
bíróságnak vagy büntetés-végrehajtási bírónak, továbbá szükség szerint intézkedik a kegyelmi határozatba foglalt 
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büntetés vagy intézkedés, illetve a (7) bekezdés szerinti határozattal megállapított pártfogó felügyelet végrehajtása 
érdekében.
(9) Ha az  elítélt a  szabadságvesztését, elzárását vagy a  javítóintézeti nevelését tölti, részére a  kegyelmi döntésről 
szóló határozatot, illetve a  kegyelmi eljárás befejezéséről szóló tájékoztatást az  igazságügyért felelős miniszter 
közvetlenül a  bv. intézet vagy a  javítóintézet útján kézbesíti, egyidejűleg a  kegyelmi határozat megküldésével 
értesíti az elsőfokon eljárt bíróságot. A kegyelmi döntésről szóló határozatot, illetve a kegyelmi eljárás befejezéséről 
szóló tájékoztatást az  ügyben elsőfokon eljárt bíróság tanácsának elnöke kézbesíti a  kegyelmi kérelem 
előterjesztőjének, illetve a  kegyelmi eljárást kezdeményező jogerős ügydöntő határozatot hozó bíróságnak vagy 
büntetés-végrehajtási bírónak.
(10) Ha az  elítélt büntetésének vagy javítóintézeti nevelésének végrehajtását a  kegyelmi döntés meghozataláig 
elhalasztották vagy félbeszakították, a kegyelmi döntésről szóló határozatot, illetve a kegyelmi eljárás befejezéséről 
szóló tájékoztatást az  igazságügyért felelős miniszter a  büntetés vagy a  javítóintézeti nevelés végrehajtása 
érdekében intézkedésre jogosult bíróságnak, szabadságvesztés esetén a  BVOP-nak és a  végrehajtásért felelős 
szervnek is megküldi.
(11) Ha a  köztársasági elnök kegyelmet gyakorolt, az  elítélt részére küldött értesítés tartalmazza a  kegyelemhez 
fűződő jogkövetkezményekről szóló tájékoztatást is.
(12) Ha a  köztársasági elnök nem gyakorolt kegyelmet vagy a  kegyelmi eljárás más okból fejeződött be, nincs 
akadálya annak, hogy az arra jogosult újabb kegyelmi kérelmet nyújtson be.”

429. §  A Bv. tv. 46/G. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kegyelmi döntésről szóló határozattal kapcsolatosan az ellenjegyzési jog gyakorlására és a kegyelmi döntésről 
szóló határozat, illetve a kegyelmi eljárás befejezéséről szóló tájékoztatás kézbesítésére a 46. § (4)–(11) bekezdését 
megfelelően alkalmazni kell.”

430. § (1) A Bv. tv. 50. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A büntetés-végrehajtási bíró)
„f ) az e fejezetben szabályozott eljárása során az ügy érdemében – ide nem értve a bírósági felülvizsgálati eljárást – 
ügydöntő végzést hoz, amely ellen
fa) – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – fellebbezésnek van helye,
fb) felülvizsgálatnak nincs helye,”

 (2) A Bv. tv. 50. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A büntetés-végrehajtási bíró)
„h) határozatát hatályon kívül helyezi, ha a  büntetőügyben elsőfokon eljárt bíróságnak a  Be. XCIV. Fejezete és 
a 837. § (2) bekezdés a)–b) pontja szerinti valamely eljárásban meghozott határozata ezt szükségessé teszi, ugyanígy 
jár el, ha hivatalból, az  ügyészség indítványa, illetve az  elítélt vagy védője kérelme alapján észleli, hogy valamely 
rendelkezése nem a törvénynek megfelelő, ezekben az esetekben a 71. § szerinti eljárásban új határozatot hoz,
i) az  eljárást felfüggeszti, ha az  elítélt ismeretlen helyre távozott, vagy külföldön tartózkodik és a  kiadatása, vagy 
az  európai elfogatóparancs alapján történő átadása iránt kell intézkedni, vagy ha a  Be. XCIV. Fejezete és a  837.  § 
(2)  bekezdés a)–b)  pontja szerinti valamely eljárás lefolytatására hívta fel a  büntetőügyben elsőfokon eljárt 
bíróságot,”

 (3) A Bv. tv. 50. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott
a) törvényes képviselője,
b) nagykorú hozzátartozója,
c) ha külföldi állampolgár, állama konzuli tisztviselője,
d) ha kényszergyógykezelés hatálya alatt áll, házastársa vagy élettársa,
e) ha fiatalkorú, a gondozását ellátó nagykorú személy,
a büntetés-végrehajtási bírói eljárásban segítőként vehet részt, a  meghallgatáson, illetve a  tárgyaláson akkor 
lehet jelen, ha azt a  büntetés-végrehajtási bíró a  bíróság épületében tartja, egyéb jog akkor illeti meg, ha arról 
e  törvény kifejezetten rendelkezik. Ha e  törvény jogorvoslati jogot biztosít, akkor a  segítőt felvilágosításkérési és 
iratmegismerési jog illeti meg. A  fiatalkorú és a  kényszergyógykezelt törvényes képviselőjének észrevételezési, 
felvilágosításkérési, indítványtételi, iratmegismerési, valamint jogorvoslati jogára a védő jogai irányadók.”
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 (4) A Bv. tv. 50. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A büntetés-végrehajtási bírói eljárásban bűnügyi költség a Be. 145. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
díj vagy költség. A felmerült bűnügyi költség – e törvény eltérő rendelkezése hiányában, valamint az (1) bekezdés 
g) pontja kivételével – az elítéltet terheli.”

431. §  A Bv. tv. a 65. §-t követően a következő alcímmel és 65/A. §-sal egészül ki:
„A pénzbüntetés végrehajthatósága megszűnésének megállapítása
65/A. § (1) A büntetés-végrehajtási bíró hivatalból vagy a bv. intézet előterjesztésére a 293/A. § (1) bekezdésében 
meghatározott ok fennállása esetén, az iratok alapján megállapítja a pénzbüntetés végrehajthatósága megszűnését. 
Az eljárásnak az elítélt vagy védője kérelmére is helye van.
(2) Az eljárást annak a törvényszéknek a gazdasági hivatala szerint illetékes büntetés-végrehajtási bíró folytatja le, 
amely a  pénzbüntetés végrehajtása érdekében intézkedett. Ha az  elítélt fogva van, az  eljárást a  fogvatartás helye 
szerint illetékes büntetés-végrehajtási bíró folytatja le.
(3) A bűnügyi költséget az állam viseli.”

432. §  A Bv. tv. a 69. §-t követően a következő alcímekkel és 69/A–69/C. §-sal egészül ki:
„Rendelkezés az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének a hozzáférés végleges 
megakadályozásával történő végrehajtásáról és annak megszüntetéséről
69/A.  § (1) A  büntetés-végrehajtási bíró hivatalból vagy az  ügyészség indítványára – az  iratok alapján  – 
az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének végrehajtását az elektronikus adathoz való hozzáférés 
végleges megakadályozásával rendeli el, ha
a) a tárhelyszolgáltató a 324. § (3) bekezdése alapján kiszabott pénzbírság ellenére nem teljesíti a kötelezettséget,
b) az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételét gyermekpornográfia (Btk. 204. §) megvalósulása miatt 
rendelte el, és a  tárhelyszolgáltató kötelezettségének nem tesz eleget, a  pénzbírság kiszabására tekintet nélkül 
haladéktalanul,
c) az  elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételére vonatkozóan a  külföldi hatóság jogsegély iránti 
megkeresése a megkeresés kibocsátásától számított harminc napon belül nem vezetett eredményre.
(2) Az  elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele végrehajtásának a  hozzáférés végleges 
megakadályozásával történő elrendelése tárgyában hozott határozattal szemben az  ügyészség a  határozat 
közlésétől, az  elektronikus adat feletti rendelkezésre jogosult a  határozat közlésétől – ideértve a  Be. 135.  § 
(1) bekezdés b) pontja szerinti hirdetményi úton történő kézbesítést is – számított nyolc napon belül fellebbezhet.
(3) A  büntetés-végrehajtási bíró hivatalból, az  ügyészség indítványára vagy a  tárhelyszolgáltató kérelmére 
az  elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele végrehajtásának a  hozzáférés végleges 
megakadályozásával történő végrehajtását megszünteti, ha
a) a tárhelyszolgáltató teljesíti az elektronikus adat végleges eltávolítására vonatkozó kötelezettségét,
b) az elektronikus adat feletti rendelkezésre jogosult az elektronikus adatot eltávolítja.

A kényszergyógykezelés felülvizsgálata
69/B.  § (1) A  büntetés-végrehajtási bíró a  kényszergyógykezelés megkezdésétől számított hat hónap eltelte előtt 
a  kényszergyógykezelés szükségességét hivatalból felülvizsgálja. Ha a  kényszergyógykezelést nem szünteti meg, 
a felülvizsgálatot hat hónaponként megismétli.
(2) A  büntetés-végrehajtási bíró a  kényszergyógykezelés felülvizsgálatáról – ennek keretében fenntartásának 
szükségességéről vagy megszüntetéséről – tárgyaláson határoz.
(3) A  tárgyaláson az  ügyészt, a  védőt és – feltéve, hogy állapota miatt megjelenhet, és a  jogainak gyakorlására 
képes – a kényszergyógykezelés alatt álló személyt meg kell hallgatni.
(4) Az eljárás lefolytatására, ha elsőfokon nem budapesti székhelyű bíróság járt el, a Budapest Környéki Törvényszék, 
ha pedig elsőfokon budapesti székhelyű bíróság járt el, a Fővárosi Törvényszék büntetés-végrehajtási bírája illetékes.
(5) Ha a kényszergyógykezelés alatt álló személy a vele szemben hozott ügydöntő határozat jogerőre emelkedése 
előtt előzetes kényszergyógykezelés hatálya alatt állt, a  felülvizsgálatra az  (1)  bekezdésben megállapított 
határidőt a  büntetőügyben eljáró bíróságnak a  kényszerintézkedés indokoltságának felülvizsgálata tárgyában 
hozott határozata véglegessé válása napjától kell számítani. Ez  esetben a  felülvizsgálat során a  büntetőügyben 
rendelkezésre álló elmeorvos-szakértői vélemény felhasználható és újabb szakértő kirendelése mellőzhető.
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(6) A  kényszergyógykezelés felülvizsgálatának az  ügyészség indítványára, a  kényszergyógykezelés alatt álló, 
annak házastársa, élettársa, törvényes képviselője vagy a  védő kérelmére, továbbá az  IMEI főigazgató főorvosa 
előterjesztésére is helye van.
(7) A  büntetés-végrehajtási bíró a  kérelmet érdemi vizsgálat nélkül, az  iratok alapján elutasíthatja, ha 
kényszergyógykezelés alatt álló személy, annak házastársa, élettársa, törvényes képviselője vagy a  védő a  három 
hónapon belül ismételten előterjesztett kérelemben új körülményre nem hivatkozik. Ezekben az ügyekben bírósági 
titkár nem járhat el.
(8) A  felülvizsgálat előtt – az  (5)  bekezdésben meghatározott kivétellel – elmeorvos-szakértői véleményt kell 
beszerezni. Az  eljárásban az  IMEI orvosa az  elmeorvos-szakértői vélemény kialakításában egyik szakértőként 
közreműködhet.
(9) A  kényszergyógykezelés felülvizsgálatáról hozott végzés ellen a  kényszergyógykezelés alatt álló házastársa, 
élettársa és törvényes képviselője is fellebbezhet.

Mentesítés a végleges hatályú foglalkozástól és járművezetéstől eltiltás, valamint a végleges hatályú 
kiutasítás alól
69/C. § (1) A foglalkozástól végleges eltiltás, a járművezetéstől végleges eltiltás, illetve a végleges hatályú kiutasítás 
alóli mentesítést az  elítélt, a  védő és a  fiatalkorú törvényes képviselője az  alapügyben elsőfokon eljárt bíróság 
székhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bírónál kérheti. A végleges hatályú kiutasítás alóli mentesítés iránti 
kérelmet Magyarország külképviseleténél is elő lehet terjeszteni.
(2) A  büntetés-végrehajtási bíró a  döntést iratok alapján is meghozhatja, de ezekben az  ügyekben bírósági titkár 
nem járhat el.
(3) A  büntetés-végrehajtási bíró a  kérelem elbírálása előtt beszerzi a  büntető ügyiratokat, valamint az  ügyészség 
nyilatkozatát, továbbá végleges hatályú kiutasítás alóli mentesítés iránti kérelem esetén az  idegenrendészeti 
hatóság, valamint – lehetőség szerint – az elítélt lakóhelye szerinti állam bűnügyi jogsegély teljesítésére feljogosított 
hatóságának nyilatkozatát.
(4) Ha a mentesítés törvényi előfeltételei hiányoznak, a büntetés-végrehajtási bíró a kérelmet elutasítja.”

433. §  A Bv. tv. 72. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A büntetés-végrehajtási bíró az iratnak a hozzá érkezésétől számított nyolc napon belül határoz.”

434. §  A Bv. tv. 76. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni az elítélt adatainak kezelésére akkor is, ha]
„b) a  szabadlábon lévő elítélt feltételes szabadságra bocsátása a  Btk. 92–92/B.  §-a alapján beszámított időre 
figyelemmel esedékes, de a letartóztatást nem a bv. intézetben töltötte.”

435. §  A Bv. tv. 80. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pártfogó felügyelő a  közérdekű munka és a  pártfogó felügyelet végrehajtása, a  büntetés-végrehajtási pártfogó 
felügyelő a  pártfogó felügyelet végrehajtása érdekében az  érintett következő bűnügyi személyes adatait igényelheti és 
veheti át a bűnügyi nyilvántartó szervtől:)
„c) a  Bnytv. 23.  § c) és h)  pontjában meghatározott adatokat, ha a  terhelttel szemben letartóztatást, bűnügyi 
felügyeletet vagy előzetes kényszergyógykezelést rendeltek el.”

436. §  A Bv. tv. 80. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés alapján átvett adatokat törölni kell, ha]
„c) a közérdekű munka végrehajthatósága, illetve a pártfogó felügyelet végrehajtása megszűnt.”

437. §  A Bv. tv. 104. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Enyhébb végrehajtási szabályok nem alkalmazhatók, ha)
„a) az elítélt a szabadságvesztésből – a Btk. 92–92/B. §-a alapján beszámított időt is figyelembe véve – a feltételes 
szabadságra bocsátásig esedékes időtartam felét nem töltötte le,”
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438. § (1) A Bv. tv. 113. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A bv. intézet az elítéltet kérelmére előállítja, ha a büntetőügyben az ügyiratok Be. 100. §-a és a 352. §-a szerinti 
megismerési jogának biztosítása érdekében – a  bíróság, az  ügyészség vagy a  nyomozó hatóság az  előállítás 
elrendelésével – annak helyéről és időpontjáról az elítéltet értesíti.”

 (2) A Bv. tv. 113. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  bv. intézet az  elítéltet kérelmére előállítja, ha a  büntetőügyekben alkalmazandó közvetítői tevékenységet 
végző közvetítő sértettként, terheltként vagy ezek törvényes képviselőjeként a  közvetítői megbeszélés vagy 
a megállapodás aláírásának helyéről és időpontjáról értesíti.”

439. § (1) A Bv. tv. 114. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  nyomozó hatóság az  elítéltet az  ügyészség engedélye alapján – a  bv. intézettel való előzetes egyeztetés 
szerint – az  intézetben kihallgathatja, illetve ha az  elítéltek ugyanabban az  intézetben vannak fogva tartva, 
a nyomozó hatóság a szembesítést az intézetben is végrehajthatja, továbbá biztosíthatja a Be. 352. § (1) bekezdése 
szerinti ügyirat megismerés jogát. A  nyomozó hatóság az  elítélt intézetben lévő érték- vagy tárgyletétjéből 
lefoglalhat. Az  ügyészség más eljárási cselekmények intézetben történő elvégzésére is engedélyt adhat. Az  elítélt 
részvételével lefolytatandó eljárási cselekményen történő részvétel céljából megjelenő védőnek és törvényes 
képviselőnek a bv. intézetbe történő belépését engedélyezni kell.”

 (2) A Bv. tv. 114. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az  elítélt kiadása a  rendőrségi fogdán történő elhelyezéssel jár, úgy azt az  illetékes ügyészség legfeljebb 
hatvan napra engedélyezheti. A határozattal szemben panasznak nincs helye.”

440. §  A Bv. tv. 115. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Enyhébb végrehajtási fokozat nem jelölhető ki, ha)
„a) az elítélt a szabadságvesztésből – a Btk. 92–92/B. §-a alapján beszámított időt is figyelembe véve – a feltételes 
szabadságra bocsátásig esedékes időtartam felét nem töltötte le,
b) az elítélt feltételes szabadságra nem bocsátható és a szabadságvesztés tartamának – a Btk. 92–92/B. §-a alapján 
beszámított időt is figyelembe véve – fegyházfokozatban a felét, börtönfokozatban az egyharmadát nem töltötte le,”

441. § (1) A Bv. tv. 127. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  elítélt az  ellene folyamatban lévő büntetőeljárás során a  bíróság, az  ügyészség vagy a  nyomozó hatóság 
által elektronikus adathordozón átadott ügyiratokba vagy kiadott másolatba, illetve az  ellene folyamatban volt 
büntetőeljárásban keletkezett ügyiratokról elektronikus adathordozón kiadott másolatba a  büntetés-végrehajtási 
szervezet által biztosított számítástechnikai eszköz igénybevételével jogosult betekinteni. Az  ügyiratokba való 
betekintést – kellő időben előterjesztett kérelemre – a  védővel való személyes kapcsolattartás során is biztosítani 
kell.”

 (2) A Bv. tv. 127. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  bíróság, az  ügyészség és a  nyomozó hatóság a  Be. 100.  §-a és 352.  §-a szerint az  ügyiratok megismerését 
az  ügyiratok megküldésével a  bv. intézetben is lehetővé teheti, vagy a  bíróság és az  ügyészség ennek érdekében 
a  terhelt előállítását rendelheti el. A  nyomozó hatóság részéről kért előállítás az  ügyészség hozzájárulásával 
történhet.
(4) Az elítélt a vele szemben folyamatban lévő vagy folyamatban volt büntetőeljárás során keletkezett ügyiratokról 
készült másolatot magánál tarthatja, vagy ha azok terjedelme a  zárka rendeltetésszerű használatát akadályozná, 
valamint az elektronikus adathordozón kiadott másolatot a zárkán kívül rendelkezésre bocsátott tárolóhelyiségben 
tarthatja.
(5) Ha az elítélttel szemben kábítószer birtoklása miatt megindult büntetőügyben feltételes ügyészi felfüggesztést 
rendeltek el, és más ügyben szabadságvesztést tölt, a  bv. szerv biztosítja, hogy az  elítélt kábítószer-függőséget 
gyógyító kezelésen vegyen részt, vagy kábítószer-használatot kezelő más ellátásban vagy megelőző-felvilágosító 
szolgáltatásban részesüljön.”

442. §  A Bv. tv. 188. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az  elítélt által a  Btk. 92–92/B.  §-a szerinti beszámításra figyelemmel indokolt, a  feltételes szabadságra 
bocsátás tárgyában a  bv. intézet soron kívül, egyébként a  feltételes szabadságra bocsátás lehetséges időpontja 
előtt három hónappal tesz előterjesztést a büntetés-végrehajtási bírónak. Ha a büntetés-végrehajtási bíró az elítélt 
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feltételes szabadságra bocsátását rendelte el, de annak esedékességéig az elítélt súlyos fegyelmi vétséget követett 
el, a bv. intézet erről haladéktalanul értesíti.”

443. §  A Bv. tv. 192. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a  fiatalkorú eljárási cselekmény lefolytatása érdekében történő kiadása a  rendőrségi fogdán való 
elhelyezéssel jár, úgy azt az  illetékes ügyészség harminc napra engedélyezheti. A határozat ellen panasznak nincs 
helye.”

444. §  A Bv. tv. 211. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„211.  § (1) A  külföldi elítélt és az  illetékes külképviselet tagja a  konzuli kapcsolatokról szóló nemzetközi 
egyezmény, valamint az  érintett államok által kötött szerződésekben foglaltak szerint, az  e  törvényben foglaltak 
figyelembevételével tartanak kapcsolatot. A kapcsolat felvétele csak a külföldi elítélt beleegyezésével történhet.
(2) A külföldi elítélt a magánelzárás végrehajtása alatt is kapcsolatot tarthat az illetékes külképviselet tagjával.
(3) Ha a  külföldi elítélttel szemben újabb büntetőeljárás indult vagy van folyamatban államának konzuli 
képviselőjével mind írásban, mind szóban és személyesen – a  fogvatartás rendjének a  megtartásával – ellenőrzés 
nélkül tarthat kapcsolatot. A  nyomozó hatóság által a  bv. intézetben a  külföldi elítélt részvételével lefolytatandó 
eljárási cselekményen való részvétel céljából az  állama konzuli képviselőjének a  bv. intézetbe történő belépését 
engedélyezni kell.”

445. §  A Bv. tv. 214. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„214.  § A bv. intézet a  külföldi elítélt várható szabadulása előtt harminc nappal, ha a  szabadságvesztés hátralévő 
tartama kevesebb harminc napnál, akkor legkésőbb a  jogerős ügydöntő határozatról szóló bírói értesítés 
kézhezvételét követő munkanapon, illetve ha a szabadulás időpontja indokolja, haladéktalanul értesíti az ügydöntő 
határozatot hozó elsőfokú bíróság székhelye szerint illetékes területi idegenrendészeti hatóságot az  elítélt 
szabadulásáról.”

446. § (1) A Bv. tv. 282. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közérdekű munka végrehajtására szolgáló munkahelyet az elítélt lakcíme – ennek hiányában, vagy az elítélt 
kérelmére a tényleges tartózkodási helye – szerint illetékes pártfogó felügyelői szolgálat pártfogó felügyelője jelöli 
ki, a  munkahely kijelölése előtt az  elítéltet meghallgatja. Evégből az  elítéltet a  bíróság értesítésének és ügydöntő 
határozatának kézhezvételétől számított nyolc napon belül idézi, egyben az iskolai végzettségére, szakképesítésére 
és az egészségi állapotára vonatkozó iratok bemutatására hívja fel.”

 (2) A Bv. tv. 282. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A munkavégzés helyeként elsősorban az elítélt lakcíme, ennek hiányában vagy az elítélt kérelmére a tényleges 
tartózkodási helye szerinti munkahelyet kell kijelölni. Az elítélt legkésőbb a meghallgatáson nyilatkozhat arról, hogy 
a közérdekű munka végrehajtási helyét a tényleges tartózkodási helye szerint kéri kijelölni.”

447. §  A Bv. tv. 290. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A pártfogó felügyelői szolgálatot új munkahely kijelölésére hívja fel
a) az ügyészség, ha az átváltoztatás indítványozására nem lát alapot, vagy
b) a büntetés-végrehajtási bíró, ha az ügyészség indítványát elutasítja.”

448. §  A Bv. tv. 294. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  bv. intézet parancsnoka a  293/A.  § (1)  bekezdése szerinti feltétel bekövetkezése előtt harminc nappal, ha 
ez a végrehajtás foganatba vételének időpontjára figyelemmel indokolt, soron kívül előterjesztést tesz a büntetés-
végrehajtási bírónak a pénzbüntetés végrehajthatósága megszűnésnek megállapítása érdekében.”

449. §  A Bv. tv. 297. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a  Be. 111.  §-a alapján a  bíróság, az  ügyészség vagy a  nyomozó hatóság a  törvényben meghatározott, 
kötelező munkáltatói intézkedés alkalmazása érekében tájékoztatta a terhelt munkáltatóját, a büntetés-végrehajtási 
bíró a foglalkozástól eltiltás végrehajtása végett felhívást küld a munkáltatónak.”
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450. §  A Bv. tv. 307. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a terhelt a határozat kihirdetésekor jelen van, a megrovást az egyesbíró vagy a tanács elnöke az ügydöntő 
határozat jogerőre emelkedésének bevárása nélkül, valamint az  ügyész szóban foganatosítja, egyéb esetben 
a megrovás végrehajtása a határozat kézbesítésével történik.”

451. §  A Bv. tv. 310. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A pártfogó felügyeletet az elítélt lakcíme vagy kérelmére tényleges tartózkodási helye szerint illetékes pártfogó 
felügyelői szolgálat kijelölt pártfogó felügyelője, a  feltételes szabadságra bocsátással összefüggő pártfogó 
felügyeletet az elítélt lakcíme vagy kérelmére tényleges tartózkodási helye szerint illetékes bv. intézet vezetője által 
kijelölt büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenységet végző pártfogó felügyelő hajtja 
végre.”

452. § (1) A Bv. tv. 312. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A pártfogó felügyelet)
„c) az elsőfokon eljárt bíróságnak a kegyelmi döntés alapján a 46. § (7) bekezdése szerint meghozott nem ügydöntő 
végzésének véglegessé válása napjával”
(kezdődik.)

 (2) A Bv. tv. 312. § (3) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A pártfogó felügyelet megszűnik, ha)
„f ) a köztársasági elnök azt a büntetést vagy intézkedést, amellyel összefüggésben az elítélt pártfogó felügyelet alatt 
áll, kegyelemből elengedte.”

453. §  A Bv. tv. 316. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pártfogó felügyelő)
„b) szolgálati helyén és lakcímén vagy tényleges tartózkodási helyén ellenőrzi, hogy a  pártfogolt betartja-e 
a magatartási szabályokat, szükség esetén utasítja azok betartására,”

454. §  A Bv. tv. 317. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  feltételes ügyészi felfüggesztés esetén elrendelt pártfogó felügyelet az  azt követő napon kezdődik, amikor 
az elrendelő ügyészségi határozat ellen a terhelt a panasz jogáról lemondott, vagy a panasz benyújtására nyitva álló 
határidő annak benyújtása nélkül eltelt.
(4) A feltételes ügyészi felfüggesztés esetén elrendelt pártfogó felügyelet megszűnik, ha
a) az ügyészség az eljárást megszünteti [Be. 398. § (1) bekezdés e) pont],
b) a feltételes ügyészi felfüggesztés tartama letelt,
c) az ügyészség az eljárás folytatását rendeli el [Be. 420. § (2) bekezdés], illetve vádat emel [Be. 421. § (1) bekezdés].
(5) Ha a Btk. Különös Része a terheltnek az eljárás megindulását követő magatartását büntethetőséget megszüntető 
okként szabályozza, és a feltételes ügyészi felfüggesztést az ügyészség a büntethetőség megszűnését eredményező 
magatartás várható teljesítése érdekében rendelte el, a  pártfogó felügyelő nem készít egyéni pártfogó felügyelői 
tervet, a  kapcsolattartásra a  pártfogó felügyelő által meghatározott módon és rendszerességgel – de legalább 
kéthavonként – kerül sor.”

455. § (1) A Bv. tv. 324. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  tárhelyszolgáltató a  kötelezettség elmulasztása miatt első alkalommal jogerősen kiszabott pénzbírság 
ellenére nem teljesíti a  kötelezettségét, a  büntetés-végrehajtási bíró hivatalból vagy az  ügyészség indítványára 
lefolytatja a 69/A. §-ban meghatározott, az elektronikus adat végleges megakadályozásának elrendelésére irányuló 
eljárást.”

 (2) A Bv. tv. 324. §-a a következő (4a)–(4c) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha az  elektronikus adat végleges megakadályozásának elrendelését követően a  bírósági végrehajtó arról 
tájékoztatja a  büntetés-végrehajtási bírót, hogy a  tárhelyszolgáltató teljesítette az  eltávolítási kötelezettségét, 
a  büntetés-végrehajtási bíró hivatalból lefolytatja a  69/A.  §-ban meghatározott, az  elektronikus adat végleges 
megakadályozásának megszüntetésére irányuló eljárást. Az  eljárás lefolytatásának a  tárhelyszolgáltató kérelmére 
is helye van. Ha a  tárhelyszolgáltató alaptalanul tesz bejelentést az  eltávolítási kötelezettség teljesítéséről, 
a büntetés-végrehajtási bíró az elektronikus adat végleges megakadályozásának ismételt elrendelésével egyidejűleg 
a tárhelyszolgáltatóval szemben százezer forinttól egymillió forintig terjedő rendbírságot szabhat ki.
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(4b) A büntetés-végrehajtási bíró az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének a hozzáférés végleges 
megakadályozásával történő elrendeléséről, illetve annak megszüntetéséről szóló határozatát haladéktalanul közli 
a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal (a továbbiakban: NMHH).
(4c) A  büntetés-végrehajtási bíró az  elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozásáról szóló 
határozatot az  NMHH elektronikus kézbesítési rendszerén keresztül kézbesíti. A  büntetés-végrehajtási bíró 
határozatát az  elektronikus hírközlési szolgáltatók részére az  NMHH kézbesítési rendszerén keresztül küldött 
értesítés napját követő munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.”

 (3) A Bv. tv. 324. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének a hozzáférés végleges megakadályozásával történő 
végrehajtását az NMHH szervezi és ellenőrzi. Az NMHH az elrendelésről szóló határozattal kapcsolatosan a Be. 337. § 
(4) bekezdése, a megszüntetésről szóló határozattal kapcsolatosan a Be. 337. § (8) és (10) bekezdése értelemszerű 
alkalmazásával jár el.
(7) A  büntetés-végrehajtási bíró hivatalból vagy az  NMHH tájékoztatása alapján az  elektronikus hírközlési 
szolgáltatóval szemben az  elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozására vagy a  hozzáférés 
újbóli biztosítására vonatkozó kötelezettség elmulasztása miatt százezer forinttól egymillió forintig terjedő 
rendbírságot szabhat ki. A  rendbírság ismételten is kiszabható. A  rendbírságot kiszabó határozattal szemben 
halasztó hatályú fellebbezésnek van helye.”

456. §  A Bv. tv. 325. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kényszergyógykezelés végrehajtására e  törvény rendelkezéseit az  e  fejezetben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni, azzal, hogy a  kényszergyógykezelt házastársa, élettársa és törvényes képviselője jogaira a  11.  § 
(9) bekezdésében foglaltak az irányadók.”

457. §  A Bv. tv. 329. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„329.  § (1) A  betegnek az  IMEI-be történő befogadása napjától számított harmadik hónap folyamán az  IMEI 
főigazgató főorvosa a  beteg állapotára vonatkozó részletes kórrajzkivonatot megküldi a  kényszergyógykezelés 
felülvizsgálatának lefolytatása érdekében az  illetékes büntetés-végrehajtási bírónak. Ezt az  eljárást 
a kényszergyógykezelés megszűnéséig vagy megszüntetéséig hathavonta meg kell ismételni.
(2) Ha a  kényszergyógykezelést előzetes kényszergyógykezelés előzte meg az  IMEI főigazgató főorvosa a  69/B.  § 
(5)  bekezdésében meghatározott időpont lejárta előtt – ha ez  szükséges haladéktalanul – megküldi a  büntetés-
végrehajtási bírónak a  beteg állapotára vonatkozó részletes kórrajz-kivonatot és az  ügydöntő határozatot hozó 
bíróság által megküldött elmeorvos-szakértői véleményt.
(3) A  betegnek a  bíróság előtti megjelenéséről – egészségi állapota alapján – az  IMEI főigazgató főorvosa dönt, 
akadály esetén haladéktalanul értesíti az eljáró büntetés-végrehajtási bírót.
(4) Ha a  büntetés-végrehajtási bíró a  kötelező felülvizsgálat során, vagy az  IMEI főigazgató főorvosának 
előterjesztése, vagy az arra jogosult indítványa alapján jogerős határozatával a kényszergyógykezelést megszünteti, 
és a beteg előállítására sor került, a 34/A. § szerint kiállított értesítőlapot a beteget kísérő felügyelőnek adja át, aki 
a beteget visszakíséri az IMEI-be.”

458. §  A Bv. tv. 338. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  (5)  bekezdés szerinti kötelezettségről és elmulasztásának lehetséges következményeiről a  beteget 
– az állapotára, adottságaira figyelemmel és a számára érthető módon – és a gondozását vállaló személyt írásban 
tájékoztatni kell.”

459. §  A Bv. tv. 355. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  fiatalkorú az  ellene folyamatban lévő büntetőeljárással kapcsolatosan jogosult a  bíróság, az  ügyészség 
vagy a  nyomozó hatóság által elektronikus eszközön átadott ügyiratokba vagy kiadott másolatba, valamint 
az  ellene folyamatban volt büntetőeljárásban keletkezett ügyiratokról elektronikus eszközön kiadott másolatba 
a  javítóintézet által biztosított számítástechnikai eszköz igénybevételével betekinteni. Az  ügyiratokba való 
betekintést – kellő időben előterjesztett kérelemre – a  védővel, illetve a  törvényes képviselővel való személyes 
kapcsolattartás során is biztosítani kell.”
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460. §  A Bv. tv. 367. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  fiatalkorúval szemben kábítószer birtoklása miatt megindult büntetőügyben feltételes ügyészi 
felfüggesztést rendeltek el és más ügyben javítóintézeti nevelést tölt, az  igazgató gondoskodik arról, hogy – ha 
a  javítóintézetben ennek feltételei nem biztosítottak – a  fiatalkorú a  javítóintézeten kívül kábítószer-függőséget 
gyógyító kezelésen vegyen részt, vagy kábítószer-használatot kezelő más ellátásban vagy megelőző-felvilágosító 
szolgáltatásban részesüljön. E feladatok ellátása során a javítóintézet a pártfogó felügyelővel együttműködik.”

461. § (1) A Bv. tv. 372. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A fiatalkorú kiadására a 114. § (3), (5) és (6) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az eljárási 
cselekmények lefolytatását követően a fiatalkorút haladéktalanul vissza kell kísérni a javítóintézetbe.”

 (2) A Bv. tv. 372. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a  fiatalkorú ellen újabb büntetőeljárás van folyamatban – kivételesen – a  bíróság határozattal, legfeljebb 
harminc napra elrendelheti rendőrségi fogdán vagy bv. intézetben történő elhelyezését.”

 (3) A Bv. tv. 372. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  bíróság, az  ügyészség és a  nyomozó hatóság az  ügyiratok teljes terjedelmében való megismerését a  Be. 
100.  §-a és a  352.  §-a alapján az  ügyiratok megküldésével a  javítóintézetben is lehetővé teheti, vagy a  bíróság és 
az  ügyészség ennek érdekében a  terhelt előállítását rendelheti el. A  nyomozó hatóság részéről kért előállítás 
az  ügyészség hozzájárulásával történhet. Az  ügyiratok javítóintézetben történő megismerésére felügyelet mellett 
kerülhet sor.”

462. §  A Bv. tv. 377. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  fiatalkorúnak a  javítóintézetbe való önkéntes visszatéréséről – az  elfogatóparancs visszavonása végett  – 
a büntetés-végrehajtási bírót haladéktalanul, de legfeljebb huszonnégy órán belül értesíteni kell.”

463. §  A Bv. tv. 386. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A letartóztatás végrehajtására – függetlenül a letartóztatás 388–389. § és 413. § szerinti végrehajtási helyétől – 
az e fejezetben foglalt eltérésekkel a szabadságvesztés végrehajtására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

464. §  A Bv. tv. 388. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a letartóztatott pszichiátriai kezelése szükséges, de előzetes kényszergyógykezelésének elrendelésére nincs 
alap, a  letartóztatást – a  bíróság rendelkezése alapján – az  IMEI-ben kell végrehajtani. A  letartóztatás IMEI-ben 
történő végrehajtását a  bíróság haladéktalanul megszünteti, ha az  az IMEI szakorvosának véleménye vagy 
igazságügyi pszichiátriai szakértői vizsgálat alapján már nem indokolt.”

465. § (1) A Bv. tv. 390. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A büntetőeljárás szakaszától függően a rendelkezési jogkör gyakorlója dönthet a letartóztatott)
„a) 173.  § (1)  bekezdés a)–d)  pontja szerinti kapcsolattartásának engedélyezéséről, korlátozásáról vagy 
ellenőrzésének módjáról, illetve megtiltásáról a  büntetőeljárás eredményessége vagy más személy életének, testi 
épségének védelme érdekében,”

 (2) A Bv. tv. 390. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A rendelkezési jogkör gyakorlója a bv. intézet értesítése alapján a letartóztatott
a) hozzátartozójával történő kapcsolattartásának korlátozásáról vagy megtiltásáról,
b) más személlyel történő kapcsolattartásának engedélyezéséről
haladéktalanul határoz.”

 (3) A Bv. tv. 390. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A fogva tartó intézet haladéktalanul értesíti a rendelkezési jogkör gyakorlóját, ha
a) a letartóztatás végrehajtása alatt annak jogkörébe tartozó döntés szükségességét észleli,
b) a letartóztatott hozzátartozójának kapcsolattartóként való nyilvántartásba vételét kezdeményezik.”

466. §  A Bv. tv. 394. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a  letartóztatottal szemben kábítószer birtoklása miatt megindult más büntetőügyben feltételes ügyészi 
felfüggesztést rendeltek el, a fogvatartást foganatosító szerv biztosítja, hogy a letartóztatott kábítószer-függőséget 
gyógyító kezelésen vegyen részt, vagy kábítószer-használatot kezelő más ellátásban vagy megelőző-felvilágosító 
szolgáltatásban részesüljön.”



34276 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 216. szám 

467. § (1) A Bv. tv. a 400. §-t megelőzően a következő alcímmel egészül ki:
„A tolmács és a szakértő”

 (2) A Bv. tv. 400. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„400. § (1) Ha a Be. 201. §-a szerint a büntetőeljárásban tolmács alkalmazása kötelező, a kirendelt vagy a védő által 
biztosított tolmács intézetbe történő belépését – a rendelkezési jogkör gyakorlójának előírásait figyelembe véve – 
engedélyezni kell.
(2) A  büntetőeljárásban kirendelt szakértő vagy – a  rendelkezési jogkör gyakorlójának előírásait figyelembe 
véve – a  Be. 190.  § (3)  bekezdése alapján magánszakértői vélemény elkészítésével megbízott szakértő intézetbe 
történő belépését engedélyezni kell. Az  ügyiratokba való betekintést – kellő időben előterjesztett kérelemre – 
a magánszakértői vélemény elkészítésével megbízott szakértővel való személyes kapcsolattartás során is biztosítani 
kell.”

468. § (1) A Bv. tv. a 401. §-t megelőzően a következő alcímmel egészül ki:
„A megismerés joga”

 (2) A Bv. tv. 401. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„401.  § (1) A  letartóztatottat – a  rendelkezési jogkör gyakorlójának intézkedése alapján – a  fogva tartó intézet 
a  büntetőügy ügyiratainak megismeréséhez való jog gyakorlása érdekében előállítja. Az  ügyiratok fogva tartó 
intézetben történő megismerésére felügyelet mellett kerülhet sor.
(2) A  letartóztatott jogosult az  ellene folyamatban lévő büntetőeljárás során a  bíróság, az  ügyészség vagy 
a nyomozó hatóság által elektronikus eszközön átadott ügyiratokba vagy kiadott másolatba történő betekintéshez 
a  fogva tartó intézet által biztosított számítástechnikai eszközt igénybe venni. Az  ügyiratokba való betekintést 
– kellő időben előterjesztett kérelemre – a védővel való személyes kapcsolattartás során is biztosítani kell.”

469. § (1) A Bv. tv. 413. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A fiatalkorú letartóztatását,
a) ha a letartóztatás elrendelésekor a tizennegyedik életévét nem töltötte be, javítóintézetben,
b) ha a  letartóztatás elrendelésekor a  tizennegyedik életévét betöltötte, de a  tizennyolcadik életévét nem töltötte 
be, javítóintézetben, kivételesen bv. intézetben,
c) ha a  letartóztatás elrendelésekor a  tizennyolcadik életévét betöltötte, de a  huszadik életévét nem töltötte be, 
büntetés-végrehajtási intézetben, kivételesen javítóintézetben,
d) ha a letartóztatás elrendelésekor a huszadik életévét betöltötte, büntetés-végrehajtási intézetben
kell végrehajtani.
(3) A  letartóztatást – a  (2)  bekezdésre figyelemmel – a  bv. intézet anya-gyermek részlegén vagy a  javítóintézet 
fiatalkorú és gyermeke együttes elhelyezését biztosító részlegén kell végrehajtani annak a  fiatalkorú nőnek 
az esetében, akinek
a) a gyermeke a letartóztatás végrehajtása alatt született, és az együttes elhelyezést kizáró ok nem áll fenn, vagy
b) a gyermekét a bíróság a letartóztatás elrendelésekor ideiglenes hatállyal az anya-gyermek részlegen helyezte el.
(4) A  letartóztatás tartama alatt a  bíróság a  letartóztatás végrehajtásának helyét az  ügyészség, a  terhelt vagy 
a  védő, illetve a  törvényes képviselő indítványára megváltoztathatja. Erről – a  tárgyalás előkészítése során hozott 
határozatig – a  letartóztatást elrendelő bíróság, azt követően az  a  bíróság határoz, amelyik előtt a  büntetőeljárás 
folyik.”

 (2) A Bv. tv. 413. §-a a következő (5)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  (2)  bekezdés b) és c)  pontja esetében a  fiatalkorú letartóztatását végrehajtó javítóintézet vagy bv. intézet 
– ha a fiatalkorú vagy a végrehajtás rendjének vagy biztonsága fenntartása érdekében szükséges – javaslatot tehet 
az ügyészségnek arra, hogy indítványozza a letartóztatás végrehajtási helyének megváltoztatását.
(6) A  fiatalkorú rendőrségi fogdában, továbbá javítóintézetben történő végrehajtás esetén bv. intézetben történő 
ideiglenes elhelyezését a bíróság legfeljebb harminc napra rendeli el.
(7) A bíróságnak a  letartóztatásról a  tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig a fiatalkorú huszonnégy órát 
meg nem haladó tartamban az ügyészség rendelkezése alapján – a bíróság egyidejű értesítésével – is elhelyezhető 
rendőrségi fogdában vagy bv. intézetben. A tizennegyedik életévét be nem töltött fiatalkorú rendőrségi fogdában 
vagy bv. intézetben nem helyezhető el.
(8) A fiatalkorú letartóztatott legfeljebb öt napig terjedő magánelzárással fenyíthető.”
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470. §  A Bv. tv. 414. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„414. § (1) A letartóztatás javítóintézetben történő végrehajtására a XXVII. Fejezet rendelkezéseit kell értelemszerűen 
alkalmazni, a  362–364.  §, a  365.  § (3)  bekezdése, a  367.  §, a  371.  §, a  373.  § (2)  bekezdés e)–h)  pontja, valamint 
a 374. § (2) bekezdés d)–g) pontja és a 378–379. § rendelkezései azonban nem alkalmazhatók.
(2) A  letartóztatásban lévő fiatalkorú, ha fekvőbeteg-ellátásra szorul, vagy egészségi állapota kórházi kivizsgálást 
igényel, egészségügyi ellátását és vizsgálatát lehetőség szerint büntetés-végrehajtási egészségügyi intézetben kell 
biztosítani.”

471. §  A Bv. tv. 424. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az előzetes kényszergyógykezelt a védőjével és állama konzuli tisztségviselőjével a  letartóztatottra vonatkozó 
szabályok szerint jogosult kapcsolatot tartani. A  törvényes képviselet ellátása érdekében a  törvényes képviselő 
az előzetes kényszergyógykezelt személlyel – a  fogvatartást foganatosító szerv rendjének a megtartásával – mind 
szóban, mind írásban és személyesen ellenőrzés mellett tarthat kapcsolatot. Ez  esetben a  telefonon történő és 
a  személyes kapcsolattartás nem számítható be a  rezsimszabályokhoz igazodó kapcsolattartásként. Az  előzetes 
kényszergyógykezelés meghosszabbítása tárgyában tartandó ülésen, ha azt a  bíróság az  IMEI-ben tartja a  védő, 
a konzuli tisztviselője és a törvényes képviselő részére a belépést biztosítani kell.”

472. §  A Bv. tv. 428. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  fogda az  őrizet Be. 274.  § (3)  bekezdése és 725.  § (2)  bekezdése szerinti határidejének lejártát, valamint 
a 38. § (5) bekezdése szerinti büntetés-végrehajtási őrizet határidejének lejártát – a Be. 274. § (5) bekezdése alapján 
az őrizet elrendelését megelőző hatósági fogvatartás beszámításával – nap, óra és perc megjelöléssel tartja nyilván.”

473. §  A Bv. tv. 436. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) E  törvénynek a  büntetőeljárásról szóló 2017.  évi XC.  törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló 2017. évi CXCVII.  törvény 432. §-ával megállapított 69/A–69/C. § szerinti eljárásokat a korábbi 
jogszabály szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság folytatja le, ha
a) a 329. § (1) bekezdése szerinti kórrajzkivonat, vagy
b) az indítvány, illetve a kérelem,
2018. június 30. napjáig a bíróságra beérkezett.”

474. §  A Bv. tv.
 1. 3.  § 1.  pontjában a  „Be. XXIX. Fejezet II. Címe” szövegrész helyébe a  „Be. 128.  § (2) és (5)  bekezdése, 

XCIV. Fejezete és Huszonegyedik Része” szöveg,
 2. 3.  § 7.  pontjában az  „ítélethozatalt követő érdemi rendelkezésekről,” szövegrész helyébe az  „ügydöntő 

határozat meghozatalát követő érdemi rendelkezésekről,” szöveg,
 3. 3. § 14. pontjában, 10/A. § (6) bekezdésében, 75/A. § (4) bekezdésében, 426. § (2), (5) és (6) bekezdésében 

az „ideiglenesen” szövegrészek helyébe az „előzetes” szöveg,
 4. 4.  § (1)  bekezdésében a „bíróság jogerős határozata alapján,” szövegrész helyébe a „bíróság jogerős vagy 

véglegessé vált határozata alapján,” szöveg,
 5. 4.  § (2)–(4)  bekezdésében, 5.  § (2)  bekezdésében, 6.  §-ában, 13.  § (5)  bekezdésében, 32.  § (2) és 

(7) bekezdésében, 50. § (1) bekezdés b), d) és g) pontjában, 51. § (2) bekezdésében, 59. § (3) bekezdésében, 
61.  § (1)–(2), (4) és (5)  bekezdésében, 61/C.  § (1b) és (1c)  bekezdésében, 64.  § (1) és (6)  bekezdésében, 
65.  § (1)  bekezdésében, 66.  § (1)–(2)  bekezdésében, 67.  § (1) és (3)  bekezdésében, 68.  § (8)  bekezdésében, 
68/A. § (1) bekezdésében, 70. § (1) bekezdésében, 70/A. § (1) bekezdésében, 71. § (1) bekezdésében, 104. § 
(2) bekezdés g) pontjában, 114. § (3) bekezdésében, 116. § (2) bekezdésében, 154. § (2) bekezdésében, 166. § 
a) pontjában, 172. § (3) bekezdésében, 177. § (4) bekezdésében, 180/A. § (1) bekezdés c) pontjában, 187. § 
(3) bekezdés b) pontjában, 275. § (2) bekezdésében, 283. § (5) bekezdésében, 286. § (2)–(3) bekezdésében, 
290. § (2) bekezdésében, 307. § (2) bekezdésében, 314. § (2) és (3) bekezdésében, 315. § (4) bekezdésében, 
317. § (1)–(2) és (6)–(7) bekezdésében, 340. §-ában, 372. § (2) és (5) bekezdésében, 385. § (3) bekezdésében, 
387. § (2) bekezdésében, 390. § (2a) bekezdésében, 397. § b) pontjában, 406. § (5) bekezdés a) pontjában, (6), 
(8)–(9) bekezdésében, 422. § (2) bekezdés b) pontjában, 426. § (3) bekezdésében, 428. § (1) bekezdésében, 
429. § (1) bekezdésében és 434. § (5) bekezdésében az „ügyész” szövegrészek helyébe az „ügyészség” szöveg,

 6. 4.  § (2)  bekezdésében, 32.  § (2)  bekezdésében és 317.  §-át megelőző alcímben a „vádemelés elhalasztása” 
szövegrész helyébe a „feltételes ügyészi felfüggesztés” szöveg,



34278 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 216. szám 

 7. 4.  § (2)  bekezdésében, 309.  § (1)  bekezdésében az  „a határozat” szövegrész helyébe az  „az ügydöntő 
határozat” szöveg,

 8. 4.  § (4)  bekezdésében az „értesítőlapot” szövegrész helyébe az „a 34/A.  § szerint értesítőlapot” szöveg és 
az „eredeti aláírással” szövegrész helyébe az „eredeti aláírással, vagy minősített elektronikus aláírással” szöveg,

 9. 5. § (1) bekezdésében, 42. § (3) bekezdésben, 43. § (1) bekezdésében, 83. § (1) és (2) bekezdésében, 116. § 
(3)  bekezdésében, 188.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 299.  § (3)  bekezdésében az „ítéletben” szövegrészek 
helyébe az „ügydöntő határozatban” szöveg,

 10. 8.  § (4)  bekezdésében a  „(3)  bekezdés” szövegrész helyébe a  „(3) és (3a)  bekezdés” szöveg és az  „ítélet 
kihirdetésekor,” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozat kihirdetésekor, illetve kézbesítésekor,” szöveg,

 11. 9. § (1) bekezdésében, 104. § (2) bekezdés f ) pontjában, 121. § (2) bekezdésében az „ítéletében” szövegrész 
helyébe az „ügydöntő határozatában” szöveg,

 12. 10.  § (4)  bekezdésében a „cselekvőképtelen nagykorú” szövegrész helyébe a „cselekvőképességet teljesen 
korlátozó gondnokság alá helyezett nagykorú” szöveg,

 13. 10.  § (5)  bekezdés a)  pontjában, 317.  § (7)  bekezdésében és 381.  § (1)  bekezdésében az  „ügyészhez” 
szövegrész helyébe az „ügyészséghez” szöveg,

 14. 11. § (1) bekezdésében az „irat-betekintési” szövegrész helyébe az „iratmegismerési” szöveg,
 15. 11. § (5a) bekezdésében a „képviselő” szövegrészek helyébe a „védő, illetve a képviselő” szöveg,
 16. 11. § (5a) bekezdésében a „képviselőt” szövegrész helyébe a „védőt, illetve a képviselőt” szöveg,
 17. 12.  § (1)  bekezdésében az  „anyanyelvét, törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés alapján, az  abban 

meghatározott körben regionális vagy nemzetiségi nyelvét” szövegrész helyébe a „nem magyar anyanyelvét, 
nemzetiségi anyanyelvét vagy törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződésben meghatározott egyéb 
anyanyelvét” szöveg,

 18. 12.  § (2)  bekezdésében az „anyanyelvére, törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés alapján, az  abban 
meghatározott körben regionális vagy nemzetiségi nyelvre” szövegrész helyébe a „nem magyar anyanyelvére, 
nemzetiségi anyanyelvére vagy törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződésben meghatározott egyéb 
anyanyelvére” szöveg,

 19. 12.  § (3)  bekezdésében az  „anyanyelvén, törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés alapján, az  abban 
meghatározott körben regionális vagy nemzetiségi nyelven” szövegrész helyébe a „nem magyar anyanyelvén, 
nemzetiségi anyanyelvén vagy törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződésben meghatározott egyéb 
anyanyelvén” szöveg,

 20. 12.  § (4)  bekezdés d)  pontjában az  „irataiba és az  egészségügyi dokumentációba való betekintéshez” 
szövegrész helyébe az „iratai és az egészségügyi dokumentáció megismeréséhez” szöveg,

 21. 12. § (5) bekezdés b) pontjában a „személyes költségmentesség” szövegrész helyébe a „költségkedvezmény” 
szöveg,

 22. 12.  § (5)  bekezdés e)  pontjában a „büntetőügy irataiba való betekintéshez” szövegrész helyébe a „büntető 
ügyiratok megismeréséhez” szöveg,

 23. 12. § (5) bekezdés g) pontjában a „szabadlábra helyezési kérelem” szövegrész helyébe a „kényszerintézkedés 
megszüntetése iránti indítvány” szöveg,

 24. 13.  § (1)  bekezdésében a „Be. 51.  § (3) vagy (3a)  bekezdése” szövegrész helyébe a „Be. 52.  § (1)  bekezdése” 
szöveg,

 25. 13.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 387.  § (4)  bekezdésében, 390.  § (1) és (7)–(8)  bekezdésében, 391.  § (4) 
és (6)  bekezdésében, 392.  § (1) és (5)–(6)  bekezdésében, 394.  § (1)  bekezdés e)  pontjában, (2), (4) és 
(7)  bekezdésében, 396.  § (1)  bekezdésében, 398.  § (3)–(4)  bekezdésében, 399.  § (2)  bekezdésében, 402.  § 
(1)  bekezdésében, 403.  § (2)  bekezdésében, 406.  § (6)  bekezdésében, 407.  § (2)–(3)  bekezdésében, 409.  § 
(2)  bekezdésében, 410.  § (3) és (5)–(6)  bekezdésében, 411.  § (2)  bekezdésében, 412.  § (3)  bekezdésében, 
416.  § (1)  bekezdésében, 418.  § (2)  bekezdésében, 419.  § (2)  bekezdésében, 420.  § (1)–(2)  bekezdésében 
az „az előzetesen letartóztatott” szövegrészek helyébe az „a letartóztatott” szöveg,

 26. 13.  § (1)  bekezdés d)  pontjában, 338.  § (3)  bekezdésében, XXX. Fejezet címében, 424.  § (1),  
(5)–(7)  bekezdésében, 425.  §-ában, 426.  § (1)  bekezdésében, (2)  bekezdés a)  pontjában és  
(3)–(4)  bekezdésében, 434.  § (2)  bekezdés d)  pontjában az „ideiglenes” szövegrészek helyébe az „előzetes” 
szöveg,

 27. 19.  § (2)  bekezdésében a  „lakó- és tartózkodási helyének megállapítása iránt [Be. 73.  § (2)  bekezdés] 
intézkedni.” szövegrész helyébe a „lakcímének megállapítása iránt intézkedni.” szöveg,
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 28. 19. § (3) bekezdésében a „tartózkodási helyének” szövegrész helyébe a „lakcímének, tényleges tartózkodási 
helyének” szöveg,

 29. 25.  § (2)  bekezdés c)  pontjában a  „határozat a  jogerő beállta napján” szövegrész helyébe a  „határozat 
a büntetés-végrehajtási bíró határozatának véglegessé válása napján” szöveg,

 30. 26. § (1) bekezdésében a „tekintheti meg” szövegrész helyébe az „ismerheti meg” szöveg,
 31. 26. § (6) bekezdésében a „másolat kiadásának” szövegrész helyébe a „megismerés” szöveg,
 32. 26/A.  §-ában, 56.  § (4) és (7)  bekezdésében, 68.  § (7)  bekezdésében, 282.  § (6)  bekezdésében, 283.  § 

(7)  bekezdésében, 313.  § (5)  bekezdésében, 314.  § (1)  bekezdésében, 406.  § (4) és (8)  bekezdésében és 
425. §-ában az „ügyésznek” szövegrész helyébe az „ügyészségnek” szöveg,

 33. 29. § (1) bekezdésében, 84. § (1)–(2) bekezdésében, 274. § (1) bekezdésében, 308. § (1) bekezdésében, 312. § 
(1) bekezdés a) pontjában a „határozat” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozat” szöveg,

 34. 30.  § (3)  bekezdésében az „ítéletben kiszabott büntetéshez igazodnak.” szövegrész helyébe az „ügydöntő 
határozatban kiszabott büntetéshez, illetve alkalmazott intézkedéshez igazodnak.” szöveg,

 35. 32.  § (1)  bekezdésében az „a tanács elnöke vagy az  egyesbíró” szövegrész helyébe az „az egyesbíró vagy 
a tanács elnöke” szöveg,

 36. 34. § (2) és (4) bekezdésében, 54. § (1) bekezdésében, 58. § (1) és (3) bekezdésében, 118. § (2) bekezdésében, 
180/A.  § (1)  bekezdés f )  pontjában, 205.  § (5)  bekezdésében, 278.  §-ában, 283.  § (3)  bekezdésében, 
287.  § (4)  bekezdés a)  pontjában, 289.  §-ában, 293/A.  § (1)  bekezdésében, 296.  § (1)  bekezdésében és 
(1)  bekezdés a)  pontjában, 299.  § (3)  bekezdésében, 301.  § (3)  bekezdésében, 303.  § (2)  bekezdésében, 
304.  § (1)  bekezdésében és (1)  bekezdés a)  pontjában, 324.  § (3)  bekezdésében és 352.  §-ában az „ítélet” 
szövegrészek helyébe az „ügydöntő határozat” szöveg,

 37. 35. § (2) bekezdésében a „Be. 65. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „Be. 140. § (4) bekezdése” szöveg,
 38. 38.  § (3)  bekezdésében a  „tartózkodási helyét vagy a  lakóhelyét” szövegrész helyébe a  „lakcímét, illetve 

a tényleges tartózkodási helyét” szöveg,
 39. 38. § (5) bekezdésében a „büntetés-végrehajtási őrizetbe veheti.” szövegrész helyébe a „büntetés-végrehajtási 

őrizetét rendelheti el.” szöveg,
 40. 39. § (7) bekezdésében a „46. § (2) bekezdése” szövegrészek helyébe a „45. § (9) bekezdése” szöveg,
 41. 41. § (6) bekezdés c) pontjában a „házi őrizete” szövegrész helyébe az „olyan bűnügyi felügyelete, amelynek 

keretében a bíróság a terhelt számára előírta, hogy lakást, egyéb helyiséget, intézményt, vagy ahhoz tartozó 
bekerített helyet engedély nélkül nem hagyhatja el,” szöveg,

 42. 44. § (6) bekezdésében a „40. § (2) és (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „40. § (2) és (3) bekezdésében, 
a rendbírság helyébe lépő elzárás esetén 43/B. § (1) bekezdésében” szöveg,

 43. 46/C. §-ában és 46/F. § (3) bekezdésében a „46. § (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „46. § (2) bekezdése” 
szöveg,

 44. 46/C.  § b)  pontjában az  „elítélt büntetőügyének az  iratait” szövegrész helyébe az  „elítélttel szemben 
folyamatban volt büntetőeljárás ügyiratait” szöveg,

 45. 46/D. § (4) bekezdésében a „büntető ügyekben” szövegrész helyébe a „büntetőügyekben” szöveg,
 46. 48. § (1) bekezdésében a „határozatának” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozatának” szöveg,
 47. 48.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az „az előzetes fogvatartásban vagy házi őrizetben” szövegrész helyébe az 

„a Btk. 92–92/B. §-a alapján beszámított időt is figyelembe véve” szöveg,
 48. 48. § (3) bekezdésében az „értesítőlapra” szövegrész helyébe az „értesítőlapra a 34/A. § szerint” szöveg,
 49. 49.  § (2)  bekezdésében az „A 44.  § (6) és (7)  bekezdésében” szövegrész helyébe az „A 44.  § (1), (3), (6) és 

(7) bekezdésében” szöveg,
 50. 50. § (1) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében a „védő részvétele” szövegrész helyébe a „védő jelenléte” 

szöveg,
 51. 50.  § (6)  bekezdésében a „büntetőeljárás szabályait kell alkalmazni.” szövegrész helyébe a „büntetőeljárás 

szabályait kell alkalmazni azzal, hogy bizonyítási indítvány előterjesztésére vonatkozóan a  Be. 520.  § nem 
alkalmazható és előkészítő ülés megtartásának nincs helye.” szöveg,

 52. 54.  § (1)  bekezdésében, 86.  § (2)–(3)  bekezdésében és 309.  § (1)  bekezdésében az „első fokon” szövegrész 
helyébe az „elsőfokon” szöveg,

 53. 58.  § (1)  bekezdésében az  „az előzetes fogvatartásban, vagy házi őrizetben töltött időre figyelemmel” 
szövegrész helyébe az „a Btk. 92–92/B. §-a alapján beszámított időt is figyelembe véve” szöveg,

 54. 58.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 154.  § (2)  bekezdésében, 154/A.  § (2)  bekezdésében, 339.  § 
(1)  bekezdésében, 368.  § (8)  bekezdésében, 369.  § (2)  bekezdésében, 370.  § (1)  bekezdésében, 388.  § 
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(4) bekezdésében, 393. § (5) bekezdésében, 421. § (6) bekezdésében, 428. § (2) bekezdés a) pontjában, 431. § 
(3) bekezdésében, az „ügyészt” szövegrész helyébe az „ügyészséget” szöveg,

 55. 58. § (3) bekezdésében a „Be. 557. §-a” szövegrész helyébe a „Be. 671. § 4. pontja” szöveg,
 56. 61.  § (1)  bekezdésében, 301.  § (2)  bekezdésében az „elítélt tartózkodási helye szerint” szövegrész helyébe 

az „elítélt lakcíme, illetve tényleges tartózkodási helye szerint” szöveg,
 57. 61/C.  § (1a)  bekezdésében, 280.  § (5)  bekezdésében, 415.  § (1)  bekezdésében az „ügyésznél” szövegrészek 

helyébe az „ügyészségnél” szöveg,
 58. 62.  § (2)  bekezdésében, 63.  § (2)  bekezdésében, 64.  § (2)  bekezdésében, 316.  § (7)  bekezdésében, 380.  § 

(5) bekezdésében a „lakóhelye, ennek hiányában” szövegrész helyébe a „lakcíme, illetve tényleges” szöveg,
 59. 68.  § (9)  bekezdésében az  „ítéletben, vagy a  bíróság határozatában” szövegrész helyébe az  „ügydöntő 

határozatban” szöveg,
 60. 70/A. § (6) bekezdésében a „lakóhelye vagy tartózkodási helye” szövegrész helyébe a „lakcíme vagy tényleges 

tartózkodási helye” szöveg,
 61. 73. § (3) bekezdésében az „az előzetes letartóztatottak” szövegrész helyébe az „a letartóztatottak” szöveg,
 62. 75.  § (3)  bekezdésében, 390.  § (2a)  bekezdésében és 410.  § (6)  bekezdésében, az  „az előzetesen 

letartóztatottnak” szövegrész helyébe az „a letartóztatottnak” szöveg,
 63. 78. § (1) bekezdés b) pontjában, 385/A. §-ában, 389. §-ában, 390. § (4) bekezdésében, 397. § b) pontjában, 

410.  § (1)  bekezdés d)  pontjában (2) és (6)  bekezdésében, 421.  § (1) és (2)  bekezdésében az „az előzetes 
letartóztatást” szövegrész helyébe az „a letartóztatást” szöveg,

 64. 78. § (1) bekezdés b) pontjában, 274. § (1) bekezdésében, 388. § (1a) bekezdés a) és b) pontjában, (2), (2a) és 
(4) bekezdésében, 390. § (4) bekezdésében, 392. § (8) bekezdésében, 393. § (1), (2), (4) és (5) bekezdésében, 
394/A.  §-ában, 402.  § (1)  bekezdésében, 404.  § (2)  bekezdésében, 410.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 411.  § 
(2)  bekezdésében, 412.  § (3)  bekezdésében, 415.  § (1)–(2)  bekezdésében, 416.  § (2)–(3)  bekezdésében, 
421.  § (6)  bekezdésében, 422.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 427.  § (1)  bekezdésében, 434.  § (2)  bekezdés 
a)  pontjában és (3)  bekezdés a)  pontjában az  „az előzetes letartóztatás” szövegrészek helyébe az 
„a letartóztatás” szöveg,

 65. 81. §-ában az „vádemelés elhalasztása során pártfogó felügyelet alatt állók” szövegrész helyébe az „feltételes 
ügyészi felfüggesztéshez kapcsolódóan pártfogó felügyelet alatt állók” szöveg,

 66. 85. § (1) bekezdés b) pontjában az „állandó lakóhelyét” szövegrész helyébe a „lakcímét” szöveg,
 67. 86. § (4) bekezdésében a „lakóhelye vagy tartózkodási helye” szövegrész helyébe a „lakcíme vagy tényleges 

tartózkodási helye” szöveg,
 68. 88. § a) pontjában a „bírósági ítéletről” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozatról” szöveg,
 69. 97. § (1) bekezdésében az „elítélt lakóhelyéhez” szövegrész helyébe az „elítélt lakcíméhez” szöveg,
 70. 104.  § (1a)  bekezdésében a „lakó- vagy tartózkodási hely” szövegrész helyébe a „lakcím, illetve tényleges 

tartózkodási hely” szöveg,
 71. 112. § (2) bekezdésében a „határozatban” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozatban” szöveg lép,
 72. 112. § (2) és (3) bekezdésében a „határozattal” szövegrészek helyébe az „ügydöntő határozattal” szöveg,
 73. 113. § (2) bekezdésében a „részvételi” szövegrész helyébe a „jelenléti” szöveg,
 74. 113.  § (5)  bekezdésében az  „(1), (3) és (4)  bekezdésében” szövegrész helyébe az  „(1), (2a), (3) és 

(4) bekezdésében” szöveg,
 75. 113.  § (6)  bekezdésében a  „költségmentességet,” szövegrész helyébe a  „közigazgatási hatósági 

ügyben költségmentesség engedélyezését, polgári ügyben a  polgári perrendtartás szabályai szerint 
költségmentesség, költségfeljegyzési jog engedélyezését,” szöveg,

 76. 114.  § (3)  bekezdésében és 372.  § (3)  bekezdésében a  „nyomozási cselekmények” szövegrész helyébe 
az „eljárási cselekmények” szöveg,

 77. 116. § (5) bekezdésben a „tartózkodási hely” szövegrész helyébe a „lakcím, illetve tényleges tartózkodási hely” 
szöveg,

 78. 172. § (3) bekezdésében a „büntető ügyben” szövegrész helyébe a „büntetőügyben” szöveg,
 79. 180/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „büntető eljárás” szövegrész helyébe a „büntetőeljárás” szöveg,
 80. 187/E. § (1) bekezdés a) pontjában a „büntető ügyről” szövegrész helyébe a „büntetőügyről” szöveg,
 81. 273. § (1) bekezdésében a „jogerős határozata” szövegrész helyébe a „jogerős ügydöntő határozata” szöveg,
 82. 273.  § (5)  bekezdés a)  pontjában az  „az előzetesen letartóztatottaktól” szövegrész helyébe az 

„a letartóztatottaktól” szöveg,
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 83. 284.  § (1)  bekezdésében és 286.  § (1)  bekezdésében az „elítélt lakóhelye, ennek hiányában vagy az  elítélt 
kérelmére a  tartózkodási helye” szövegrész helyébe az „elítélt lakcíme, vagy az elítélt kérelmére a  tényleges 
tartózkodási helye” szöveg,

 84. 287.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a  „lakóhelyének, tartózkodási helyének címét,” szövegrész helyébe 
a „lakcímét, kézbesítési címét, tényleges tartózkodási helyének címét,” szöveg,

 85. 297. § (5) bekezdésében a „bíróság az elítéltet” szövegrész helyébe a „büntetés-végrehajtási bíró az elítéltet” 
szöveg,

 86. 299. § (4) bekezdésében az „elrendelő határozatot” szövegrész helyébe az „elrendelő ügydöntő határozatot” 
szöveg,

 87. 302.  § (2)  bekezdésében, 306.  § (2)  bekezdésében a  „határozatot” szövegrész helyébe az  „ügydöntő 
határozatot” szöveg,

 88. 313.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „bíróság határozatában” szövegrész helyébe a  „bíróság ügydöntő 
határozatában” szöveg,

 89. 316. § (6) bekezdésében a „lakóhelye szerint” szövegrész helyébe a „lakcíme szerint” szöveg,
 90. 317.  § (1)  bekezdésében a „Vádemelés elhalasztása” szövegrész helyébe a „Feltételes ügyészi felfüggesztés” 

szöveg,
 91. 318.  § (1)  bekezdésében és 323.  §-ában a  „jogerős és végrehajtási záradékkal, valamint eredeti 

aláírással ellátott” szövegrész helyébe a  „jogerősítési záradékkal ellátott és a  34/A.  §-ban meghatározott 
követelményeknek megfelelő” szöveg,

 92. 318. § (3) bekezdésében az „az egyéb érdekelt az ítélet jogerőre emelkedését követően” szövegrész helyébe 
az „a vagyoni érdekelt az ügydöntő határozat jogerőre emelkedését követően” szöveg,

 93. 324.  § (1)  bekezdésében a „Be. 596/A.  § (1)  bekezdés a)  pontjában” szövegrész helyébe a „Be. 570.  §-ában” 
szöveg,

 94. 324.  § (5)  bekezdésében a  „bíróság határozatáról” szövegrész helyébe a  „büntetés-végrehajtási bíró 
határozatáról” szöveg,

 95. 328.  § (5)  bekezdésében a „cselekvőképtelen” szövegrész helyébe a „cselekvőképességet teljesen korlátozó 
gondnokság alá helyezett” szöveg,

 96. 330. § (2) bekezdésében a „bíróság határozata” szövegrész helyébe a „bíróság ügydöntő határozata” szöveg,
 97. 341. § (1) bekezdésében a „bíróság értesítőlapja” szövegrész helyébe a „büntetés-végrehajtási bíró 34/A. §-a 

szerint kiállított értesítőlapja” szöveg,
 98. 343. § (4) bekezdésében a „gondozója” szövegrész helyébe a „gondozását ellátó nagykorú személy” szöveg,
 99. 372.  § (1)  bekezdésében és 420.  § (1)  bekezdésében a  „Büntető ügyben” szövegrész helyébe 

a „Büntetőügyben” szöveg,
100. 372. § (2) bekezdésében a „törvényes képviselőnek, valamint” szövegrész helyébe a „törvényes képviselőnek, 

állama konzuli tisztviselőjének, valamint” szöveg,
101. 372. § (5) bekezdésében az „az előzetes letartóztatásról” szövegrész helyébe az „a letartóztatásról” szöveg,
102. 377.  § (2)  bekezdésében a „fiatalkorúval szemben körözés vagy elfogatóparancs kibocsátására.” szövegrész 

helyébe a „fiatalkorúval szemben elfogatóparancs kibocsátására.” szöveg,
103. 377.  § (3)  bekezdésében az  „a büntetőhatározatot hozó bíróság” szövegrész helyébe az  „az ügydöntő 

határozatot hozó bíróság” szöveg,
104. 380. § (6) bekezdés b) pontjában a „gondozóját” szövegrész helyébe a „gondozását ellátó nagykorú személyt” 

szöveg,
105. XXIX. Fejezete címében, 388.  §-át megelőző alcímében, 391.  § (1)  bekezdésében, 392.  §-át megelőző 

alcímében, 421.  §-át megelőző alcímében az  „Az előzetes letartóztatás” szövegrész helyébe az 
„A letartóztatás” szöveg,

106. 387. § (1) bekezdésében, 391. § (2)–(3) bekezdésében, 392. § (2) bekezdésében, 394. §-át megelőző alcímben, 
394. § (1), (3), (6) és (8) bekezdésében, 395. § (1) bekezdésében, 397. §-ában, 398. § (1), (3)–(4) bekezdésében, 
402. § (2) bekezdésében, 403. § (1) és (3) bekezdésében, 404. § (1) bekezdésében, 405. § (1) bekezdésében, 
406.  § (1) és (3)  bekezdésében, 407.  §-át megelőző alcímében, 407.  § (1)–(2)  bekezdésében, 408.  §-át 
megelőző alcímében, 408.  §-ában, 410.  § (3)  bekezdésében, 417.  §-ában, 418.  § (1)  bekezdésében, 420.  § 
(3)–(4)  bekezdésében, 421.  § (1)  bekezdésében az  „Az előzetesen letartóztatott” szövegrész helyébe az 
„A letartóztatott” szöveg,

107. 387.  § (2)  bekezdésében, 388.  § (1) és (1a)  bekezdésében, 389.  §-ában és 392.  § (3)  bekezdésében az 
„Az előzetes letartóztatást” szövegrész helyébe az „A letartóztatást” szöveg,
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108. 387. § (3) bekezdésében, 390. § (3) bekezdésében, 392. § (4) bekezdésében, 402. § (1) bekezdésében, 407. § 
(4)  bekezdésében, 409.  § (3)  bekezdésében, 410.  § (2), (4) és (6)  bekezdésében és 411.  § (1)  bekezdésében 
az „az előzetesen letartóztatottat” szövegrész helyébe az „a letartóztatottat szöveg,

109. 388. § (1b) bekezdésében az „az előzetes letartóztatásban” szövegrész helyébe az „a letartóztatásban” szöveg,
110. 388. § (2) bekezdésében a „Be. 135. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Be. 299. § (2) bekezdésében és 

688. § (4) bekezdésében” szöveg,
111. 388.  § (2a)  bekezdésében a  „Be. 542/H.  § (2)  bekezdésében” szövegrész helyébe a  „Be. 830.  § (6) és 

(8) bekezdésében” szöveg,
112. 388. § (4) bekezdésében a „(2) és a (3) bekezdés” szövegrész helyébe a „(2)–(3)” szöveg,
113. 388.  § (5)  bekezdésében, 410.  §-át megelőző alcímében az „Az előzetes letartóztatott” szövegrész helyébe 

az „A letartóztatott” szöveg,
114. 390. § (6) bekezdésében a „Be. 279. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „Be. 113. § (2) bekezdése” szöveg,
115. 391.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „az előzetesen letartóztatottakat” szövegrész helyébe az 

„a letartóztatottakat” szöveg,
116. 391. § (5) bekezdésében az „Az előzetesen letartoztatott” szövegrész helyébe az „A letartóztatott” szöveg,
117. 392.  § (1)  bekezdésében az „Az előzetesen letartóztatottakat” szövegrész helyébe az „A letartóztatottakat” 

szöveg,
118. 392.  § (5)  bekezdés d)  pontjában, (6)  bekezdés d)  pontjában és (7)  bekezdés d)  pontjában és 394.  § 

(5) bekezdésében az „az előzetesen letartóztatottak” szövegrészek helyébe az „a letartóztatottak” szöveg,
119. 392. § (7) bekezdésében az „az előzetes letartóztatott” szövegrész helyébe az „a letartóztatott” szöveg,
120. 393. § (1) bekezdésében és 399. § (1) bekezdésében az „az előzetesen letartóztatottal” szövegrészek helyébe 

az „a letartóztatottal” szöveg,
121. 394.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „hozzátartozóival és más személyekkel – a  rendelkezési jogkör 

gyakorlójának 390.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti rendelkezését figyelembe véve –” szövegrész helyébe 
az „a rendelkezési jogkör gyakorlójának korlátozó vagy tiltó rendelkezése hiányában a hozzátartozójával, más 
személlyel a rendelkezési jogkör gyakorlójának engedélyével” szöveg,

122. 398. §-át megelőző alcímben az „A védővel való kapcsolattartás és az irattanulmányozás” szövegrész helyébe 
az „A védővel való kapcsolattartás” szöveg,

123. 399. § (1) bekezdésében a „hangfelvevő készüléket” szövegrész helyébe a „kizárólag hangfelvétel rögzítésére 
alkalmas technikai eszközt” szöveg,

124. 404.  § (2)  bekezdésében az „Az előzetesen letartóztatottnak” szövegrész helyébe az „A letartóztatottnak” 
szöveg,

125. 406. § (4) és (8) bekezdésében a „vádirat benyújtásáig” szövegrész helyébe a „vádemelés előtt” szöveg,
126. 406. § (5) bekezdés a) pontjában a „vádirat benyújtása” szövegrész helyébe a „vádemelés” szöveg,
127. 406.  § (4), (5)  bekezdés b)  pontjában és (8)  bekezdésében a „vádirat benyújtását követően” szövegrészek 

helyébe a „vádemelés után” szöveg,
128. 409. § (1) bekezdésében az „Az előzetesen letartóztatottal” szövegrész helyébe az „A letartóztatottal” szöveg,
129. 410. § (1) bekezdésében az „Az előzetesen letartóztatottat” szövegrész helyébe az „A letartóztatottat” szöveg,
130. 410. § (1) bekezdés b) pontjában az „az előzetes letartóztatásnak” szövegrész helyébe az „a letartóztatásnak” 

szöveg és a „Be. 132. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „Be. 298. § (1) bekezdése” szöveg,
131. 411. § (1) bekezdésében az „elrendelte (Be. 107. §),” szövegrész helyébe az „a Be. 195. §-a alapján elrendelte,” 

szöveg,
132. 412. § (1) és (4) bekezdésében az „az előzetesen letartóztatottnál” szövegrész helyébe az „a letartóztatottnál” 

szöveg,
133. 415. § (3) bekezdésében az „az előzetesen letartóztatásban” szövegrész helyébe az „a letartóztatásban” szöveg
134. 421.  § (3), (5)–(6)  bekezdésében az „Az előzetes letartóztatásból” szövegrész helyébe az „A letartóztatásból” 

szöveg,
135. 427. § (4) bekezdésében az „őrizetbe vétel célja” szövegrész helyébe az „őrizet célja” szöveg,
136. 428.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 429.  § (1)  bekezdésében és 431.  § (3)  bekezdésében az „őrizetbe vételt” 

szövegrész helyébe az „őrizetet” szöveg,
137. 429.  § (1)  bekezdés e)  pontjában a „nyomozási cselekmény” szövegrész helyébe az „eljárási cselekmény” 

szöveg,
138. 429. § (2) bekezdésében a „hozzátartozóval kapcsolatot” szövegrész helyébe a „hozzátartozóval és törvényes 

képviselőjével kapcsolatot” szöveg,
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139. 431.  § (1)  bekezdésében az „az előzetes letartóztatását” szövegrész helyébe az „a letartóztatását” szöveg és 
az „őrizetbe vétel” szövegrész helyébe az „őrizet” szöveg,

140. 438. § (5) bekezdésében a „324. §-a” szövegrész helyébe a „69/A. §-a és 324. §-a” szöveg
lép.

475. §  Hatályát veszti a Bv. tv.
 1. 8. § (1) bekezdésében a „rendőri” szövegrész,
 2. 35. § (4) és (5) bekezdése,
 3. 38.  § (1)  bekezdésében, 117.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 172.  § (3)  bekezdésében, 187/C.  § b)  pontjában, 

274.  § (1)–(2)  bekezdésében, 278.  § c)  pontjában, 280.  § (9)  bekezdésében, 289.  § d)  pontjában, 293/A.  § 
(1)  bekezdésében, 391.  § (3)  bekezdésében, 393.  § (5)  bekezdésében, 410.  § (5)  bekezdésében, 413.  §-t 
megelőző alcímében, 413.  § (1)  bekezdésében, 414.  §-t megelőző alcímében, 422.  §-t megelőző 
alcímében, 422.  § (1) és (2)  bekezdésében, 426.  § (4)  bekezdésében és (5)  bekezdés b)  pontjában, 431.  § 
(2) bekezdésében, valamint 433. § (3) bekezdés a) pontjában az „előzetes” szövegrész,

 4. 38. § (4) bekezdésében az „– a Be. lakhelyelhagyási tilalom megtartásának ellenőrzésére vonatkozó szabályai 
szerint –” szövegrész,

 5. 71. § (1) bekezdésében az „a Be. XXIX. Fejezetében foglaltak alapján” szövegrész,
 6. 133. § (2) bekezdés g) pontjában az „elkövetésének megalapozott” szövegrész,
 7. 306. § (4) bekezdése,
 8. 377. § (2) bekezdésében a „körözés vagy” szövegrész,
 9. 385. § (3) bekezdésében, 410. § (1) bekezdés c) pontjában, 426. § (2) bekezdés b) pontjában az „a nyomozás 

vagy” szövegrész,
10. 399. § (4) bekezdése,
11. 403. § (3) bekezdésében, 410. § (3) bekezdésében, 411. §-t megelőző alcímében, 411. § (1) bekezdésében és 

412. § (2) bekezdésében az „előzetesen” szövegrész,
12. 419. § (2) bekezdés b) pontjában a „továbbá a karitatív tevékenységet végző egyházi jogi személy vagy civil 

szervezet tagja,” szövegrész.

144. A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések 
kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról szóló 2014. évi VII. törvény 
módosítása

476. §  A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására 
irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról szóló 2014.  évi VII.  törvény 4.  § (6)  bekezdésében 
az „iratokat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX.  törvény 71/B. § (1) bekezdése alapján az ott megjelölt szervek 
az  ügyész megkeresésére szolgáltatják” szövegrész helyébe az „ügyiratok megismerését a  büntetőeljárásról szóló 
2017. évi XC. törvény 101. § (1) bekezdése alapján az ott megjelölt szervek az ügyész számára biztosítják” szöveg lép.

145. A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény módosítása

477. §  A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény
a) 29.  § (2)  bekezdés a)  pontjában és 42.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a „folyamatban lévő büntetőeljárás, 

a feljelentés kiegészítése keretében” szövegrész helyébe a „büntetőeljárás során” szöveg és
b) 29. § (3) bekezdésében és 42. § (3) bekezdésében a „megkeresésben” szövegrész helyébe a „megkeresésben, 

illetve adatkérésben” szöveg
lép.
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146. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosítása

478. §  A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.)
a) 199. § (1) bekezdés e) pontjában a „folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró, valamint a feljelentés 

kiegészítését folytató” szövegrész helyébe a „büntetőeljárás során az előkészítő eljárást folytató szervvel és a” 
szöveg,

b) 199.  § (1)  bekezdésében az  „írásbeli megkeresése” szövegrész helyébe az  „adatkérése, illetve írásbeli 
megkeresése” szöveg és

c) 200.  § (1)  bekezdésében „a nyomozó hatóság, a  nemzetbiztonsági szolgálat és az  ügyészség,” szövegrész 
helyébe az  „az előkészítő eljárást folytató szerv, a  nyomozó hatóság, a  nemzetbiztonsági szolgálat, 
az ügyészség és a bíróság adatkérésére, illetve” szöveg

lép.

479. §  Hatályát veszti a Kbftv.
a) 197. § (3) bekezdés a) pontjában az „a folyamatban lévő büntetőeljárás, a feljelentés kiegészítése keretében a” 

szövegrész és
b) 199. § (1) bekezdés g) pontjában a „titkosszolgálati eszközök alkalmazására,” szövegrész.

147. A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer 
továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény módosítása

480. §  A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről 
szóló 2014. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Szan. tv.) 115. § (5) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „szemben 
a  folyamatban lévő büntetőeljárás, valamint a  feljelentés kiegészítése keretében” szövegrész helyébe az  „és 
banktitok, értékpapírtitok, fizetési titok esetén az előkészítő eljárást folytató szervvel szemben” szöveg lép.

481. §  Hatályát veszti a  Szan. tv. 115.  § (5)  bekezdés b)  pont bc)  alpontjában a „titkosszolgálati eszközök alkalmazására,” 
szövegrész.

148. Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről 2014. évi LXXXIII. törvény 
módosítása

482. §  Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről 2014.  évi LXXXIII.  törvény 12.  § e)  pontjában az 
„a  terrorcselekmények vagy azzal összefüggésben elkövetett más bűncselekmények megelőzése, felderítése 
és megszakítása, továbbá kiemelt személyvédelmi” szövegrész helyébe az  „a rendőrségről szóló törvény 
alapján hatáskörébe tartozó bűncselekmények megelőzése, illetve megszakítása, továbbá személyvédelmi és 
létesítménybiztosítási” szöveg lép.

149. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

483. §  A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.)
a) 53.  § (4)  bekezdés b)  pontjában és 53.  § (5)  bekezdésében a „büntetőeljárás jogerős” szövegrész helyébe 

a  „büntetőeljárásnak a  bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő 
végzésével történő” szöveg,

b) 124.  § (2)  bekezdésében a  „büntető- vagy szabálysértési eljárás jogerős befejezéséhez” szövegrész 
helyébe a  „szabálysértési eljárás jogerős befejezéséhez, illetve a  büntetőeljárásnak a  bíróság jogerős 
ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezéséhez, valamint 
az  ügyészségnek vagy a  nyomozó hatóságnak a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás 
céljából történő felfüggesztésről szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető 
határozata meghozatalához” szöveg,

c) 138. § (1) bekezdés b) pontjában az „a nyomozás elrendelését követően” szövegrész helyébe az „az előkészítő 
eljárást folytató szervvel,” szöveg,
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d) 138.  § (1)  bekezdésében az  „írásbeli megkereséssel” szövegrész helyébe az  „adatkéréssel, illetve írásbeli 
megkereséssel” szöveg és

e) 138. § (6) bekezdésében az „az ügyészség, továbbá az ügyész jóváhagyásával a nyomozó hatóság” szövegrész 
helyébe az  „az előkészítő eljárást folytató szerv, a  nyomozó hatóság, az  ügyészség, továbbá a  bíróság 
adatkérésére, illetve” szöveg

lép.

484. §  Hatályát veszti a Bit.
a) 138. § (1) bekezdés j) pontjában a „titkosszolgálati eszközök alkalmazására,” szövegrész és
b) 145. § (4) bekezdés a) pontjában „a nyomozás elrendelését követően” szövegrész.

150. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény módosítása

485. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 41. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem létesíthető szolgálati viszony azzal,)
„f ) aki büntetőeljárás – ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádas eljárást – hatálya alatt áll,”

486. §  A Hszt. 165. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„165. § (1) A hivatásos állomány
a) szolgálati beosztásából felfüggesztett,
b) letartóztatásban lévő,
c) bíróság által a terhelt számára előírt terület, lakás, egyéb helyiség, intézmény, vagy ahhoz tartozó bekerített hely 
engedély nélküli el nem hagyására vonatkozó bűnügyi felügyelet alatt álló,
d) előzetes kényszergyógykezelés alatt álló, vagy
e) szabadságvesztés büntetését katonai fogházban töltő
tagja távolléti díjra jogosult, amelynek 50%-át vissza kell tartani úgy, hogy a folyósított összeg nem lehet kevesebb 
a  mindenkori minimálbér összegénél. A  teljes illetményt vissza kell tartani a  szolgálati viszony megszüntetés 
fegyelmi fenyítés kiszabásáról szóló munkáltatói intézkedés végrehajtásáig.
(2) Az  (1)  bekezdés a)–c)  pontjában meghatározott okból visszatartott távolléti díjat a  kamataival utólag ki kell 
fizetni, ha a fegyelmi vagy büntetőeljárás felmentéssel zárul.”

487. §  A Hszt.
 1. 42.  § (8)  bekezdésében a „döntést” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozatot” szöveg és az „ítéletének” 

szövegrész helyébe az „ügydöntő határozatának” szöveg,
 2. 107. § (6) bekezdésében az „ügyész” szövegrész helyébe az „ügyészség” szöveg, a „megkeresésére,” szövegrész 

helyébe a „megkeresésére, illetve adatkérésére,” szöveg,
 3. 123.  § (2)  bekezdésében az „az eljárás jogerős befejezésekor” szövegrész helyébe a „büntetőeljárás esetén 

a  büntetőeljárásnak a  bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő 
végzésével történő befejezésekor, illetve az ügyészség vagy a nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem 
támadható eljárást megszüntető határozata meghozatalakor vagy a  fegyelmi, méltatlansági eljárás jogerős 
befejezésekor” szöveg,

 4. 172.  § (2)  bekezdés d)  pontjában az  „aki ellen nem folyik – a magánindítvány vagy pótmagánvádló 
vádindítványa alapján indult” szövegrész helyébe az  „akivel szemben nem folyik – a magánvádas vagy 
pótmagánvádas” szöveg,

 5. 181. § (3) bekezdésében az „1998. évi XIX.  törvény (a továbbiakban: Be.) 485/A. §-ában” szövegrész helyébe 
a „2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 710. §-ában” szöveg,

 6. 181. § (4) bekezdésében a „katonai ügyész határozata ellen nem jelentettek be panaszt, – a Be. 485/A. §-ának” 
szövegrész helyébe a „katonai ügyész, illetve a  legfőbb ügyész által katonai büntetőeljárásra kijelölt ügyész 
határozata ellen nem jelentettek be panaszt, – a Be. 710. §-ának” szöveg,

 7. 184.  § (3)  bekezdésében a  „büntetőeljárásba gyanúsítottként történő bevonását” szövegrész helyébe 
a „gyanúsítotti kihallgatását” szöveg,

 8. 220. § (1) bekezdésében a „Be. 63/A. § (2a) bekezdése” szövegrész helyébe a „Be. 111. §-a” szöveg,
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 9. 232.  § (5)  bekezdésében a „nyomozó hatóság vagy az  ügyész eljárást befejező érdemi határozatának vagy 
a bíróság jogerős határozatának” szövegrész helyébe a „bíróság jogerős vagy véglegessé vált határozatának, 
valamint az  ügyészség, illetve a  nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem támadható határozatának” 
szöveg,

10. 238.  § (1)  bekezdésében a „befejezésekor” szövegrész helyébe a „befejezésekor, illetve a  büntetőeljárásnak 
a  bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő 
befejezésekor, valamint az  ügyészségnek vagy a  nyomozó hatóságnak a  feltételes ügyészi felfüggesztés 
vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható 
eljárást megszüntető határozata meghozatalakor” szöveg,

11. 275.  § h)  pontjában a „feladatkörében eljárva az  ügyész és a  nyomozó hatóság tagja” szövegrész helyébe 
a „bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság” szöveg,

12. 281.  § (1)  bekezdésében az „az előzetes letartóztatás, a  házi őrizet, az  ideiglenes” szövegrész helyébe az 
„a  letartóztatás, az  olyan bűnügyi felügyelet, amelynek során a  bíróság a  terhelt számára előírta, hogy 
lakást, egyéb helyiséget, intézményt, vagy ahhoz tartozó bekerített helyet engedély nélkül nem hagyhat el, 
az előzetes” szöveg,

13. 305. § (3) bekezdés c) pontjában a „tagja” szövegrész helyébe a „tisztségviselője” szöveg,
14. 1. melléklet XI. pont d) alpontjában a „hozott jogerős döntések” szövegrész helyébe az „a bíróság jogerős vagy 

véglegessé vált határozatának, valamint az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem 
támadható határozatának” szöveg és

15. 3. melléklet VII. pontjában a „nyomozati–ügyészi–bírói szak” szövegrész helyébe a „nyomozás–bírósági eljárás” 
szöveg

lép.

151. A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény 
módosítása

488. §  A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII.  törvény 22/A. § (2) bekezdésében 
a „rendőrségnek, az  ügyészségnek, a  bíróságnak” szövegrész helyébe a „bíróságnak, az  ügyészségnek, a  nyomozó 
hatóságnak, valamint a rendőrségnek” szöveg lép.

152. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása

489. §  A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény
a) 16. § (4) bekezdésében az „ügyésznek” szövegrész helyébe az „ügyészségnek” szöveg és
b) 45.  § (5)  bekezdés b)  pontjában a  „határozattal” szövegrész helyébe a  „határozattal vagy ügydöntő 

határozattal” szöveg
lép.

153. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

490. §  A közbeszerzésekről szóló 2015.  évi CXLIII.  törvény 158.  § (3)  bekezdésében a „nyomozó hatóságnak,” szövegrész 
helyébe a „nyomozó hatóságnak, az ügyészségnek,” szöveg lép.

154. Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló  
2015. évi CLXXXVIII. törvény módosítása

491. § (1) Az  arcképelemzési nyilvántartásról és az  arcképelemző rendszerről szóló 2015.  évi CLXXXVIII.  törvény 
(a továbbiakban: Anytv.) 3. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az arckép profil nyilvántartás vezetésének a célja)
„e) a  nemzetbiztonsági szolgálatok, illetve a  titkos információgyűjtés folytatására, valamint a  leplezett eszközök 
alkalmazására feljogosított szervek ezen tevékenységének támogatása,”
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 (2) Az Anytv. 9. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 3. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott célból jogosult]
„b) a  titkos információgyűjtés folytatására, valamint a  leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szervek ezen 
tevékenységének”
(támogatása során a  rendelkezésére álló arcképmás felhasználásával az  arcképelemző tevékenységet végző szerv 
arcképelemző tevékenységét igénybe venni személyazonosság ellenőrzése és ismeretlen személy azonosítása érdekében.)

492. §  Az Anytv. 9.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az „a nyomozó hatóság” szövegrész helyébe az „az előkészítő eljárást 
folytató szerv, a nyomozó hatóság” szöveg lép.

155. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló  
2015. évi CCXXII. törvény módosítása

493. §  Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
a) 32.  § (7)  bekezdés e)  pontjában az  „a terrorcselekmények vagy azzal összefüggésben elkövetett más 

bűncselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása, továbbá kiemelt személyvédelmi” szövegrész 
helyébe az „a rendőrségről szóló törvény alapján hatáskörébe tartozó bűncselekmények megelőzése, illetve 
megszakítása, továbbá személyvédelmi és létesítménybiztosítási” szöveg,

b) 34. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontjában a „titkos információgyűjtés, valamint titkos adatszerzés eszközei és 
módszerei alkalmazásában, engedélyezésében” szövegrész helyébe a „titkos információgyűjtés folytatásában, 
leplezett eszközök alkalmazásában, valamint ezek engedélyezésében” szöveg és

c) 90.  § (1)  bekezdésében a  „bűncselekmények felderítése vagy megelőzése” szövegrész helyébe 
a „bűncselekményekkel kapcsolatos büntetőeljárás lefolytatása” szöveg és a „hatóságnak” szövegrész helyébe 
a „hatóságnak, az ügyészségnek, a bíróságnak” szöveg

lép.

156. A nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló 2016. évi XV. törvény módosítása

494. §  Hatályát veszti a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló 2016. évi XV. törvény 14. § (1) bekezdés d) pontjában 
az „elkövetésének megalapozott gyanúja” szövegrész.

157. Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény módosítása

495. §  Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Szakértői tv.)
a) 69. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében az „ügyész” szövegrész helyébe az „ügyészség” szöveg,
b) 88. § (2) bekezdésében az „az ellene” szövegrész helyébe az „a vele szemben” szöveg,
c) 96.  § (4)  bekezdésében a  „befejezésétől” szövegrész helyébe a  „befejezésétől, illetve a  büntetőeljárásnak 

a  bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő 
befejezésétől, valamint az  ügyészségnek vagy a  nyomozó hatóságnak a  feltételes ügyészi felfüggesztés 
vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható 
eljárást megszüntető határozata meghozatalától” szöveg,

d) 118. § (2) bekezdésében a „szakértő ellen” szövegrész helyébe a „szakértővel szemben” szöveg és
e) 118.  § (3)  bekezdésében a „büntetőeljárás jogerős befejezéséig” szövegrész helyébe a „büntetőeljárásnak 

a  bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő 
befejezéséig, valamint az  ügyészségnek vagy a  nyomozó hatóságnak a  feltételes ügyészi felfüggesztés 
vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható 
eljárást megszüntető határozata meghozataláig” szöveg

lép.

496. §  Hatályát veszti a Szakértői tv.
a) 50. § (5) bekezdésében az „ügyek vagy” szövegrész és
b) 118. § (1) bekezdésében az „elkövetésének” szövegrész.



34288 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 216. szám 

158. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása

497. §  A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.)
a) 102. § (5) bekezdésében az „Az (4)” szövegrész helyébe az „A (4)” szöveg és a „büntetőügyben eljáró hatóság 

az  állami adó- és vámhatóságot megkereste, a  lefoglalt dolgot a  büntetőeljárást lefolytató hatóságnak” 
szövegrész helyébe a  „bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság az  állami adó- és vámhatóságot 
megkereste, a lefoglalt dolgot a bíróságnak, ügyészségnek vagy nyomozó hatóságnak” szöveg és

b) 103.  § (3)  bekezdés b)  pontjában a  „nyomozás elrendelésétől a  büntetőeljárás jogerős befejezéséig” 
szövegrész helyébe a „büntetőeljárás során” szöveg

lép.

498. §  Hatályát veszti a Jöt. 104. § (2) bekezdésében az „és a jogsértés elkövetése bűnfelderítési érdeket szolgál” szövegrész.

159. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása

499. §  A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 123. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a per eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelynek tárgyában az eljárás büntetőbíróság vagy 
közigazgatási hatóság hatáskörébe tartozik, a bíróság az írásbeli ellenkérelem – vagy annak hiányában beszámítás – 
előterjesztését követően a peres eljárást
a) a közigazgatási hatósági eljárás jogerős vagy végleges befejezéséig,
b) a  büntetőeljárás jogerős vagy végleges befejezéséig, valamint az  ügyészség, nyomozó hatóság további 
jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozatának meghozataláig
felfüggesztheti. Ha ez az eljárás még megindítva nincs, a bíróság az eljárás megindítására harmincnapos határidőt 
tűz. Ha a határidő eredménytelenül telik le, a peres eljárást folytatni kell.”

160. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása

500. §  Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
a) 123. § (1) bekezdés d) pontjában az „ítélet megállapította, vagy ilyen ítélet” szövegrész helyébe az „ügydöntő 

határozat megállapította, vagy ilyen határozat” szöveg és
b) 123.  § (1)  bekezdés e)  pontjában az „ügyész a  vádemelést elhalasztotta” szövegrész helyébe az „ügyészség 

feltételes ügyészi felfüggesztést alkalmazott” szöveg
lép.

161. A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles 
nyilvántartásáról szóló 2017. évi XLIII. törvény módosítása

501. §  A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról szóló 
2017. évi XLIII.  törvény 17. § (4) bekezdés b) pontjában a „nyomozó hatóság és az ügyészség” szövegrész helyébe 
a „bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság” szöveg lép.

162. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2017. évi LIII. törvény módosítása

502. §  A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény
a) 44.  § (4)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában a „nyomozás, titkos információgyűjtés vagy titkos adatszerzés” 

szövegrész helyébe a „büntetőeljárás vagy titkos információgyűjtés” szöveg,
b) 48. § (5) bekezdésében a „hatóságok” szövegrész helyébe a „szervek” szöveg,
c) 59. § (2) bekezdés f ) pontjában az „a nyomozás” szövegrész helyébe az „az eljárás” szöveg,
d) 59. § (2) bekezdés g) pont gb) alpontjában az „ítéletek” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozatok” szöveg 

és
e) 59. § (3) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „jogerős vagy véglegessé vált” szöveg,
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f ) 63.  § (2)  bekezdésében a  „bűnüldöző szervektől érkező megkereséseket” szövegrész helyébe 
a  „bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatot ellátó szervektől érkező megkereséseket vagy adatkéréseket” 
szöveg

lép.

163. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása

503. § (1) Az  ügyvédi tevékenységről szóló 2017.  évi LXXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Ügyvédi tv.) 110.  §-a a  következő 
(2a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(2a) Ha a  taggyűlés döntése alapján a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló rendelkezésekben foglalt kötelezettségeket az  ügyvédi iroda teljesíti, a  kötelezettség 
teljesítéséért a fegyelmi felelősség
a) a kötelezettség teljesítéséért ténylegesen felelős természetes személyt, vagy
b) ha az a) pontban meghatározott személy nem állapítható meg, vagy a területi kamara fegyelmi hatásköre nem 
terjed ki rá, az irodavezető ügyvédet – több irodavezető esetén az irodavezető ügyvédeket közösen –
terheli.”

 (2) Az Ügyvédi tv. 117. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A fegyelmi tanács tagjaként, fegyelmi biztosként és országos fegyelmi főbiztosként nem járhat el,)
„a) aki fegyelmi eljárás vagy közvádra üldözendő bűncselekmény miatt büntetőeljárás hatálya alatt áll,”

504. §  Az Ügyvédi tv. 130. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az elsőfokú fegyelmi tanács az ügyvédi tevékenység gyakorlását felfüggesztheti, ha)
„a) az  ügyvédi tevékenységet gyakorló személy szándékos bűncselekmény miatt büntetőeljárás – ide nem értve 
a magánvádas vagy pótmagánvádas eljárást – hatálya alatt áll, vagy”

505. §  Az Ügyvédi tv. 140. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  fegyelmi eljárást fel lehet függeszteni az  eljárás alá vont személy elleni büntetőeljárásnak a  bíróság 
jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezéséig, illetve 
az  ügyészségnek vagy a  nyomozó hatóságnak a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából 
történő felfüggesztéséről szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata 
meghozataláig.”

506. § (1) Az Ügyvédi tv. 147. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„147.  § Ha a  kérelmező ellen – közvádra üldözendő – szándékos bűncselekmény elkövetése miatt indult 
büntetőeljárás, az  ügyvédi kamara az  eljárást a  büntetőeljárásnak a  bíróság jogerős ügydöntő határozatával 
vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezéséig, illetve az  ügyészségnek vagy a  nyomozó 
hatóságnak a feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztéséről szóló, illetve 
további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozataláig felfüggeszti.”

 (2) Az Ügyvédi tv. 175. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a kérelmező ellen – közvádra üldözendő – szándékos bűncselekmény elkövetése miatt indult büntetőeljárás, 
a  kamara az  eljárást a  büntetőeljárásnak a  bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem 
ügydöntő végzésével történő befejezéséig, illetve az ügyészségnek vagy a nyomozó hatóságnak a feltételes ügyészi 
felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztéséről szóló, illetve további jogorvoslattal nem 
támadható eljárást megszüntető határozata meghozataláig felfüggeszti.”

507. §  Az Ügyvédi tv. 208. §-a a következő (35) bekezdéssel egészül ki:
„(35) 2018. július 1-jéig e  törvény szabályainak megfelelőnek kell tekinteni a  felelősségbiztosítást, ha a  Magyar 
Ügyvédi Kamara 2017. december 31-én hatályos szabályzatának és iránymutatásának – a (9) bekezdés a) pontjában 
meghatározott eltéréssel – megfelel.”
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164. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény eltérő tartalommal hatályba lépő rendelkezései

508. §  A büntetőeljárásról szóló 2017.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban: új Be.) 4.  §-a a  következő (7)–(9)  bekezdéssel 
kiegészülve lép hatályba:
„(7) Büntetőeljárás nem indítható, illetve a  megindult büntetőeljárást meg kell szüntetni, ha az  elkövető 
cselekményét az Európai Unió tagállamában (a továbbiakban: tagállam) jogerősen elbírálták, vagy egy tagállamban 
a cselekmény érdeméről olyan határozatot hoztak, amely azonos cselekmény vonatkozásában – a határozatot hozó 
tagállam joga alapján – akadályát képezi újabb büntetőeljárás megindításának, vagy annak, hogy a büntetőeljárást 
hivatalból vagy rendes jogorvoslat alapján tovább folytassák.
(8) A (7) bekezdés nem akadálya a büntetőeljárás megindításának és lefolytatásának, ha
a) a tagállam bírósága által hozott jogerős ítélet (a továbbiakban: tagállami ítélet) nem vehető figyelembe, vagy
b) a cselekményt egészében Magyarország területén követték el, kivéve, ha az elkövető elítélése esetén a tagállami 
ítélettel kiszabott büntetést végrehajtották, annak végrehajtása folyamatban van, vagy a  jogerős ítéletet hozó 
tagállam joga szerint az nem hajtható végre.
(9) A  (8)  bekezdésben meghatározott esetben a  büntetőeljárás megindításáról a  legfőbb ügyész dönt. Az  így 
lefolytatott eljárásban történt elítélés esetén a  külföldön végrehajtott büntetést, intézkedést vagy személyi 
szabadságot érintő kényszerintézkedést a  magyar bíróság által kiszabott büntetésbe vagy intézkedésbe be kell 
számítani.”

509. §  Az új Be. 45. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„45.  § (1) A  védelem ellátására meghatalmazást a  terhelt, a  terhelt törvényes képviselője vagy nagykorú 
hozzátartozója, külföldi állampolgár terhelt esetén hazája konzuli tisztviselője is adhat.
(2) A  meghatalmazott ügyvéd védőként akkor járhat el, ha – a  (3)  bekezdésben foglalt kivétellel – eredeti 
meghatalmazását vagy annak hitelesített másolatát az eljáró bírósághoz, ügyészséghez vagy nyomozó hatósághoz 
benyújtották.
(3) Az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.  évi CCXXII.  törvény 
(a  továbbiakban: E-ügyintézési törvény) szerinti rendelkezési nyilvántartásban (a  továbbiakban: rendelkezési 
nyilvántartás) a védői meghatalmazásra vonatkozó nyilatkozat csak a meghatalmazás elfogadásával és az elfogadó 
nyilatkozat rendelkezési nyilvántartásban való rögzítésével érvényes. A  rendelkezési nyilvántartásba vett védői 
meghatalmazás az eljáró bíróságnak, ügyészségnek, illetve nyomozó hatóságnak történő bejelentéstől hatályos.
(4) A  terhelt mind az  általa, mind az  (1)  bekezdésben meghatározott segítő által meghatalmazott védő 
meghatalmazását bármikor visszavonhatja.
(5) A  meghatalmazás hatálya – ha a  meghatalmazásból más nem tűnik ki – a  büntetőeljárás jogerős befejezéséig 
tart, és kiterjed a  perújításra, a  felülvizsgálatra, az  egyszerűsített felülvizsgálatra, a  bűncselekménnyel összefüggő 
vagyon vagy dolog elvonására, adat hozzáférhetetlenné tételére irányuló eljárásra, valamint a  különleges 
eljárásokra is.”

510. §  Az új Be. 56. § (1) és (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) A büntetőeljárásban polgári jogi igényként az a
a) kártérítésre, vagy
b) dolog kiadására vagy pénz fizetésére
irányuló követelés érvényesíthető, amely a vád tárgyává tett cselekmény közvetlen következtében keletkezett.
(2) A  polgári jogi igényre a  polgári perrendtartásról szóló törvénynek a  kereseti kérelem fajtáira vonatkozó 
rendelkezéseit is alkalmazni kell. Ha a  sértett az  (1)  bekezdésben foglalt követeléseket vagylagosan érvényesíti, 
a polgári perrendtartásról szóló törvénynek a keresethalmazatra vonatkozó rendelkezéseit is alkalmazni kell.”

511. §  Az új Be. 62. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„62.  § (1) A  meghatalmazást írásba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. A  meghatalmazott képviselő 
– a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – köteles az eredeti meghatalmazását vagy annak hitelesített másolatát az első 
beadványához mellékelni, vagy ha erre előbb kerül sor, első jelentkezése alkalmával az ügyiratokhoz csatolás végett 
az eljáró bíróságnak, ügyészségnek vagy nyomozó hatóságnak átadni.
(2) A  meghatalmazást – a  (3) és (4)  bekezdésben foglalt kivétellel – közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratba kell foglalni.
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(3) A rendelkezési nyilvántartásban a meghatalmazásra vonatkozó nyilatkozat csak a meghatalmazás elfogadásával 
és az elfogadó nyilatkozat rendelkezési nyilvántartásban való rögzítésével érvényes. A rendelkezési nyilvántartásba 
vett meghatalmazás az  eljáró bíróságnak, ügyészségnek, illetve nyomozó hatóságnak történő bejelentéstől 
hatályos.
(4) Az ügyvédnek adott meghatalmazás igazolásáról jogszabály eltérően rendelkezhet.
(5) A meghatalmazás korlátozása csak annyiban hatályos, amennyiben az magából a meghatalmazásból kitűnik.”

512. §  Az új Be. 72. §-a a következő (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(4) Ha a  sértett, a  vagyoni érdekelt vagy az  egyéb érdekelt a  69.  § alapján büntetőeljárási cselekvőképességgel 
rendelkezik, de a polgári jog szabályai szerint teljes cselekvőképességgel nem rendelkezik, a törvényes képviselője 
a  jelenléti, az  ügyirat megismerési és a  tájékoztatáshoz való jogát azokban az  ügykörökben történő képviselet 
megfelelő biztosítása érdekében gyakorolhatja, amelyekre a  polgári jog szabályai szerint a  képviselt személy 
cselekvőképessége nem terjed ki.”

513. §  Az új Be. 115. §-a a következő (3) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(3) A  kiskorú kivételével a  69.  § (5)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott személyt a  törvényes képviselője 
útján kell idézni, illetve értesíteni. A  polgári jog szabályai szerint teljes cselekvőképességgel nem rendelkező 
személy idézését és értesítését a törvényes képviselővel is közölni kell.”

514. § (1) Az új Be. 130. § (1) bekezdés b) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság az ügyiratát)
„b) elektronikus úton az  E-ügyintézési törvény szerinti hivatalos elérhetőségre, illetve biztonságos elektronikus 
kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségre,”
(kézbesíti a címzett részére.)

 (2) Az új Be. 131. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) A  69.  § (5)  bekezdésében meghatározott esetben, ha a  sértettnek, a  vagyoni érdekeltnek, vagy az  egyéb 
érdekeltnek nincs meghatalmazott képviselője, a  bíróság, az  ügyészség és a  nyomozó hatóság az  ügyiratát 
a  törvényes képviselő részére kézbesíti. Ha a  sértett, a  vagyoni érdekelt vagy az  egyéb érdekelt a  69.  § alapján 
büntetőeljárási cselekvőképességgel rendelkezik, azonban a polgári jog szabályai szerint teljes cselekvőképességgel 
nem rendelkezik, a  bíróság, az  ügyészség és a  nyomozó hatóság az  ügyiratát a  törvényes képviselő részére is 
kézbesíti.”

 (3) Az új Be. 149. § (3) és (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) Az elektronikus kapcsolattartás vállalása esetében az eljárás folyamán a büntetőeljárásban részt vevő személy, 
illetve jogi képviselőnek nem minősülő képviselője köteles a bírósággal, az ügyészséggel és a nyomozó hatósággal 
a  kapcsolatot a  148.  § (2)  bekezdése szerint, elektronikus úton tartani és a  bíróság, az  ügyészség és a  nyomozó 
hatóság is valamennyi ügyiratot elektronikus úton kézbesít a részére.
(4) Ha az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles büntetőeljárásban részt vevő személy vagy a jogi képviselőnek 
nem minősülő képviselője az eljárásban még nem vállalta az elektronikus kapcsolattartást, a bíróság, az ügyészség 
és a  nyomozó hatóság a  részére papíralapon történő első kézbesítéssel egyidejűleg tájékoztatja arról, hogy 
a továbbiakban e törvény rendelkezései szerint vállalhatja az elektronikus kapcsolattartást.”

 (4) Az új Be. 150. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Mentesül a kötelező elektronikus kapcsolattartás alól a büntetőeljárásban részt vevő személy, ha elektronikus 
ügyintézéshez való joga szünetel.”

515. §  Az új Be. 151. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„151.  § (1) Az  elektronikus kapcsolattartásra nem köteles szakértő az  igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő 
bejelentéssel, az  igazságügyi szakértői névjegyzékben nem szereplő, szakértői tevékenységre jogszabályban 
feljogosított szakértő a  bíróság, az  ügyészség és a  nyomozó hatóság részére történő nyilatkozattal vállalhatja 
az elektronikus kapcsolattartást.
(2) Ha a szakértő elektronikus kapcsolattartásra köteles vagy azt az  (1) bekezdés szerint vállalja, a szakvéleményét 
és egyéb beadványát elektronikus úton nyújtja be a  bírósághoz, az  ügyészséghez és a  nyomozó hatósághoz és 
a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság is valamennyi ügyiratot elektronikus úton kézbesít a részére.
(3) A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság felhívhatja a nem elektronikus úton kapcsolatot tartó szakértőt, 
hogy a  szakvéleményt adathordozón is nyújtsa be, ha azt elektronikus úton kell kézbesítenie vagy továbbítania. 
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A  szakértő felel azért, hogy a  papíralapú szakvélemény tartalma megegyezzen az  adathordozón benyújtott 
szakvélemény tartalmával.”

516. §  Az új Be. 152. §-át megelőző alcíme és 152. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek egymás közötti és más szervekkel történő elektronikus 
kapcsolattartása
152.  § A büntetőeljárás során az  elektronikus ügyintézést biztosító szervek, továbbá a  Kormány által kijelölt 
közfeladatot ellátó szervek elektronikus úton tartják a kapcsolatot egymással.”

517. §  Az új Be. 153. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„153. § (1) A meghatalmazás alapján eljáró védő és jogi képviselő a bíróságnak, az ügyészségnek vagy a nyomozó 
hatóságnak benyújtott első beadványa mellékleteként csatolja az  elektronikus okiratként rendelkezésre álló vagy 
az általa digitalizált meghatalmazást, ha a meghatalmazás rendelkezési nyilvántartásba vételét még nem jelentették 
be. A  bíróság, az  ügyészség, illetve a  nyomozó hatóság – ha e  tekintetben alapos kétsége merül fel – digitalizált 
meghatalmazás esetén az eredeti meghatalmazás bemutatására hívja fel a védőt és a jogi képviselőt az egyezőség 
megállapítása érdekében.
(2) A  meghatalmazott védővel vagy jogi képviselővel eljáró, de saját személyében elektronikus útra nem köteles 
büntetőeljárásban részt vevő személy a  meghatalmazás visszavonására irányuló nyilatkozatát papíralapon is 
benyújthatja. A  meghatalmazás visszavonásával egyidejűleg a  büntetőeljárásban részt vevő személy nyilatkozik 
arról, hogy a  nyilatkozat benyújtását követően jogi képviselővel, illetve meghatalmazott védővel vagy anélkül 
kíván-e eljárni.
(3) Ha a büntetőeljárásban részt vevő személy a meghatalmazás visszavonását követően meghatalmazott védővel, 
illetve jogi képviselővel jár el, a  meghatalmazás visszavonásával egyidejűleg csatolja az  eljáró új védő, illetve jogi 
képviselő meghatalmazását.”

518. §  Az új Be. 155–159. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„155. § (1) Ha a beadvány melléklete nem elektronikus okiratként áll rendelkezésre, az elektronikus kapcsolattartást 
vállaló és az  elektronikus kapcsolattartásra köteles büntetőeljárásban részt vevő személy (a  továbbiakban: 
az elektronikus úton kapcsolatot tartó) köteles gondoskodni a papíralapú melléklet digitalizálásáról és a papíralapú 
irat megőrzéséről.
(2) Ha a  bíróságnak, az  ügyészségnek vagy a  nyomozó hatóságnak eredetileg papíralapú ügyiratot elektronikus 
úton kell kézbesítenie vagy továbbítania, tíz munkanap áll rendelkezésére, hogy azt digitalizálja. Az  ügyirat 
digitalizálásához szükséges időt – legfeljebb azonban öt munkanapot – a  határidő számítása szempontjából 
figyelmen kívül kell hagyni.
(3) Kivételt képez az  elektronikus kapcsolattartás alól, ha a  kézbesítendő, illetve továbbítandó beadvány, ügyirat, 
vagy bizonyítási eszköz papíralapú vagy egyéb adathordozó útján történő bemutatása, megtekintése szükséges, 
erre különösen akkor kerülhet sor, ha annak nagy mennyisége, sajátos alakja miatt vagy jellegéből adódóan 
a  digitalizálás aránytalan nehézséggel járna vagy lehetetlen, továbbá ha a  valódisága vitás. A  papíralapú vagy 
adathordozón történő benyújtást, illetve továbbítást a  bíróság, az  ügyészség és a  nyomozó hatóság hivatalból és 
indítványra is elrendelheti.
(4) Nem kell alkalmazni az  elektronikus kapcsolattartás szabályait a  személyes jelenléttel járó eljárási cselekmény 
során benyújtott beadvány vagy bizonyítási eszköz esetén, ideértve a  védő és a  jogi képviselő részére az  eljárási 
cselekmény helyszínén, valamint az eljárási cselekmény során adott eredeti meghatalmazás azonnali benyújtását is.
156. § (1) A nem elektronikus úton kapcsolatot tartó büntetőeljárásban részt vevő személy papíralapú beadványát 
–  feltéve, hogy azt elektronikusan kell kézbesíteni – a  bíróság, az  ügyészség és a  nyomozó hatóság a  155.  § 
(2)  bekezdésének megfelelően digitalizálja és azt elektronikus úton kézbesíti a  büntetőeljárásban részt vevő, 
az ügyirat megismerésére jogosult másik személy számára.
(2) A  bíróság, az  ügyészség és a  nyomozó hatóság a  nem elektronikus úton kapcsolatot tartó büntetőeljárásban 
részt vevő személy részére papíralapon kézbesíti az  ügyiratot, ha az  eljárásban jogi képviselője vagy elektronikus 
kapcsolattartást vállaló egyéb képviselője útján jár el, de az ügyiratot nem a képviselő, hanem a büntetőeljárásban 
részt vevő személy részére kell kézbesíteni, vagy a képviselő részére nem lehet kézbesíteni.
157.  § A büntetőeljárás során az  Országos Bírósági Hivatal és az  egyéb elektronikus ügyintézést biztosító szervek 
jogosultak az elektronikus úton kapcsolatot tartóknak az elektronikus kapcsolattartás biztosítása céljából hozzájuk 
érkezett adatainak kezelésére.
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158. § (1) A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság az elektronikus úton kézbesített ügyiratot minősített vagy 
minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel látja el.
(2) A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság által készített, minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló 
fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel ellátott ügyirat közokirat.
(3) E  törvény alkalmazásában aláírás alatt a  bíróság, az  ügyész és a  nyomozó hatóság minősített vagy minősített 
tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy elektronikus bélyegzőjét is érteni kell.
159.  § (1) A  büntetőeljárásban részt vevő személy, valamint a  bírósági eljárásban az  ügyészség indítványozhatja, 
hogy a  bíróság, az  ügyészség, illetve a  nyomozó hatóság az  általa megismerhető ügyirat másolatát elektronikus 
formában adathordozón vagy az általa megjelölt elektronikus levelezési címre továbbítsa, ha az ügyirat
a) elektronikus formában,
b) elektronikus okiratként, vagy
c) a papíralapú okirat elektronikus másolataként
az eljáró bíróságnál, ügyészségnél, illetve nyomozó hatóságnál rendelkezésre áll.
(2) Az  ügyirat akkor áll elektronikus formában rendelkezésre, ha a  bíróság, az  ügyészség, illetve a  nyomozó 
hatóság a  papíralapú ügyiratot információs rendszer alkalmazásával szerkesztette meg. Az  elektronikus formában 
rendelkezésre álló, az (1) bekezdés szerint továbbított ügyirat nem hiteles másolat.
(3) Ha az  ügyirat másolatának (1)  bekezdés szerinti továbbítása nem teljesíthető, a  bíróság, az  ügyészség, illetve 
a  nyomozó hatóság a  másolatot adathordozón adja ki vagy az  indítványozót tájékoztatja arról, hogy az  ügyiratot 
a 100. § szerint ismerheti meg.”

519. § (1) Az új Be. 162. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) Ha az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles büntetőeljárásban részt vevő személy vagy jogi képviselőnek 
nem minősülő képviselője vállalta, hogy a  kapcsolatot elektronikus úton tartja, utóbb, beadványának 
papíralapú benyújtásával egyidejűleg indítványozhatja az  eljáró bíróságnál, ügyészségnél, vagy nyomozó 
hatóságnál a  papíralapú kapcsolattartásra való áttérés engedélyezését. Az  indítványban valószínűsíteni kell, 
hogy az  indítványozó körülményeiben olyan változás következett be, amely miatt az  elektronikus úton történő 
kapcsolattartás a továbbiakban számára aránytalan megterhelést jelentene.”

 (2) Az új Be. 177. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(5) Ha a  tanút az  ügyben korábban vagy más ügyben terheltként hallgatták ki, a  terheltként tett vallomása 
bizonyítási eszközként akkor használható fel, ha a  vallomásról készült jegyzőkönyvből a  terhelti figyelmeztetés és 
az  erre adott válasz egyértelműen kitűnik. Ebben az  esetben a  tanú korábban terheltként tett vallomása akkor is 
felhasználható, ha a tanú a vallomástételt a későbbiekben megtagadja.”

 (3) Az új Be. 299. §-a a következő (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(4) A  bíróság a  terhelt indítványára a  terhelt és gyermeke együttes elhelyezést biztosító részlegen történő 
elhelyezéséről rendelkezik, ha a  terhelt egyévesnél fiatalabb gyermekét gondozó nő és nem áll fenn törvényben 
meghatározott kizáró ok.”

 (4) Az új Be. 316. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(5) A  megőrzésre kötelezést elrendelő a  megőrzéssel érintett elektronikus adatot minősített vagy minősített 
tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel láthatja el.”

 (5) Az új Be. 332. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„332. § (1) A zár alá vételt a vádemelés előtt az elrendelő, azt követően a bíróság oldhatja fel. A nyomozó hatóság 
által elrendelt zár alá vételt a vádemelés előtt az ügyészség vagy a bíróság is feloldhatja. A bíróság által elrendelt zár 
alá vételt a vádemelés előtt az ügyészség is feloldhatja.
(2) Ha a  zár alá vétel tárgyát képező ingatlant a  bírósági végrehajtásról szóló törvény alapján értékesítették, 
az  értékesítésből befolyt összegnek a  bírósági végrehajtásról szóló törvényben meghatározottak szerinti része 
az értékesített ingatlan helyébe lép, amelyre a zár alá vétel külön határozat nélkül kiterjed.”

 (6) Az új Be. 342. § (3) bekezdése a következő 24–26. ponttal kiegészülve lép hatályba:
(Az előkészítő eljárás során a leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szerv adatkérés keretében adatszolgáltatást 
kizárólag)
„24. a lőfegyverek központi nyilvántartásából,
25. az autópályák, autóutak és főutak használatának megtett úttal arányos díjáról szóló törvény szerinti adatbázisból,
26. a központi közlekedési közigazgatási és ellenőrzési bírság nyilvántartásból”
(kérhet.)
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 (7) Az új Be. 365. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) A  kijavítást a  határozatra fel kell jegyezni vagy arról új határozatot kell készíteni. A  kijavító határozattal 
egyidejűleg a kijavított határozatot is kézbesíteni kell.”

 (8) Az új Be. 394. § (4) bekezdése a következő f ) ponttal kiegészülve lép hatályba:
(Az ügyészség felfüggesztheti az eljárást, ha)
„f ) a  külföldi ítélet elismerését vagy a  tagállami megfeleltetését kezdeményezte, és további, Magyarországon 
elvégzendő eljárási cselekmény már nincs, valamint az  eljárás a  külföldi ítélet elismerése vagy a  tagállami ítélet 
megfeleltetése nélkül nem folytatható.”

 (9) Az új Be. 453. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) A kijavítást a határozatra fel kell jegyezni vagy arról új határozatot kell készíteni. Ha a határozatot a kijavítását 
megelőzően már kézbesítették, a kijavító végzést azoknak kell kézbesíteni, akiknek a részére a bíróság a kijavítással 
érintett határozatot megküldte.”

 (10) Az új Be. 476. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) Ha az  indítványt az  ügyészség terjesztette elő, az  indítvány megküldésével egyidejűleg átadja a  bíróságnak 
a  nyomozás ügyiratait. Ha az  indítvány tárgya a  letartóztatás meghosszabbítása, az  indítvány megküldését 
követően a  gyanúsított és a  védő számára biztosítani kell azoknak az  ügyiratoknak a  megismerését is, amelyekre 
az indítványban hivatkoznak és amelyek a letartóztatás tárgyában hozott legutóbbi döntést követően keletkeztek.”

 (11) Az új Be. 488. § (1) bekezdése a következő h) és i) ponttal kiegészülve lép hatályba:
(A bíróság felfüggesztheti az eljárást, ha)
„h) ha a külföldi ítélet elismerését vagy a tagállami ítélet megfeleltetését kezdeményezte, vagy
i) a külföldi igazságügyi hatóság a vádlott kiadatásának vagy átadásának a végrehajtását a külföldön folyamatban 
lévő büntetőeljárás lefolytatására vagy a  külföldön kiszabott szabadságvesztés, illetve szabadságelvonással járó 
intézkedés végrehajtására tekintettel elhalasztotta.”

 (12) Az új Be. 498. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) A bíróság beszerzi a vádlott bűnügyi előéletére vonatkozó adatokat és a szabálysértési nyilvántartási rendszer 
vádlottra vonatkozó adatait, valamint hivatalból beszerezheti a  jogszabállyal rendszeresített egyéb közhiteles 
nyilvántartásnak a vádlottra, illetve a vád tárgyára vonatkozó adatait. A bíróság gondoskodik a vádlottra vonatkozó, 
az eljárásban figyelembe vehető tagállami ítélet megfeleltetéséről vagy külföldi ítélet érvényének az elismeréséről.”

520. § (1) Az új Be. 555. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) A  polgári jogi igény érvényesítésére és elintézésére a  polgári perrendtartásról szóló törvény következő 
rendelkezéseit kell alkalmazni:
a) értelmező rendelkezések,
b) a pertárgy értékére vonatkozó rendelkezések,
c) a  felek személyében történő változásra vonatkozó rendelkezések az  55.  § (2)  bekezdésében meghatározott 
eltéréssel a magánfélre vonatkozóan, ha a sértett jogutódja a büntetőeljárásban magánfélként lép fel,
d) a  perbeli jogutódlásra vonatkozó rendelkezések a  terheltre vonatkozóan, ha a  polgári jogi igény újonnan 
megjelölt kötelezettje is a büntetőeljárás terheltje,
e) a  költségekre vonatkozó rendelkezések a  polgári jogi igény érvényesítésével okozati összefüggésben felmerült 
azon költségre, amely e törvény alapján nem bűnügyi költség.”

 (2) Az új Be. 556. § (1) és (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) A sértett a polgári jogi igényt az elsőfokú bíróságnál legkésőbb azon az eljárási cselekményen terjesztheti elő, 
amelyen e  törvény rendelkezései szerint először jelen lehetett. A  határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs 
helye.
(2) A polgári jogi igénynek tartalmaznia kell
a) azon terhelt megjelölését, akivel szemben a sértett polgári jogi igényt érvényesít,
b) a bíróság ítéleti rendelkezésére irányuló határozott kérelmet, különösen a követelés összegét vagy mennyiségét,
c) a polgári jogi igénnyel érvényesíteni kívánt jogot,
d) az érvényesíteni kívánt jogot és az ítéleti rendelkezésre irányuló kérelmet megalapozó tényeket és
e) a polgári jogi igény érdemi elbírálása esetére a teljesítés módját és helyét.”

 (3) Az új Be. 560. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) A bíróság a polgári jogi igény érvényesítését egyéb törvényes útra utasítja, ha
a) az eljárást megszünteti,
b) a vádlottat felmenti és szabálysértési felelősségét sem állapítja meg,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 216. szám 34295

c) a polgári jogi igény érvényesítését e törvény kizárja,
d) a magánfél a polgári jogi igényt elkésetten terjesztette elő,
e) a polgári jogi igényt az 557. § szerint, ideiglenes intézkedés iránti kérelemmel együtt terjesztették elő,
f ) a magánfél az eljáró bíróval vagy bírósággal szemben a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott 
és e  törvényben nem nevesített kizárási okot jelentett be, illetve a  más által bejelentett kizárás alapján a  bíróság 
a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott és e törvényben nem nevesített kizárási ok fennállását 
megállapította,
g) a magánfél és a terhelt között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt indított más perben 
a perindítás joghatása már beállt vagy annak tárgyát már jogerősen elbírálták,
h) a magánfélnek vagy a terheltnek nincs polgári perbeli jogképessége,
i) az igény – a polgári jog szerinti elévülés esetét kivéve – bírósági úton nem érvényesíthető,
j) a polgári jogi igényt nem a sértett terjesztette elő,
k) a magánfél és a terhelt a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott egyezség jóváhagyását kéri,
l) a polgári jogi igény érdemi elbírálása jelentősen késleltetné az eljárás befejezését,
m) a polgári jogi igénynek a büntetőeljárásban való érdemi elbírálását más körülmény kizárja,
n) a polgári jogi igény nem tartalmazza az 556. § (2) bekezdés a)–c) pontjában foglaltakat, vagy
o) a  polgári jogi igény érdeméről azért nem lehet határozni, mert a  bíróság a  magánfél személyes adatainak zárt 
kezelését rendelte el, és a polgári jogi igény nem tartalmazza az 556. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.”

 (4) Az új Be. 566. § (1) bekezdés d) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(A bíróság a vádlottat a vád alól felmenti, ha)
„d) a vádlott büntethetőségét, illetve a cselekmény büntetendőségét kizáró ok állapítható meg.”

 (5) Az új Be. 571. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„571. § (1) A bíróság a polgári jogi igény érdemében ítélettel határoz, annak helyt ad vagy azt elutasítja.
(2) Ha a bíróság az ítéletében megállapítja a bűncselekménnyel okozott kár vagy vagyoni hátrány összegét, illetve 
a  bűncselekmény elkövetési értékét, ezen összeg mértékéig az  előterjesztett polgári jogi igényt érdemben el kell 
bírálni.
(3) A  polgári jogi igény elbírálására a  polgári perrendtartásról szóló törvénynek az  érdemi döntés korlátaira, 
a teljesítési határidőre és annak számítására vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) A bíróság az ítéletnek a polgári jogi igényre vonatkozó rendelkezését a polgári perrendtartásról szóló törvénynek 
az előzetes végrehajthatóságra vonatkozó rendelkezései szerint előzetesen végrehajthatónak nyilváníthatja.”

 (6) Az új Be. 627. § (1) bekezdése a következő d) ponttal kiegészülve lép hatályba:
(A másodfokú bíróságnak az  elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyező és az  elsőfokú bíróságot új eljárásra 
utasító végzése, valamint a  harmadfokú bíróságnak a  másodfokú bíróság ítéletét vagy a  másodfokú bíróság ítéletét 
és az  elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyező és a  másodfokú bíróságot vagy az  elsőfokú bíróságot új eljárásra 
utasító végzése ellen fellebbezésnek van helye, ha a hatályon kívül helyezésre)
„d) a 625. § (4) bekezdésében meghatározott ok”
(miatt kerül sor.)

 (7) Az új Be. 650. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) Nincs helye felülvizsgálatnak
a) a  büntető anyagi jog szabályainak megsértése miatt a  harmadfokú bíróság jogerős ügydöntő határozatának 
rendelkezése, illetve része ellen,
b) a  Kúria jogegységi eljárása alapján, felülvizsgálat során vagy a  törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslat 
alapján hozott határozata ellen,
c) ha a törvénysértés egyszerűsített felülvizsgálati eljárás lefolytatása útján orvosolható.”

 (8) Az új Be. 653. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) A  felülvizsgálati indítvány az alapügyben elsőfokon eljárt bíróságnál, vagy annál a bíróságnál terjeszthető elő, 
amelynek az eljárását a felülvizsgálati indítvány sérelmezi.”

 (9) Az új Be. 672. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(4) A terhelt, a vagyoni érdekelt vagy az egyéb érdekelt hátrányára egyszerűsített felülvizsgálati eljárásra indítvány 
az ügydöntő határozat közlésétől számított hat hónapon belül terjeszthető elő, illetve a terhelt, a vagyoni érdekelt 
vagy az egyéb érdekelt hátrányára egyszerűsített felülvizsgálati eljárás hivatalból – az ügydöntő határozat közlésétől 
számított – hat hónapon belül indítható.”
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 (10) Az új Be. 688. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(4) A fiatalkorú törvényben meghatározottak szerinti ideiglenes elhelyezéséről az ügyészség indítványára a bíróság 
dönt, e határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A tizennegyedik életévét be nem töltött fiatalkorú ideiglenesen 
nem helyezhető el.”

 (11) Az új Be. 787. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) Pótmagánvádlóként történő fellépésnek nincs helye, ha
a) a feljelentett vagy a terhelt fiatalkorú,
b) az elkövető büntethetőségét, illetve a cselekmény büntetendőségét gyermekkor vagy kóros elmeállapot zárja ki,
c) a bűncselekmény a sértett jogát vagy jogos érdekét közvetlenül nem sértette vagy veszélyeztette,
d) a sértett az állam vagy közhatalmat gyakorló szerv,
e) a bűncselekmény elkövetésével fedett nyomozó, a leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szerv tagja vagy 
titkosan együttműködő személy gyanúsítható megalapozottan, és az  ügyészség a  224.  § (1)  bekezdése alapján 
a feljelentést elutasította vagy az eljárást megszüntette,
f ) az  ügyészség a  feljelentést a  382.  § (1)  bekezdése alapján utasította el, vagy az  eljárást a  399.  § (1)  bekezdése 
alapján szüntette meg, vagy
g) az  ügyészség a  398.  § (2)  bekezdés e)  pontja alapján az  eljárást azért szüntette meg, mert a  terhelttel a  411.  § 
(3) bekezdése szerint egyezséget kötött.”

 (12) Az új Be. 842. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) A bíróság az (1) bekezdés a) pontja esetén ítélettel, b) pontja esetén nem ügydöntő végzéssel, c) pontja esetén 
ügydöntő végzéssel határoz.”

 (13) Az új Be. 860. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal kiegészülve lép hatályba:
(A legfőbb ügyész vagy az igazságügyért felelős miniszter a kegyelmi eljárásban törvényben meghatározott adatkörben 
adatokat igényelhet a következő nyilvántartásokból:)
„f ) körözési nyilvántartási rendszer.”

 (14) Az új Be. 864. §-a a következő (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(4) A  rendbírság mérséklése vagy elengedése iránti kérelem esetén a  bíróság az  igazságügyért felelős miniszter 
döntéséig elrendelheti a  rendbírság végrehajtásának a  felfüggesztését, illetve annak átváltoztatása esetén 
a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának az elhalasztását vagy a félbeszakítását.”

 (15) Az új Be. 866. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(4) Felhatalmazást kap a  honvédelemért felelős miniszter, hogy a  Magyar Honvédség és a  Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálat tekintetében, továbbá a rendvédelmi feladatokat ellátó szervet irányító miniszter, illetve 
az Országgyűlési Őrség tekintetében a rendészetért felelős miniszter, hogy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
tekintetében
a) a parancsnoki nyomozásra jogosult vezetőket, hatáskörüket és a parancsnoki nyomozás szabályait, illetve
b) a katonával szemben elrendelt bűnügyi felügyelet ellenőrzésének szabályait
az igazságügyért felelős miniszterrel egyetértésben, az  Országgyűlési Őrség tekintetében az  Országgyűlés elnöke 
véleményének kikérésével, rendeletben megállapítsa.”

 (16) Az új Be. 870. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(6) E  törvény elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseit – a  (7)  bekezdésben meghatározott 
kivétellel – a 2018. január 1-jét követően indult büntetőeljárásokban kell alkalmazni.
(7) Az  összbüntetési eljárás iránti indítványt, valamint ezen indítvány visszavonását az  elítélt védője 
a 2018. január 1-je előtt indult büntetőeljárások esetében is benyújthatja elektronikus úton a bírósághoz.”

521. §  Az új Be.
 1. 13. § (3) bekezdése az „ügyszakának kijelölt bírája” szövegrész helyett az „ügyszakának bírája” szöveggel,
 2. 13.  § (6)  bekezdése a „tanács elnöke helyett bírósági titkár is eljárhat” szövegrész helyett a „tanács elnöke 

helyett önálló aláírási joggal bírósági titkár is eljárhat” szöveggel,
 3. 14.  § (1)  bekezdés b)  pontja, 27.  § (1)  bekezdés b)  pontja és 32.  § (1)  bekezdés b)  pontja a  „személy” 

szövegrészek helyett a „személyek” szöveggel,
 4. 20. § (1) bekezdés 13. pontja a „terrorizmus finanszírozása” szövegrész helyett a „terrorizmus finanszírozása, 

a háborús uszítás” szöveggel,
 5. 27. § (1) bekezdés b) pontja az „ezek” szövegrész helyett az „e személyek” szöveggel,
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 6. 36.  § (2)  bekezdése az  „(a továbbiakban együtt: bűnügyi vagyon) kezelésében” szövegrész helyett az 
„(a továbbiakban együtt: bűnügyi vagyon), illetve a lefoglalt bizonyítási eszköz kezelésében” szöveggel,

 7. 43. § (1) bekezdés e) pontja a „bekezdésének” szövegrész helyett a „bekezdés” szöveggel,
 8. 56. § (4) bekezdése az „amely” szövegrész helyett az „amelynek” szöveggel,
 9. 84.  § (3)  bekezdése az  „esetén az  indítvány elutasításáról haladéktalanul” szövegrész helyett az  „esetén 

haladéktalanul” szöveggel,
10. 104.  § (1)  bekezdése az „illetve rendelkezésére bocsátott” szövegrész helyett a „továbbá a  rendelkezésére 

bocsátott” szöveggel,
11. 104.  § (2)  bekezdés c)  pontja a  „minősítés megismétlésére” szövegrész helyett a  „minősítési jelölés 

megismétlésére” szöveggel,
12. 123.  § (1)  bekezdés e)  pontja az „esetében a  terhelt őrzését” szövegrész helyett az „esetében az  őrzését” 

szöveggel,
13. 131. § (5) bekezdése a „sértett és” szövegrész helyett a „sértett, vagyoni érdekelt és” szöveggel,
14. 135.  § (3)  bekezdés a)  pontja a „honlapján, és” szövegrész helyett a „honlapján, illetve hirdetőtábláján és” 

szöveggel,
15. 149.  § (5)  bekezdése a  „nyilatkozat (2)  bekezdés” szövegrész helyett a  „nyilatkozat 148.  § (2)  bekezdés” 

szöveggel,
16. 150.  § (1)  bekezdése az  „Az E-ügyintézési törvény alapján elektronikus kapcsolattartásra kötelezett” 

szövegrész helyett az „Az elektronikus kapcsolattartásra köteles” szöveggel,
17. 153. §-át megelőző alcíme az „esetén” szövegrész helyett a „során” szöveggel,
18. 160. §-a a „megismerésére és a másolat kiadására vonatkozó” szövegrész helyett a „megismerésére vonatkozó” 

szöveggel,
19. 172.  § (3)  bekezdése az  „a feljelentés elutasításának, a  nyomozás, illetve az  eljárás megszüntetésének” 

szövegrész helyett az „a feljelentés elutasításának, illetve az eljárás megszüntetésének” szöveggel,
20. 181. § (2) bekezdés b) pontja a „vagy legalább minősített” szövegrész helyett a „vagy minősített” szöveggel,
21. 268. § (3) bekezdése a „visszavonásról” szövegrész helyett a „visszavonásáról” szöveggel,
22. 295.  § (2)  bekezdése a  „bíróság az  ügyészség indítványára a  terhelt” szövegrész helyett a  „bíróság 

– a vádemelés előtt az ügyészség indítványára – a terhelt” szöveggel,
23. 299.  § (2)  bekezdése az  „a nyomozási cselekmények” szövegrész helyett az  „az eljárási cselekmények” 

szöveggel,
24. 331. § (3) bekezdése az „a nyomozást megszüntető” szövegrész helyett az „az eljárást megszüntető” szöveggel,
25. 337.  § (1)  bekezdése a  „terrorcselekmény vagy terrorizmus finanszírozása miatt” szövegrész helyett 

a „terrorcselekmény, terrorizmus finanszírozása vagy háborús uszítás miatt” szöveggel,
26. 337.  § (6)  bekezdése az  „a nyomozást megszüntették” szövegrész helyett az  „az eljárást megszüntették” 

szöveggel,
27. 342.  § (3)  bekezdése az  „a leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szerv adatkérés keretében 

adatszolgáltatást” szövegrész helyett az  „adatkérés keretében adatszolgáltatás” szöveggel, a  „kérhet” 
szövegrész helyett a „kérhető” szöveggel,

28. 360.  § (5)  bekezdése az „ügyiratok közé kell csatolni” szövegrész helyett az „ügyiratok között kell kezelni” 
szöveggel,

29. 360.  § (6)  bekezdése az  „az ügyiratok közé a  torzított egyedi tulajdonságokat tartalmazó másolatot kell 
csatolni” szövegrész helyett az „az ügyiratok között a torzított egyedi tulajdonságokat tartalmazó másolatot 
kell kezelni” szöveggel,

30. 360. § (11) bekezdése a „fel kell jegyezni, vagy” szövegrész helyett a „fel kell jegyezni, arról új jegyzőkönyvet 
kell készíteni, vagy” szöveggel,

31. 363. § (5) bekezdése a „kiadmányozásra jogosult ügyész, illetve a nyomozó hatóság kiadmányozásra jogosult” 
szövegrész helyett az „az ügyész, illetve a nyomozó hatóság” szöveggel,

32. 374. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontja a „házkutatás” szövegrész helyett a „kutatás” szöveggel,
33. 374. § (2) bekezdése a „kell két példányban előterjeszteni” szövegrész helyett a „kell előterjeszteni” szöveggel,
34. 374.  § (5)  bekezdése az  „indítvány egy példányának kézbesítésével” szövegrész helyett az  „indítvány 

kézbesítésével” szöveggel,
35. 380. § (3) bekezdése az „a Btk. 3. § (3) bekezdése alapján” szövegrész helyett a „a 4. § (9) bekezdése vagy a Btk. 

3. § (3) bekezdése alapján” szöveggel,
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36. 381.  § (1)  bekezdés f )  pontja, a  398.  § (1)  bekezdés g)  pontja, a  492.  § (2)  bekezdés a)  pontja, az  567.  § 
(2) bekezdés a) pontja, a 649. § (2) bekezdés b) pontja, a 845. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja az „a Btk. 
3.  § (3)  bekezdésében meghatározott” szövegrészek helyett a  „a 4.  § (9)  bekezdésében vagy a  Btk. 3.  § 
(3) bekezdésében meghatározott” szöveggel,

37. 387. § (1), (2), (3) és (5) bekezdése a „magalapozottan” szövegrészek helyett a „megalapozottan” szöveggel,
38. 387.  § (3)  bekezdés b)  pontja az  „a gyanúsított a  védővel” szövegrész helyett az  „a gyanúsított vagy 

a megalapozottan gyanúsítható személy a védővel” szöveggel,
39. 389. §-a az „az elismeréséről.” szövegrész helyett az „az elismeréséről vagy tagállami ítélet megfeleltetéséről.” 

szöveggel,
40. 394. § (4) bekezdés d) pontja az „elhalasztotta, vagy” szövegrész helyett az „elhalasztotta,” szöveggel,
41. 410.  § (4)  bekezdése a  „Btk. 83.  §-a és 84.  §-a figyelembevételével” szövegrész helyett a  „Btk. 83.  §-a 

figyelembevételével” szöveggel,
42. 446. § (9) bekezdése a „fel kell jegyezni, vagy” szövegrész helyett a „fel kell jegyezni, arról új jegyzőkönyvet kell 

készíteni, vagy” szöveggel,
43. 451. § (7) bekezdése a „b), továbbá” szövegrész helyett a „b) pontjában, továbbá” szöveggel,
44. 452.  § (1)  bekezdése a  „határozat eredeti példányán fel kell” szövegrész helyett a  „határozaton fel kell” 

szöveggel,
45. 455.  § (4)  bekezdése az  „ügydöntő határozat indokolást is tartalmazó kiadmányát” szövegrész helyett 

az „indokolást is tartalmazó ügydöntő határozatot” szöveggel és az „a határozat indokolást is tartalmazó 
kiadmányát” szövegrész helyett az „az indokolást is tartalmazó határozatot” szöveggel,

46. 459.  § (1)  bekezdése és 461.  § (1)  bekezdése a „határozat eredeti példányára vezetett” szövegrész helyett 
a „határozatra vezetett” szöveggel,

47. 462. §-a a „hibás kiadmányt” szövegrész helyett a „kijavítással érintett határozatot” szöveggel,
48. 488. § (1) bekezdés f ) pontja az „elhalasztotta, vagy” szövegrész helyett az „elhalasztotta,” szöveggel,
49. 488. § (3) bekezdés b) pontja a „416. § (3)” szövegrész helyett a „417. § (2)” szöveggel,
50. 506. § (5) bekezdése a „vádlott és a védő” szövegrész helyett a „vádlottnak és a védőnek” szöveggel, illetve 

a „jelölni” szövegrész helyett a „jelölnie” szöveggel,
51. 524. § (1) bekezdése az „a 504. §” szövegrész helyett az „az 504. §” szöveggel,
52. 542. § (2) bekezdése a „mértékére nem” szövegrész helyett a „mértékére, illetve tartamára nem” szöveggel,
53. 549.  § (2)  bekezdése a  „rendelkező részének eredeti példányát a  tárgyalási jegyzőkönyvhöz kell fűzni” 

szövegrész helyett a „rendelkező részét a tárgyalási jegyzőkönyvvel együtt kell kezelni” szöveggel,
54. 551. § (1) bekezdése az „ítélet” szövegrész helyett az „ügydöntő határozat” szöveggel,
55. 551. § (1) bekezdés a) pontja az „ítéletet” szövegrész helyett az „ügydöntő határozatot” szöveggel,
56. 555.  § (1)  bekezdés b)  pontja a „kiszabásának nincs helye” szövegrész helyett a „kiszabásának a  magánfél 

esetében sincs helye” szöveggel,
57. 558.  § (1)  bekezdése az  „a polgári perrendtartásról szóló törvénynek a  kereset közlésére vonatkozó 

rendelkezéseit kell alkalmazni” szövegrész helyett az „azt a terhelttel közölni kell” szöveggel,
58. 559.  § (1)  bekezdése az  „ítélet meghozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig” szövegrész helyett 

az „ügydöntő határozat meghozataláig” szöveggel,
59. 559.  § (1)  bekezdés b)  pontja a  „jogállítás, illetve kérelem megváltoztatása” szövegrész helyett az 

„az  érvényesíteni kívánt jog, illetve az  ítéleti rendelkezésre irányuló kérelem megváltoztatása” szöveggel és 
az „a megváltoztatott jogállítással” szövegrész helyett az „az érvényesíteni kívánt joggal” szöveggel,

60. 560. § (2) bekezdése a „c)–j) pontjában” szövegrész helyett a „c)–e), f )–k) és n)–o) pontjában” szöveggel,
61. 569.  § (1)  bekezdése a „bíróság elkobzást” szövegrész helyett a „bíróság ügydöntő végzésben elkobzást” 

szöveggel,
62. 576.  § (1)  bekezdés b)  pontja a  „regionális vagy nemzetiségi nyelvét” szövegrész helyett a  „nemzetiségi 

anyanyelvét” szöveggel,
63. 590.  § (5)  bekezdése az „a fellebbezéssel nem érintett bűncselekmény vonatkozásában” szövegrész helyett 

az „az ítélet fellebbezéssel nem érintett része tekintetében” szöveggel,
64. 603. § (1) bekezdése a „határozatának kiadmányait” szövegrész helyett a „határozatát” szöveggel,
65. 603. § (3) bekezdése a „határozatának kiadmányaival” szövegrész helyett a „határozatával” szöveggel,
66. 612. § (1) bekezdése a „(3) bekezdésében” szövegrész helyett a „(4) bekezdésében” szöveggel,
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67. 615.  § (4)  bekezdése az  „ellen fellebbezésnek kizárólag a  (3)  bekezdés b)  pontja alapján van helye, ha” 
szövegrész helyett az „elleni fellebbezésben az ellentétes döntés alapját képező tényállás nem támadható, ha” 
szöveggel,

68. 618.  § (3)  bekezdése az „a fellebbezéssel nem érintett bűncselekmény tekintetében” szövegrész helyett az 
„az ítélet fellebbezéssel nem érintett része tekintetében” szöveggel,

69. 619. § (4) bekezdése a „b) pontja alapján” szövegrész helyett a „b) pontja vagy a 615. § (4) bekezdése alapján” 
szöveggel,

70. 621. § (3) bekezdése a „tájékoztatatás” szövegrész helyett a „tájékoztatás” szöveggel,
71. 622.  § (2)  bekezdése a „határozata kiadmányainak” szövegrész helyett a „határozatának” szöveggel, illetve 

a „határozatának kiadmányával” szövegrész helyett az „a határozatával” szöveggel,
72. 661. § (2) bekezdése a „terheltet, illetve a 651. § (2) bekezdés c)–f ) pontjában” szövegrész helyett a „terheltet 

és a 651. § (2) bekezdés d)–f ) pontjában” szöveggel,
73. 662. § (2) bekezdés c) pontja a „86. §-ában” szövegrész helyett a „86. § (1) bekezdésében” szöveggel,
74. 664.  § (2)  bekezdése a  „határozatának kiadmányait” szövegrész helyett a  „határozatát” szöveggel, illetve 

a „határozatának kiadmányával” szövegrész helyett a „határozatával” szöveggel,
75. 674.  § (5)  bekezdése az  „a különleges eljárásban hozott határozat” szövegrész helyett az  „a határozat” 

szöveggel,
76. 682. § (3) bekezdése a „jelen.” szövegrész helyett a „jelen, és értesítésére sem került sor.” szöveggel,
77. 700.  § (2)  bekezdés b)  pontja az „a más szervnél szolgálatot teljesítő katona” szövegrész helyett az „a más 

szervnél szolgálatot teljesítő katona – a  696.  § (1)  bekezdés b)  pontjában felsorolt szerveken kívüli más 
szervek között vezényelt vagy átrendelt katona kivételével –” szöveggel,

78. 700. § (4) bekezdése a „366. §” szövegrész helyett a „375. §” szöveggel,
79. 702. § (3) bekezdése a „vagy az illetékes” szövegrész helyett a „vagy a hatáskörrel rendelkező” szöveggel,
80. 705. § (1) bekezdése az „őrizetbe vételét” szövegrész helyett az „őrizetét” szöveggel,
81. 711. § (2) bekezdése az „a területileg illetékes” szövegrész helyett az „az illetékes” szöveggel,
82. 718.  §-a az „az erre illetékes” szövegrész helyett „a jogszabály alapján a  parancsnoki nyomozásra jogosult” 

szöveggel,
83. 726. § (5) bekezdése a „feljegyzés egy-egy kiadmányát” szövegrész helyett a „feljegyzést” szöveggel,
84. 727. § (1) bekezdése az „a LXXV. és a LXXVII. Fejezet” szövegrész helyett az „a LXXV–LXXVII. Fejezet” szöveggel,
85. 763. § (1) bekezdése a „kérheti” szövegrész helyett az „indítványozhatja” szöveggel,
86. 786.  § (4)  bekezdés c)  pontja és 817.  § (3)  bekezdés b)  pontja a  „XCVIII. Fejezet” szövegrész helyett 

a „C. Fejezet” szöveggel,
87. 796. § (1) bekezdése az „a)–e) pontjában” szövegrész helyett az „a)–d) pontjában” szöveggel,
88. 820. § (2) bekezdés a) pontja a „vagyonvisszaszerzés” szövegrész helyett a „vagyon visszaszerzése” szöveggel,
89. 828. § (3) bekezdése az „(1) bekezdés” szövegrész helyett a „(2) bekezdés” szöveggel,
90. 873. § (1) bekezdése a „tilalomtárgyában” szövegrész helyett a „tilalom tárgyában” szöveggel,
91. 874.  § (7)  bekezdés b)  pontja a  „feltételes ügyészi felfüggesztés” szövegrész helyett a  „vádemelés 

elhalasztásának” szöveggel és
92. 874. § (8) bekezdése a „benyújtott a vádirat” szövegrész helyett a „benyújtott vádirat” szöveggel
lép hatályba.

522. §  Nem lép hatályba az új Be.
a) 342. § (3) bekezdés 22. pontjában az „és” szövegrész,
b) 555.  § (5)  bekezdésében a „Hiánypótlásnak kizárólag az  eljárás ügyirataiból nem pótolható hiányok esetén 

van helye.” szövegrész,
c) 556. § (3) bekezdésében az „, a terhelt hozzájárulása nélkül is” szövegrész és
d) 866. § (2) bekezdés 11. pontjában az „a szakértő és” szövegrész.
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165. A titkos információgyűjtés szabályainak az új büntetőeljárási törvénnyel összefüggő, továbbá 
a bírósági végrehajtás során a sértettnek megítélt polgári jogi követelések kielégítési sorrendjére 
vonatkozó rendelkezések módosításáról szóló 2017. évi XCIII. törvény eltérő tartalommal hatályba 
lépő rendelkezései

523. §  A titkos információgyűjtés szabályainak az új büntetőeljárási törvénnyel összefüggő, továbbá a bírósági végrehajtás 
során a sértettnek megítélt polgári jogi követelések kielégítési sorrendjére vonatkozó rendelkezések módosításáról 
szóló 2017. évi XCIII.  törvény (a továbbiakban: TIGYtv.) 11. § (1) bekezdésének az Rtv. 77. § (1) bekezdés f ) pontját 
módosító rendelkezése a  „személybiztosítási és létesítményvédelmi” szövegrész helyett a  „személyvédelmi és 
létesítménybiztosítási” szöveggel lép hatályba.

524. §  Nem lép hatályba a TIGYtv. 13. § j) pontja.

166. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 
módosítása

525. §  Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény
a) 19. § (6) bekezdésében az „annak jogerős befejezéséig” szövegrész helyébe az „a büntetőeljárásnak a bíróság 

jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezéséig, 
vagy az  ügyészség vagy a  nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető 
határozata meghozataláig” szöveg és

b) 67. § (2) bekezdésében a „bíróság, a büntető ügyben eljáró és az ingóságot nyilvántartó hatóság” szövegrész 
helyébe az „a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság és az ingóságot nyilvántartó hatóság” szöveg

lép.

167. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

526. §  Az adózás rendjéről szóló 2017.  évi CL.  törvény (a  továbbiakban: Art.) 131.  § (14)  bekezdés d)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Az adóhatóság megkeresésre tájékoztatja az adótitokról)
„d) a  rendőrségről szóló törvényben és a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvényben meghatározott titkos 
információgyűjtésre feljogosított szervet, ha a  tájékoztatás a  titkos információgyűjtés elrendelése vagy folytatása 
érdekében szükséges;”

527. §  Az Art.
a) 7. § 31. pont j) alpontjában a „nyomozó hatóság, bíróság” szövegrész helyébe a „nyomozó hatóság, ügyészség, 

bíróság” szöveg,
b) 67.  § (3)  bekezdésében a  „büntetőeljárás jogerős befejezéséig” szövegrész helyébe a  „büntetőeljárásnak 

a  bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő 
befejezéséig, vagy az  ügyészség vagy a  nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem támadható eljárást 
megszüntető határozata meghozataláig” szöveg,

c) 104.  § (1)  bekezdésében a „nyomozóhatósági” szövegrész helyébe a „nyomozó hatósági” szöveg, az „iránti 
megkeresést” szövegrész helyébe az  „iránti megkeresést vagy adatkérést” szöveg és az  „a megkeresést” 
szövegrész helyébe az „a megkeresést vagy az adatkérést” szöveg,

d) 131. § (14) bekezdésében a „megkeresésre” szövegrész helyébe a „megkeresésre vagy adatkérésre” szöveg,
e) 131. § (14) bekezdés b) pontjában az „a nyomozó hatóságot, ha a tájékoztatás a büntetőeljárás megindítása 

vagy” szövegrész helyébe az „az ügyészséget, a nyomozó hatóságot és az előkészítő eljárást folytató szervet, 
ha a tájékoztatás a büntetőeljárás” szöveg,

f ) 131. § (15) bekezdésében a „büntető eljárás” szövegrész helyébe a „büntetőeljárás” szöveg,
g) 203. § (5) bekezdés a) pontjában a „vádirat benyújtásáig” szövegrész helyébe a „vádemelés előtt” szöveg és
h) 203. § (6) bekezdésében az „annak jogerős befejezéséig” szövegrész helyébe az „a büntetőeljárásnak a bíróság 

jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezéséig, vagy 
az  ügyészségnek vagy a  nyomozó hatóságnak a  feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás 
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céljából történő felfüggesztésről szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető 
határozata meghozataláig” szöveg

lép.

168. Az adóigazgatási rendtartástól szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása

528. §  Az adóigazgatási rendtartástól szóló 2017. évi CLI. törvény
a) 91. § (2) bekezdésében a „nyomozóhatósági” szövegrész helyébe a „nyomozó hatósági” szöveg,
b) 120. § (4) bekezdés a) pontjában az „ítéletével” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozatával” szöveg,
c) 120. § (4) bekezdés b) pontjában az „ítélete” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozata” szöveg,
d) 132. § (1) bekezdés b) pontjában a „jogerős ítélet” szövegrész helyébe a „jogerős ügydöntő határozat” szöveg 

és az „ítélet” szövegrész helyébe a „határozat” szöveg,
e) 132.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az „ügyész a  vádemelést elhalasztotta” szövegrész helyébe az „ügyészség 

feltételes ügyészi felfüggesztést alkalmazott,” szöveg és
f ) 133. § (2) bekezdés a) pontjában az „ítéletében” szövegrész helyébe az „ügydöntő határozatában” szöveg
lép.

169. Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény módosítása

529. §  Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vtv.)
a) 20. § (1) bekezdés d) pontjában a „büntetőügyben eljáró hatóság” szövegrész helyébe a „bíróság, ügyészség, 

vagy nyomozó hatóság” szöveg,
b) 29. § (1) bekezdésében a „megkeresés” szövegrész helyébe a „megkeresés, illetve adatkérés” szöveg,
c) 29.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az  „ügyészt, valamint a  nyomozó hatóságot” szövegrész helyébe 

az „ügyészséget, a nyomozó hatóságot, valamint az előkészítő eljárást folytató szervet” szöveg,
d) 90.  § (6)  bekezdésében a  „büntetőeljárást lefolytató hatóságnak” szövegrész helyébe a  „bíróságnak, 

ügyészségnek vagy nyomozó hatóságnak” szöveg
lép.

530. §  Hatályát veszti a Vtv. 28. § (1) bekezdés d) pontjában az „elkövetésének gyanúja” szövegrész.

170. Záró rendelkezések

531. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2018. január 1-jén lép hatályba.
 (2) E törvény 508–524. §-a 2018. június 30-án lép hatályba.
 (3) E  törvény 1–299.  §-a, 301.  § (2)  bekezdése, 302–316.  §-a, 317.  § b)–e)  pontja, 318–340.  §-a, 342–430.  §-a, 

432–447. §-a, 449–486. §-a, 487. § 1–12. pontja és 14–15. pontja, 488–502. §-a, 503. § (2) bekezdése, 504–506. §-a és 
525–530. §-a 2018. július 1-jén lép hatályba.

532. §  E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a büntetőeljárások során a gyanúsítottak és a vádlottak, valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó 

eljárásokban a  keresett személyek költségmentességéről szóló, 2016. október 26-i (EU) 2016/1919 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv,

b) a terrorizmus elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi 
határozat módosításáról szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/541 európai parlamenti és tanácsi irányelv.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 417/2017. (XII. 19.) Korm. rendelete
a közvetítői névjegyzék vezetéséről

A Kormány a  közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 40/A.  §-ában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közvetítői névjegyzék vezetése és tartalma

1. §  A közvetítői névjegyzéket (a továbbiakban: névjegyzék) elektronikus formában kell vezetni.

2. § (1) A  névjegyzék a  természetes személynek a  közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény (a  továbbiakban: 
Kvtv.) 6. § (1) bekezdésében felsorolt adatait és a következő adatokat együttesen tartalmazza:
a) státusz

aa) névjegyzékbe bejegyzett,
ab) névjegyzékbe történő bejegyzés folyamatban,
ac) névjegyzékbe bejegyzett, a tevékenység szünetel,
ad) névjegyzékből törölt;

b) nyilvántartási szám;
c) az igazgatási ügyiratok ügyszáma.

 (2) A szakterület a következő bontásban szerepel a névjegyzékben:
a) a névjegyzékbe bejegyzett szakterület és a bejegyzés időpontja,
b) a névjegyzékbe bejegyzett szakterület törlésének időpontja.

3. § (1) A névjegyzék a jogi személynek a Kvtv. 6. § (2) bekezdésében felsorolt adatait és a következő adatokat együttesen 
tartalmazza:
a) státusz

aa) névjegyzékbe bejegyzett,
ab) névjegyzékbe történő bejegyzés folyamatban,
ac) névjegyzékből törölt;

b) nyilvántartási szám;
c) az igazgatási ügyiratok ügyszáma.

 (2) Az  igazságügyért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) a névjegyzékben a  jogi személy elnevezése mellett 
a rövidített elnevezést is feltünteti.

2. A névjegyzék adatainak közzététele

4. § (1) A  miniszter félévenként, a  névjegyzékben ezen időszak alatt történt bejegyzésekről és törlésekről a  következő 
adatokat teszi közzé a kormányzati portálon:
a) a természetes személy családi és utóneve, a jogi személy elnevezése,
b) a természetes személy által megjelölt szakterület,
c) a természetes személy irodájának címe, a jogi személy székhelye és
d) a névjegyzékbe vétel és a névjegyzékből történő törlés időpontja.

 (2) A miniszter a kormányzati portálon annak tényét is közzéteszi, hogy a névjegyzékből történő törléssel egyidejűleg 
a közvetítő igazolványát is bevonta.

3. A névjegyzékbe történő felvétel iránti bejelentés

5. § (1) A természetes személy bejelentőnek a bejelentéskor igazolnia kell:
a) a felsőfokú végzettségét,
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b) a szakmai gyakorlatának időtartamát,
c) a névjegyzékbe vételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését és
d) a közvetítői szakmai képzés teljesítését.

 (2) A bejelentő az (1) bekezdés d) pontja szerinti feltétel teljesítését az alábbiakra kiterjedően köteles igazolni:
a) annak a csoportnak a létszámát, amelyben a bejelentő a képzés során részt vett,
b) az a) pont szerinti csoportban közreműködő oktatók számát,
c) a közreműködő oktatók gyakorlatának tartalmát, továbbá időtartamát,
d) a képzés elméleti részének időtartamát,
e) a képzésben oktatott ismeretekre és készségekre vonatkozó tematikát és a gyakorlati rész során alkalmazott 

gyakorlatszerzési módozatokat.
 (3) Külföldön elvégzett képzés esetében az  (1)  bekezdés d)  pontja, valamint a  (2)  bekezdés szerinti adatokat magyar 

nyelvű fordításban is igazolni kell.
 (4) A  (2)  bekezdésben foglalt adatok közül nem kell a  képzést szervező intézmény igazolását beszerezni azokról, 

amelyek a  képzésről vagy a  képzési programról vezetett hatósági nyilvántartásban rendelkezésre állnak. Ilyenkor 
a bejelentőnek a képzés, képzési program azonosításához szükséges adatokat (a nyilvántartó hatóság megnevezése, 
a  képzés, képzési program megnevezése és nyilvántartási száma) kell megadnia, amelyek alapján a  szükséges 
adatok közlése iránt a miniszter hivatalból keresi meg a nyilvántartást vezető hatóságot.

 (5) A  legalább hároméves közvetítői oktatói gyakorlattal rendelkező oktató esetében a  szakmai képzés igazolásának 
minősül az is, ha a képzést szervező intézmény nyilatkozik – ideértve a képzési programról vezetett nyilvántartásba 
vételi kérelmet is – arról, hogy az oktató a szakmai képzésben oktatóként közreműködött.

 (6) A  felsőoktatási intézmény oktatási alaptevékenysége keretében közvetítést oktató, vagy a  közvetítés 
jogintézményével kapcsolatos tudományos fokozatot megszerző személy e  tevékenységéről szóló igazolásnak 
a miniszter számára történő bemutatásával is igazolhatja szakmai képzettségét.

 (7) A szakmai gyakorlatot a munkáltató által kiállított igazolás másolatával, munkaviszonyt és munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyt igazoló szerződés vagy kinevezési okirat másolatával kell igazolni.

 (8) A  bejelentés megtételekor a  bejelentőnek igazolnia kell a  nyelvismeretet, egyéb szakirányú végzettséget, 
szakvizsga, tudományos fokozat és szakmai testületi tagság meglétét, amennyiben ezeket az adatokat bejelentette.

6. §  A bejelentés mellékleteként a jogi személy bejelentőnek igazolnia kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését.

4. A közvetítő szakmai továbbképzési kötelezettsége teljesítésének igazolása

7. § (1) A közvetítő a szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítését
a) valamely elméleti képzési modul, gyakorlati képzés valamely gyakorlatszerzési módozata, vagy a  képzést 

szervező intézmény oktatójával együtt közvetítői eljárás lefolytatása esetén a képzést szervező intézmény,
b) közvetítői tárgyú szakmai konferencián való részvétel esetén a  részvételről és a  konferencia programjáról 

a konferencia szervezője
által kiállított okirat másolatával igazolja.

 (2) Az  igazolásokat a  továbbképzési időszak utolsó napjáig, az  50 kreditpont elérését követően összegyűjtve kell 
megküldeni a miniszter részére.

5. Közvetítői adatszolgáltatással kapcsolatos teendők

8. §  A Kvtv. 15. §-ában előírt éves adatszolgáltatási kötelezettség körében a miniszter a természetes személytől és a jogi 
személytől beérkezett adatokat összesíti és feldolgozza.

6. Záró rendelkezések

9. §  Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

10. §  E rendeletet a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
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11. §  Ez a  rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelete
az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének 
igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól

A Kormány az  igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139.  § (1)  bekezdés i)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  E rendeletben meghatározottak szerint kell eljárni, ha az  ügyfél az  igazságügyi szakértői névjegyzékbe 
(a továbbiakban: névjegyzék) való felvételi eljárásban az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges, 
nem szakértőjelöltként megszerzett szakmai gyakorlat szakirányú jellegét az  igazságügyi szakértőkről szóló 
2016. évi XXIX. törvény 8. § (2) bekezdése alapján hatósági bizonyítvánnyal (a továbbiakban: bizonyítvány) köteles 
igazolni.

2. §  Az ügyfél a  bizonyítvány kiállítása iránti kérelmét az  1.  mellékletben meghatározott területeken bejegyezhető 
igazságügyi szakértői szakterületekhez kapcsolódóan az  ott megjelölt, a  bizonyítvány kiállítására hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatósághoz köteles benyújtani.

3. §  A bizonyítvány kiállítására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az ügyfél

aa) nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, levelezési címét és lakcímét,
ab) oklevelének számát és keltét (szak, kar megnevezésének feltüntetésével),
ac) tudományos fokozatát (amennyiben ilyennel rendelkezik),
ad) szakképzettségét (például szakorvosi képesítését),
ae) hazai vagy nemzetközi szakmai minősítését, annak számát és keltét (amennyiben ilyennel 

rendelkezik),
af ) jelenlegi foglalkozását, beosztását, munkakörét,
ag) munkáltatójának megnevezését és címét;

b) az  igazságügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott azon igazságügyi szakértői szakterület 
megnevezését, amely vonatkozásában kéri a szakmai gyakorlat szakirányú jellegének igazolását.

4. § (1) A bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem mellett a következőket kell igazolni:
a) az előírt képesítés meglétét;
b) a szakmai működés részletes leírását;
c) a szakmai gyakorlati idő meglétét vagy a tudományos tevékenység végzését, amelyek igazolására

ca) munkaviszony, köztisztviselői, kormánytisztviselői, állami tisztviselői, közalkalmazotti, hivatásos 
szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszony keretében végzett tevékenység esetén a munkáltató 
vagy a korábbi munkáltató,

cb) megbízási jogviszonyban végzett tevékenység esetén a megbízó,
cc) a  polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet tagjaként, illetve 

alkalmazottjaként végzett tevékenység esetén a gazdálkodó szervezet,
cd) munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében végzett tevékenység esetében a foglalkoztató

 által kiállított olyan igazolás alkalmas, amely tartalmazza
1. az ügyfél nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét,
2. az ügyfél által betöltött munkakör megnevezését és részletes leírását,
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3. a  jogviszony fennállásának pontos naptári időtartamát (naptári év, hónap, nap szerinti 
megjelöléssel);

d) az  ügyfél korábbi foglalkoztatójának jogutód nélküli megszűnése esetén a  szakmai gyakorlat időtartamát 
vagy – amennyiben a  szerződésből nem állapítható meg a  jogviszony megszűnésének időpontja vagy 
a szakmai gyakorlat időtartama – a szerződést, illetve a munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszony megszüntetését vagy megszűnését.

 (2) A  szakmai működés részletes leírásának a  pontos naptári időtartam szerinti meghatározással tartalmaznia kell, 
hogy az  ügyfél mikor, hol, milyen munkakört töltött be, milyen időtartamú szakmai gyakorlattal és képesítéssel 
rendelkezik, a  szakmai működés, a  szaktudás megítéléséhez szükséges egyéb adatokat, például a  szakmai cikkek, 
értekezések megjelenésének időpontját és helyét.

5. §  A szakmai gyakorlat szakirányú jellegének igazolására szolgáló bizonyítvány kiadására irányadó ügyintézési határidő 
húsz nap.

6. § (1) A  bizonyítvány kiadása során az  ügyfél által megjelölt szakterületen az  előírt képesítés megszerzésétől 
a  bizonyítvány iránti kérelem benyújtásáig végzett tényleges gyakorlati vagy tudományos tevékenységet kell 
figyelembe venni. A különböző időpontokban szerzett gyakorlati időket össze kell adni.

 (2) A  szakmai gyakorlati időbe nem számítható be a  megszakítás nélkül hat hónapot meghaladó fizetés nélküli 
szabadság, a  szülési szabadság, a  gyermekgondozási díj és – a  gyermekgondozást segítő ellátás folyósítása alatt 
végezhető kereső tevékenység kivételével – a gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának időtartama.

7. §  Az 1. melléklet 5. sorában megjelölt hatóság a bizonyítvány kiállítását megelőzően kikérheti a Herman Ottó Intézet 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság véleményét.

8. §  Ahol e rendelet gyermekgondozást segítő ellátást említ, azon gyermekgondozási segélyt kell érteni, ha az ellátásra 
való jogosultság 2016. január 1-jét megelőzően nyílt meg.

9. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellegéről 
hatósági bizonyítvány kiállítására jogosult hatóságok

A B

1.
A területek megjelölése, amelyeken az igazságügyi 

szakértői szakterületek bejegyezhetők a névjegyzékben
Hatósági bizonyítványt kiállító hatóság

2.
tűzvédelmi vagy ipari baleset-megelőzési 
terület

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

3. egészségügyi terület
népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal

4. munkabiztonsági terület foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter

5.
mező- és erdőgazdálkodási, valamint 
élelmiszer-ipari területek

Pest Megyei Kormányhivatal
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6. közlekedési terület 

a) – a b) pont rendelkezései kivételével – a közlekedésért 
felelős miniszter

b) az ejtőernyő, függővitorlázó, helikopter, repülőgép, 
siklóernyő és vitorlázógép légi üzemeltetése; az ejtőernyő, 
függővitorlázó, siklóernyő és vitorlázógép tervezése, 
gyártása, javítása, karbantartása; a helikopter és repülőgép 
műszaki üzemben tartása, karbantartása; a légiforgalmi 
szolgálatok szakterületeken a polgári célú légiközlekedés 
területén a légiközlekedési hatóság, az állami célú 
légiközlekedés területén a katonai légügyi hatóság

7.
közlekedéssel kapcsolatos sajátos 
építményfajtákra vonatkozó terület

az a területi mérnöki kamara, amelynek az ügyfél a tagja

8. ipari terület 

a) – a b) pontban foglalt kivétellel – a fővárosi és megyei 
kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági 
hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

b) a bányászat és a szénhidrogén termelés, -kutatás, -szállítás 
szakterületeken a bányafelügyeleti hatáskörében eljáró 
megyei kormányhivatal

9. informatikai terület Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

10. hírközlési terület Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

11.
környezetvédelem és természetvédelem 
területei

Pest Megyei Kormányhivatal

12. vízügyi terület
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

13. kulturális terület

a) – a b), c) és d) pont rendelkezései kivételével – a kultúráért 
felelős miniszter

b) a műemléki érték dokumentálása; a régészeti leletek, 
régészeti lelőhelyek; a műemléki restaurátor; a műemléki 
épületdiagnosztika; az orgona hangszer-helyreállítás; 
a műemléki épületkutatás és a történeti kertek 
szakterületeken a kulturális örökség védelméért felelős 
miniszter

c) a nyelvészet szakterületen az oktatásért felelős miniszter 

d) a mozgóképgyártás (filmgyártás, televízióműsor-
készítés); a mozgóképterjesztés és a fotó- és videótechnika, 
fotótörténeti emlékek szakterületeken a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság

14.
gyógypedagógiai, munka- és 
szervezetpszichológiai, valamint pedagógiai 
pszichológiai területek

oktatásért felelős miniszter

15.
közgazdaság, vám- és egyes pénzügyi 
területek

adópolitikáért felelős miniszter, és a
pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős 
miniszter

16. idegenforgalmi terület turizmusért felelős miniszter

17. lakásügyi terület lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter
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18. építésügyi terület 

a) – a b) és c) pont kivételével – az a területi mérnöki kamara, 
amelynek az ügyfél a tagja

b) az építészet; a településrendezés és a településrendezési 
zöldfelületi és tájrendezési szakértés szakterületeken  
az a területi építész kamara, amelynek az ügyfél a tagja

c) az építési beruházás; az épületfizika; az épületszerkezet 
és az épületenergetika szakterületeken az a területi építész 
vagy mérnöki kamara, amelynek az ügyfél a tagja

19. személy- és vagyonvédelemi területek rendészetért felelős miniszter

20. kriminalisztikai terület rendészetért felelős miniszter

21. audiovizuális média területe Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

22. titokvédelmi terület
minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért 
felelős miniszter

A Kormány 419/2017. (XII. 19.) Korm. rendelete
a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás részletes szabályairól

A Kormány a  bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az  Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal 
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a  bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 
2009. évi XLVII. törvény 96. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A belföldi kérelem

1. § (1) A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelem (a továbbiakban: kérelem) előterjesztésére rendszeresített 
papíralapú űrlap postai kereskedelmi áruként, az egyetemes postai szolgáltató postai szolgáltató helynek minősülő 
felvételi pontjain szerezhető be, és kizárólag postai úton terjeszthető elő. A kérelem ügyfélkapun keresztül egyedi 
informatikai alkalmazás igénybevételével, elektronikus úton is előterjeszthető.

 (2) A  bűnügyi nyilvántartó szerv által működtetett ügyfélszolgálaton (a  továbbiakban: ügyfélszolgálat) személyesen 
előterjesztett kérelmet az ügyfélszolgálat készíti el, amelyet a kérelmező a helyszínen aláír.

2. A külföldi kérelem

2. § (1) A  külképviseleten benyújtható kérelmet (a  továbbiakban: külföldi kérelem) a  kérelmező a  külföldi kérelem 
előterjesztésére rendszeresített papíralapú űrlapon terjesztheti elő.

 (2) A  külföldi kérelmet a  hivatásos konzuli tisztviselő az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus úton vagy – ha ennek feltételei nem adottak – elektronikus levélben 
továbbítja a bűnügyi nyilvántartó szerv részére.

3. Ügyintézési határidő

3. § (1) Az ügyintézési határidő
a) az ügyfélszolgálaton személyesen előterjesztett kérelem esetén öt nap,
b) minden más esetben nyolc nap.

 (2) A  bűnügyi nyilvántartó szerv az  ügyfelet a  hatósági erkölcsi bizonyítványban, adatvédelmi záradékban felhívja 
az adatok jogszerű felhasználására.
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4. A hatósági erkölcsi bizonyítvány közlése

4. § (1) A  postai úton előterjesztett kérelem alapján kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt a  bűnügyi nyilvántartó szerv 
postai úton küldi meg a kérelmező vagy a kérelmező által meghatározott címzett belföldi kézbesítési címére.

 (2) Az ügyfélszolgálaton személyesen előterjesztett kérelem alapján kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi 
nyilvántartó szerv személyesen a kérelmező részére adja át.

 (3) Az ügyfélkapun keresztül egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével, elektronikus úton előterjesztett kérelem 
alapján kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt a  bűnügyi nyilvántartó szerv postai úton küldi meg a  kérelmező 
vagy a kérelmező által meghatározott címzett belföldi kézbesítési címére.

 (4) A külföldi kérelem előterjesztése alapján, elektronikus közokiratként kiállításra kerülő hatósági erkölcsi bizonyítványt 
a bűnügyi nyilvántartó szerv a kérelmet továbbító hivatásos konzuli tisztviselő részére küldi meg.

5. Záró rendelkezések

5. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelete
a bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli 
támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól

A Kormány a  bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az  állami kárenyhítésről szóló 2005.  évi CXXXV.  törvény 46.  § 
(1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:

1. Az áldozat szükségleteinek felmérése

1. § (1) Az  áldozatsegítő szolgálatként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: területi áldozatsegítő 
szolgálat) és az  igazságügyért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) a  hozzá forduló ügyfelek szükségleteit 
a miniszter által összeállított kérdőív (a továbbiakban: kérdőív) alapján méri fel.

 (2) A  kitöltött kérdőív alapján kell a  bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az  állami kárenyhítésről szóló 
2005. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ást.) 4. § (1) bekezdésében felsorolt szolgáltatások közül felajánlani azt, 
ami az ügyfél szükségletének kielégítéséhez a legmegfelelőbb. Ennek során egynél több szolgáltatás is felajánlható, 
az ügyfél a felajánlottól eltérő szolgáltatást is kérhet.

2. Az érdekérvényesítés elősegítése szolgáltatással kapcsolatos szabályok

2. §  Az Ást. 5.  § a)  pontja értelmében érdekérvényesítés elősegítése iránti kérelem ismételt előterjesztése esetén 
az ügyfél részére nem nyújtható szolgáltatás, ha a területi áldozatsegítő szolgálat az áldozattal egyeztetett körben:
a) tájékoztatást adott, segítséget nyújtott a sérelem orvoslásához szükséges eljárás megindításához, intézkedés 

kezdeményezéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez,
b) figyelemmel kísérte az  a)  pontban foglalt eljárás lefolytatását, az  eljárásban érintett hatóságnak, 

közigazgatási szervnek, intézménynek vagy más szervezetnek az  ügy érdemében hozott döntését, 
intézkedését, valamint a szolgáltatás teljesítését, vagy

c) segítséget nyújtott a panaszjog gyakorlásához.
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3. Az áldozati státusz igazolásával kapcsolatos eljárás

3. §  Ha a  jogi segítségnyújtásról szóló 2003.  évi LXXX.  törvényben meghatározott jogi segítségnyújtásra van szükség, 
és az ügyfél az Ást. hatálya alá tartozó és áldozatsegítési támogatásban részesíthető áldozatnak minősül, a területi 
áldozatsegítő szolgálat az  áldozati státusz igazolását, továbbá a  kiadásának alapjául szolgáló dokumentumok 
másolatát, és – ha rendelkezésre áll – a jogi segítségnyújtási nyomtatványt, valamint mellékleteit haladéktalanul, de 
legkésőbb három napon belül továbbítja az ügyfél választása szerinti illetékes jogi segítségnyújtó szolgálatnak.

4. A kárenyhítés iránti kérelem

4. § (1) A rászorultság vizsgálatakor a jövedelem számítása szempontjából ügyféllel közös háztartásban élő személynek kell 
tekintetni az általa eltartott, valamint az ügyfél eltartására köteles személyt is.

 (2) Az ügyfél és az ügyféllel közös háztartásban élő személy jövedelmét a miniszter rendelete szerinti adatokra kiterjedő 
tartalommal kell igazolni.

 (3) A jövedelemigazolás nem lehet harminc napnál régebbi keltezésű.

5. Támogató hatósági feladatok

5. § (1) A támogató hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: 
támogató hatóság) a  kérelmet és annak mellékleteit a  beérkezést követő öt napon belül továbbítja a  döntő 
hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz (a továbbiakban: döntő hatóság).

 (2) Az  áldozatot a  döntő hatóság megkeresése alapján az  a  támogató hatóság hallgatja meg, amely a  kérelmet 
továbbította. Más személy meghallgatása esetén, valamint abban az esetben, ha az áldozat a kérelmét közvetlenül 
a  döntő hatósághoz nyújtotta be, a  meghallgatást a  meghallgatni kívánt személy választása szerinti támogató 
hatóság folytatja le. A  meghallgatásról jegyzőkönyv készül, amit a  meghallgatást követő öt napon belül meg kell 
küldeni a döntő hatóságnak.

6. Intézkedés az azonnali pénzügyi segély kifizetése iránt

6. § (1) A kérelem személyes előterjesztése és azonnali határozathozatal esetén a megjelent ügyfélnek az azonnali pénzügyi 
segélyt vagy annak egy részét a véglegessé vált határozat közlésével egyidejűleg kell készpénzben kifizetni.

 (2) A  készpénzben ki nem fizetett azonnali pénzügyi segélyt – az  ügyfél választása szerint – az  ügyfél nevére, 
lakóhelyére címezve, készpénzkifizetés kézbesítése útján kell megküldeni, vagy a  saját nevére szóló fizetési 
számlájára kell átutalni. Az  ügyfél érdekében eljáró harmadik fél szolgáltatásának igénybevétele esetén a  más 
módon ki nem fizetett azonnali pénzügyi segélyt az ügyfél érdekében eljáró harmadik fél nevére szóló folyószámlára 
kell átutalni.

 (3) A  területi áldozatsegítő szolgálat kizárólag akkor rendelkezhet a  készpénzben ki nem fizetett azonnali segélynek 
vagy annak egy részének harmadik fél nevére szóló folyószámlára átutalásáról, ha a  harmadik félnek az  ügyfél 
érdekében való eljárásáról minden kétséget kizáró módon megbizonyosodott.

 (4) A határozatban nem kell összegszerűen meghatározni a készpénzben ki nem fizetett azonnali pénzügyi segély azon 
részét, ami az  ügyfél érdekében eljáró harmadik fél szolgáltatásának igénybevételére jogosítja az  ügyfelet, ebben 
az  esetben a  területi áldozatsegítő szolgálat a  határozatában az  igénybe vehető szolgáltatásról és a  szolgáltatás 
legmagasabb ellenértékéről rendelkezik. Az  ügyfél érdekében eljáró harmadik fél – az  ügyfél által ténylegesen 
igénybe vett – szolgáltatásának ellenértékét a területi áldozatsegítő szolgálat a harmadik fél által a fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelője részére kiállított számla alapján utólag téríti meg.

7. Intézkedés a kárenyhítés kifizetése iránt

7. § (1) Az  egyösszegű kárenyhítés átutalása vagy postai úton történő kifizetése iránt a  miniszter a  határozat véglegessé 
válását követő tizenöt napon belül intézkedik.
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 (2) Járadék folyósításáról szóló határozat esetén a  miniszter a  határozat véglegessé válását követően intézkedik 
a járadéktagok utalása iránt úgy, hogy az ügyfél az első járadéktagot legkésőbb a következő hónap tizedik napjáig 
megkapja.

8. Eljárás a támogatás visszatérítése esetén

8. §  Az ügyfél az Ást. 33. §-ában foglalt bejelentési kötelezettségét a döntő hatóságnak köteles teljesíteni.

9. § (1) Ha a  területi áldozatsegítő szolgálat visszatérítésre okot adó tényről, körülményről szerez tudomást, és ez  alapján 
a  pénzben nyújtott támogatás visszatérítését kell elrendelni, akkor a  területi áldozatsegítő szolgálat erről tizenöt 
napon belül döntést hoz. A visszatérítési kötelezettséget készpénzátutalási megbízással vagy banki átutalással kell 
teljesíteni.

 (2) A  területi áldozatsegítő szolgálat a  visszatérítésre kötelező döntés véglegessé válását követően megküldi 
az ügyfélnek a teljesítésre szolgáló, a (3) bekezdésben foglaltak szerint kitöltött készpénzátutalási megbízást.

 (3) A készpénzátutalási megbízáson a területi áldozatsegítő szolgálat feltünteti a visszatérítendő összeget, a teljesítési 
határidőt és a visszatérítési kötelezettségről szóló döntés számát.

 (4) A  (2) és (3)  bekezdés szerint kell eljárni akkor is, ha a  területi áldozatsegítő szolgálat a  visszatérítendő összeg 
megfizetésére részletfizetést vagy halasztást engedélyezett.

 (5) Az  e  rendelet szerinti beazonosíthatatlan befizetést a  miniszter a  befizetés beazonosításáig, de legfeljebb öt 
évig függő tételként kezeli. Ha öt év elteltével a  befizetés továbbra is beazonosíthatatlan, a  miniszter azt jóváírja 
a „bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése” elnevezésű célelőirányzat javára.

10. §  A visszatérítendő összeg méltányosságból való mérséklésére, elengedésére vagy a  mérséklés mértékére 
vonatkozóan a  méltányossági kérelem elbírálására az  igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és 
hatáskörökről szóló kormányrendelet szerint jogosult áldozatsegítő szolgálat a következő szempontokat mérlegeli:
a) az áldozat és a vele közös háztartásban élők létfenntartása, megélhetése veszélybe kerül-e a visszatérítendő 

összeg megfizetése esetén,
b) a visszatérítendő összeg nagyságát,
c) azt, hogy az áldozat az Ást. 6. § (3) bekezdése alapján rászorulónak minősül-e.

9. Záró rendelkezések

11. §  Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

12. §  E rendeletet a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

13. §  Ez a rendelet
a) a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok 

megállapításáról és a  2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

b) a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/80/EK tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelete
a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti 
eljárások részletes szabályairól

A Kormány
a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 74. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a XI. fejezet tekintetében az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 205. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1. §  E rendelet alkalmazásában:
  1.  büntetőeljárásban biztosított támogatás: büntetőeljárásban személyes költségmentesség a  pótmagánvádló 

részére, valamint pártfogó ügyvédi képviselet a  sértett, magánvádló, magánfél, egyéb érdekelt és 
a pótmagánvádló részére;

  2.  értesítés: a  polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a  továbbiakban: Pp.) 101.  § 
(3)  bekezdésében foglalt adatokat, büntetőügyben nyújtott támogatás esetében a  büntetőeljárásról szóló 
1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 340. § (3) bekezdésében megjelölt adatokat tartalmazó irat vagy 
a jogerős bírósági határozatnak a hivatkozott adatokat tartalmazó másolata;

  3.  fél: a jogi segítségnyújtás engedélyezése érdekében a  jogi segítségnyújtó szolgálatnál kérelmet előterjesztő 
személy vagy szervezet, ideértve azt a  felet is, akinek a  határon átnyúló tartási ügyében pártfogó ügyvéd 
kirendelése érdekében a központi hatóság keresi meg a jogi segítségnyújtó szolgálatot;

  4.  idegenrendészeti hatóság: a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló  
2007. évi II. törvény 42. § (1) bekezdése vagy 43. § (2) bekezdése alapján kiutasító döntést hozó hatóság;

  5.  jogi segítő: a jogi segítők névjegyzékében szereplő ügyvéd vagy jogi segítő szervezet;
  6.  jogi segítségnyújtás: a  jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (a  továbbiakban: Jst.) szerinti 

peren kívüli támogatás, polgári és közigazgatási, valamint büntetőeljárásban biztosított támogatás;
  7.  jogi segítségnyújtó szolgálat: a jogi segítségnyújtási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal 

járási (fővárosi kerületi) hivatala, a  fővárosi és megyei kormányhivatal és az  igazságügyért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium;

  8.  kiutasított külföldi: a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi  
II. törvény 42.  § (1)  bekezdése vagy 43.  § (2)  bekezdése alapján véglegessé vált határozattal kiutasított 
személy;

  9.  közös háztartás: azon személyek összessége, akik – függetlenül a  rokoni kapcsolatoktól – egy jövedelmi, 
illetve fogyasztói közösséget képeznek és folyamatos életviteli költségeiket részben vagy egészben közösen 
viselik;

10.  központi hivatal: az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium;
11.  per: a Jst. 11. § (1) bekezdésében meghatározott eljárás;
12.  peren kívüli támogatás: a jogi segítő jogi szolgáltatásának igénybevétele jogi tanácsadás, iratbetekintés vagy 

okiratszerkesztés céljából;
13.  polgári és közigazgatási eljárásban biztosított támogatás: közigazgatási peres, nemperes és egyéb 

közigazgatási bírósági eljárásban, valamint polgári peres és nemperes eljárásban pártfogó ügyvédi képviselet 
biztosítása;

14.  területi hivatal: a  jogi segítségnyújtási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal támogatást 
engedélyező szerve;

15.  tolmács: az  a  jogi segítségnyújtó szolgálattal szerződött természetes vagy jogi személy, aki a  kiutasított 
külföldi számára biztosított peren kívüli támogatás igénybevétele során a  kiutasított külföldi fél és a  jogi 
szolgáltatást nyújtó jogi segítő közötti kommunikáció során nyelvi segítséget nyújt.
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MÁSODIK RÉSZ
PEREN KÍVÜLI JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

II. FEJEZET
A TÁMOGATÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM ELŐTERJESZTÉSE

1. A kérelem előterjesztésének általános szabályai

2. § (1) A  félnek a  kérelmét elsősorban az  erre a  célra rendszeresített nyomtatvány (a  továbbiakban: nyomtatvány) 
kitöltésével kell előterjesztenie.

 (2) Nem kell a  kérelmet a  nyomtatványon előterjeszteni, ha a  fél a  kérelmét az  Európai Bizottságnak a  határon 
átnyúló vonatkozású jogviták esetén az  igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében 
az  ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról szóló  
2003/8/EK tanácsi irányelv alapján a  költségmentesség iránti kérelem benyújtásához használandó 
formanyomtatvány kidolgozásáról szóló, 2004. november 9-i 2004/844/EK európai bizottsági határozat szerinti 
nyomtatványon terjesztette elő, és azt az  Európai Unió másik tagállamának (a  továbbiakban: másik tagállam) 
továbbító hatósága a  2003/8/EK tanácsi irányelv alapján a  költségmentesség iránti kérelem továbbításához 
használandó formanyomtatvány kidolgozásáról szóló, 2005. augusztus 26-i 2005/630/EK európai bizottsági 
határozatával megállapított nyomtatvánnyal együtt küldte meg a  területi hivatal részére. Ebben az  esetben 
a  kérelem benyújtása időpontjának a  másik tagállam továbbító hatóságához történt benyújtás időpontját kell 
tekinteni.

 (3) Ha a jogi segítő közreműködik a kérelem előterjesztésében, a nyomtatványt és mellékleteit továbbítja, a kérelemmel 
kapcsolatos egyéb olyan iratokat, amelyek a támogatás engedélyezéséhez és a jogi segítő díjának megállapításához 
szükségesek, továbbíthatja a területi hivatalnak.

3. § (1) A területi hivatal a személyesen megjelent felet azonosítja.
 (2) A Jst. 5. § (2) bekezdés d) pontja alapján rászorult fél személyazonosítás nélkül is előterjesztheti kérelmét.

4. § (1) Az ügyfél és az ügyféllel közös háztartásban élő személy jövedelmét a nyomtatványban szereplő adatokra kiterjedő 
tartalommal kell igazolni.

 (2) A jövedelemigazolás nem lehet harminc napnál régebbi keltezésű.
 (3) Ha a nyomtatványon vagy a  jövedelemigazolásban feltüntetett adataiban változás következett be, a  fél a változás 

tényét, illetve a változások igazolását a területi hivatalnak egyidejűleg jelenti be.

5. §  A Jst. 43.  §-a szerinti, támogatás utólagos engedélyezésére irányuló kérelmet is a  nyomtatvány kitöltésével kell 
előterjeszteni, amelyet a jogi segítő küld meg a területi hivatalnak. E kérelem a kitöltéstől számított harminc napon 
túl, de három hónapon belül is benyújtható a  területi hivatalhoz, azonban kizárólag a  kitöltésének időpontjához 
képest harminc napnál nem régebbi igazolással.

6. § (1) Ha a támogatás engedélyezése iránti kérelem szerződés készítésére irányul és az érintett felek kérelmei elbírálására 
más-más területi hivatal lenne illetékes, a  felek – a  (2)  bekezdésben foglaltak kivételével – a  közös kérelmüket 
megegyezésük szerint valamelyikük személye alapján illetékes területi hivatalnál terjeszthetik elő. A közös kérelmet 
a  felek a  nyomtatvány személyi és jövedelemre vonatkozó adatokat tartalmazó részének külön-külön példányon 
történő kitöltésével és megküldésével, míg az  igényelt támogatásra vonatkozó adatokat tartalmazó részének 
legalább egyikük példányán, mindkettőjük aláírásával történő ellátásával terjeszthetik elő.

 (2) A Jst. 3. § (1) bekezdés i) pontja alá tartozó félnek kérelmét az általános szabályok szerint kell előterjeszteni.
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III. FEJEZET
A KÉRELEM ELINTÉZÉSE

2. A támogatás engedélyezése

7. § (1) Szerződés készítésére irányuló jogi szolgáltatás esetén a  támogatást engedélyező határozatban – a  6.  § 
(2)  bekezdésében foglaltak kivételével – ugyanazon jogi szolgáltatást kell engedélyezni a  jogi szolgáltatás 
nyújtására meghatározott óraszám felek közötti egyenlő megosztásával.

 (2) A 6. § (2) bekezdésben foglaltak szerint előterjesztett, szerződés készítésére irányuló kérelmet önállóan kell elbírálni 
a jogi szolgáltatás nyújtására vonatkozó teljes óraszám meghatározása mellett.

8. § (1) Ha a  fél a  támogatás engedélyezésével arra szerzett jogosultságot, hogy a  jogi segítő díját az  állam a  Jst. 2.  § 
(2)  bekezdésének megfelelően megelőlegezze, a  támogatást engedélyező határozat a  díj visszatérítésére 
vonatkozó kötelezettségét, a jogi szolgáltatás igénybevétele esetén a visszatérítendő legmagasabb összeget és azt 
az időtartamot tartalmazza, amely alatt a visszatérítést teljesíteni kell.

 (2) A területi hivatal a jogi segítő díjának visszatérítésére kötelező határozatát – a Jst. 44. § (1) bekezdésében foglalt eset 
kivételével – a díj jogi segítő részére történő kifizetését követő harminc napon belül hozza meg.

 (3) A támogatás utólagos engedélyezése esetén a visszatérítési kötelezettség előírása külön döntést nem igényel, azt 
– a visszatérítendő összeg, valamint a teljesítési határidő kezdetének és lejáratának megjelölésével – a támogatást 
engedélyező határozatba kell foglalni.

9. § (1) A támogatást engedélyező határozatot két példányban kell közölni a féllel.
 (2) A  határozat egyik kiadmányának mellékletét képezi a  területi hivatal – a  határozat bíróság előtti megtámadása 

esetén a  bíróság – e  célra rendszeresített, a  jogi szolgáltatás nyújtásának igazolására szolgáló nyomtatványa 
(a továbbiakban: teljesítésigazolás).

 (3) Ha a  fél részére a  Jst. 9/A.  §-a alapján engedélyeztek támogatást, a  területi hivatal a  támogatást engedélyező 
határozat másolatát annak véglegessé válásától számított tíz napon belül megküldi annak az  áldozatsegítő 
szolgálatnak, amely megállapította azt, hogy a  fél bűncselekmény áldozataként jogosult az  áldozatsegítési 
szolgáltatások igénybevételére.

3. Támogatások nyilvántartása

10. §  A területi hivatal a  támogatások elektronikus nyilvántartásába (a  továbbiakban: támogatások nyilvántartása) a Jst. 
34.  §-ában meghatározott adatokat a  bejegyzés alapját képező irat kézhezvételét követően legkésőbb öt napon 
belül jegyzi be.

11. §  A támogatások nyilvántartásában biztosítani kell a nyilvántartott adatok szerinti keresés lehetőségét.

IV. FEJEZET
A TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

4. Hosszabbítás

12. § (1) Ha a  jogi segítő a  jogi szolgáltatás nyújtására a  területi hivatal által engedélyezett időtartamot (óraszámot) 
felhasználta, de a jogi szolgáltatást igénybe vevő féllel közös álláspontja szerint további közreműködése szükséges 
a  jogi szolgáltatás nyújtásának befejezéséhez, az  addig nyújtott jogi szolgáltatás teljesítésének igazolása mellett 
az  újabb időtartam engedélyezése iránti közös kérelmet kell előterjeszteni a  területi hivatalhoz. Ugyanabban 
az ügyben az eredeti engedélyező határozatban foglalttól eltérő peren kívüli támogatás is engedélyezhető.

 (2) A  támogatást engedélyező határozat véglegessé válásától számított három hónapon belül előterjesztett közös 
kérelemhez a nyomtatványt nem kell kitölteni, az ezt követően előterjesztett kérelemben a félnek nyilatkoznia kell, 
hogy vagyoni, jövedelmi helyzete nem változott, változás esetén rászorultságát ismételten igazolnia kell.
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 (3) A  jogi segítőnek a  kérelemben részletesen nyilatkoznia kell az  engedélyezett időtartam alatt tett intézkedéseiről, 
azok időigényességéről és javaslatot kell tennie arra, hogy milyen további intézkedések szükségesek a  jogi 
szolgáltatás nyújtásának befejezéséhez és e célból milyen időtartamú jogi szolgáltatás engedélyezése szükséges.

 (4) A közös kérelmet a  támogatás engedélyezésére vonatkozó szabályok szerint kell elbírálni azzal az eltéréssel, hogy 
a támogatás meghosszabbítása esetén csak a korábban engedélyezett jogi szolgáltatás nyújtásának befejezéséhez 
szükséges további engedélyezett óraszámot és a jogi szolgáltatás igénybevételének határidejét kell meghatározni. 
A döntésben a jogi szolgáltatást nyújtó jogi segítőt is meg kell jelölni.

 (5) A jogi segítő a jogi szolgáltatás befejezését követően az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) 
rendeletében foglaltak szerint igazolja a (4) bekezdés szerint engedélyezett jogi szolgáltatás teljesítését.

 (6) E  § szerint kell eljárni akkor is, ha a  jogi segítő az  engedélyezett időtartam (óraszám) eltelte után  
– az (1) bekezdésben foglalt okból – a támogatás utólagos engedélyezésére vonatkozó szabályok szerint legfeljebb 
további két óra időtartamban folytatja a jogi szolgáltatás nyújtását. A teljesítésigazolásban ebben az esetben a jogi 
szolgáltatás nyújtására fordított összes órát kell feltüntetni.

V. FEJEZET
A JOGI SEGÍTŐI DÍJ KIFIZETÉSE ÉS VISSZATÉRÍTÉSE

5. A jogi segítő díjának kifizetésével kapcsolatos eljárás

13. § (1) Ha a  jogi segítő által a  jogi szolgáltatás nyújtásáért járó díjról a  miniszter rendeletében megállapítottak szerint 
kiállított és megküldött számla végösszege nem felel meg a támogatást engedélyező határozatban foglaltaknak és 
a teljesítésigazolásban feltüntetett adatoknak, a területi hivatal a jogi segítőnek a jogszabály alapján járó, kifizethető 
díját tizenöt napon belül állapítja meg.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti döntésével együtt a területi hivatal visszaküldi a jogi segítő részére a díjról kiállított számlát 
is.

 (3) A jogi segítő a döntés ellen a támogatás engedélyezéséről szóló határozat elleni jogorvoslatra vonatkozó szabályok 
szerint élhet jogorvoslattal. Jogorvoslati kérelem előterjesztése esetén a  jogi segítő a  jogerőssé vált határozat 
alapján kiállított újabb számlát küldi meg a  területi hivatalnak, amely ezt követően a  jogi segítő díjazásáról szóló 
rendeletben foglaltak szerint jár el.

 (4) Ha a  jogi segítő a  Jst. 50. § (3) bekezdésében foglalt határidő lejártát követően küldi meg a számlát, díjigényét el 
kell utasítani. A  területi hivatal ezzel kapcsolatos eljárására az  (1)–(3)  bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell 
megfelelően alkalmazni.

14. § (1) A  Jst 43.  §-a szerinti, támogatás utólagos engedélyezése mellett nyújtott jogi szolgáltatás igénybevétele esetén 
a  jogi segítő a  jogi szolgáltatás nyújtásának befejezését követően a  támogatás engedélyezése iránti kérelemmel 
együtt küldi meg a területi hivatal részére a teljesítésigazolást, amelyben arról is nyilatkozik, hogy fennállnak-e a Jst. 
44. § (2) bekezdésében foglalt feltételek. A jogi segítő a feltételek fennállását a kérelem megküldésekor igazolja.

 (2) Ha a  területi hivatal a  teljesítésigazolásban megjelölt, a  jogi szolgáltatás nyújtására fordított órák számát – a  jogi 
szolgáltatás keretében elvégzendő feladatokra, az  ügy bonyolultságára és egyéb körülményeire tekintettel – 
eltúlzottnak tartja, határidő tűzésével felszólíthatja a jogi segítőt a jogi segítői tevékenység időigényének részletes 
indokolására. Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha a  jogi segítő a  Jst. 44.  § (2)  bekezdésére hivatkozással terjeszti elő 
díjigényét, de annak jogosságát nem igazolja megfelelően.

 (3) A  területi hivatal a  támogatást engedélyező határozatában dönt a  jogi segítőnek járó, kifizethető díjról. Ha a  jogi 
segítő a (2) bekezdés szerinti felszólításnak nem tett eleget, vagy a területi hivatal a részletes indokolás alapján sem 
látja megalapozottnak a  jogi szolgáltatás nyújtására megjelölt időtartamot, a  területi hivatal a  rendelkezésére álló 
adatok figyelembevételével állapítja meg a jogi segítői munkadíj kiszámításának alapjául szolgáló óraszámot.

 (4) A  területi hivatal a  támogatás engedélyezéséről szóló határozatát megküldi a  jogi segítőnek, aki a  kérelem 
elutasítása esetén a  támogatás engedélyezéséről szóló határozat elleni jogorvoslatra vonatkozó szabályok szerint 
élhet jogorvoslattal. A  kérelem elutasításának kell tekinteni azt is, ha a  területi hivatal a  munkadíj kiszámításának 
alapjául szolgáló órák számát a jogi segítő által az igazolásban megjelölt óraszámtól eltérően állapítja meg.

 (5) A  jogi segítő a  véglegessé vált vagy jogerőre emelkedett támogatást engedélyező határozat alapján küldi meg 
a számlát a területi hivatalnak. A további eljárásra a 13. § előírásai irányadóak.
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6. Eljárás a támogatás visszatérítése esetén

15. § (1) A visszatérítési kötelezettséget készpénzátutalási megbízással kell teljesíteni.
 (2) A  területi hivatal a  támogatás visszatérítésére kötelező határozat közlésével egyidejűleg megküldi a  félnek 

a teljesítésre szolgáló, a (3) bekezdésben foglaltak szerint kitöltött készpénzátutalási megbízást.
 (3) A készpénzátutalási megbízáson a területi hivatal feltünteti a visszatérítendő összeget (részlet összegét), a teljesítési 

határidőt és a támogatás visszatérítésére kötelező határozat sorszámát.
 (4) A (2) és (3) bekezdés megfelelő alkalmazásával kell eljárni akkor is, ha a területi hivatal a visszatérítésre kötelezést 

követően halasztást vagy részletfizetést engedélyez a félnek.
 (5) A méltányossági eljárás során a területi hivatal a tartozás mérsékléséről, elengedéséről vagy a mérséklés mértékéről:

a) a fél élethelyzetének kedvezőtlenebbé válása,
b) a fél élethelyzetének kedvezőtlenebbé válásának mértéke, valamint
c) a visszatérítendő támogatás összege
alapján dönt.

16. §  Az e  rendelet szerinti beazonosíthatatlan befizetést a  központi hivatal a  befizetés beazonosításáig, de legfeljebb 
öt évig függő tételként kezeli. Ha öt év elteltével a befizetés továbbra is beazonosíthatatlan, a központi hivatal azt 
jóváírja a „jogi segítségnyújtás” elnevezésű célelőirányzat javára.

7. A követelés végrehajtásra történő átadása

17. § (1) A  területi hivatal a  visszatérítési kötelezettség elmulasztása esetén harminc napos határidő tűzésével felhívja 
az  ügyfelet a  támogatás visszatérítésére, e  határidő eredménytelen elteltét követően – ha nem kerül sor 
részletfizetés vagy halasztás engedélyezésére – az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 
törvényben foglaltak szerint a végrehajtás érdekében megkeresi az illetékes adóhatóságot.

 (2) Ha a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet adós ellen 
a követelés végrehajtásra történő átadását megelőzően felszámolási eljárás indult a területi hivatal haladéktalanul 
intézkedik a felszámolónál a hitelezői igény bejelentése vagy a behajthatatlansági igazolás beszerzése iránt.

VI. FEJEZET
A KIUTASÍTOTT KÜLFÖLDIEK RÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT PEREN KÍVÜLI TÁMOGATÁSI ELJÁRÁS

8. Általános szabályok

18. § (1) A Jst. 41. § (2) bekezdése szerinti támogatási eljárásokban e rész szabályait az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni.

 (2) E  fejezet hatálya alá tartozó eljárások során a  jogi segítségnyújtó szolgálat és jogi segítő, illetve a  tolmács között 
elsősorban az elektronikus kapcsolattartást kell igénybe venni.

19. § (1) A  kiutasított külföldi számára az  idegenrendészeti hatóság segítséget nyújt a  nyomtatvány kitöltésében. 
A  kiutasított külföldi kérésére az  idegenrendészeti hatóság alkalmazottja a  nyomtatványt – a  kiutasított 
külföldi jelenlétében – helyette kitöltheti; ennek tényére a  nyomtatvány közlemény rovatában utalni kell. 
Az idegenrendészeti hatóság alkalmazottja aláírás előtt ismerteti a kiutasított külföldivel a nyomtatvány tartalmát.

 (2) Ha a  kiutasított külföldi – az  (1)  bekezdésben foglalt tájékoztatás ellenére – a  nyomtatványban nem adja 
meg magyarországi értesítési címét, illetve olyan elektronikus levélcímet vagy telefaxszámot, amelyen a  neki 
kézbesítendő iratokat fogadni tudja, úgy a területi hivatal az eljárást megszünteti.

 (3) A kiutasított külföldi Jst. 5. § (2) bekezdés h) pontja szerinti rászorultságát az idegenrendészeti hatóság véglegessé 
vált kiutasító határozata igazolja.

 (4) A  kiutasított külföldinek a  nyomtatványban jeleznie kell, hogy a  véglegessé vált kiutasító határozat elleni 
keresetlevél előterjesztéséhez szükséges peren kívüli jogi szolgáltatás igénybevétele során tolmács 
közreműködésére igényt tart-e. Ha a kiutasított külföldi tolmács közreműködését kéri, akkor azt a nyelvet is meg kell 
jelölnie, amelyen a szolgáltatást igénybe kívánja venni.
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9. Jogi segítő és tolmács kirendelése

20. § (1) A területi hivatal a Jst. 41. § (2) bekezdése szerinti kirendelő végzésben megjelöli:
a) a kiutasított külföldi adatait,
b) a támogatást engedélyező határozat számát,
c) az eljárás tárgyát,
d) a véglegessé vált kiutasító határozat számát,
e) az idegenrendészeti hatóságot,
f ) a kirendelt jogi segítő nevét, címét, telefonszámát, faxszámát és e-mail-címét,
g) szükség szerint a kirendelt tolmács nevét, címét, telefonszámát, faxszámát és e-mail-címét.

 (2) A  kirendelő végzéshez mellékelni kell a  támogatást engedélyező határozatot és az  idegenrendészeti hatóság 
véglegessé vált kiutasító döntését.

21. § (1) A  területi hivatal jogi segítőként, illetve tolmácsként elsősorban a  kiutasított külföldi ügyében eljárt 
idegenrendészeti hatóság székhelyén, vagy ha ezt a kiutasított külföldi körülményei indokolják, a kiutasított külföldi 
értesítési címe (őrzött szállás, közösségi szállás, magánszállás) szerinti településen működő tolmácsot, illetve 
a szolgáltatási szerződésben polgári és közigazgatási szakterületet, azon belül idegenrendészeti tevékenységi kört 
vállalt jogi segítőt rendel ki.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti jogi segítő, illetve tolmács hiányában a területi hivatal
a) a  kiutasított külföldi ügyében eljárt idegenrendészeti hatóság székhelyéhez, a  kiutasított külföldi értesítési 

címe (őrzött szállás, közösségi szállás, magánszállás) szerinti településhez közeli, azonos megyén belüli 
településen működő tolmácsot, illetve elsősorban idegenrendészeti tevékenységi kört vállalt jogi segítőt,

b) az a) pont szerinti jogi segítő vagy tolmács hiányában a kiutasított külföldi ügyében eljárt idegenrendészeti 
hatóság székhelyén, a  kiutasított külföldi értesítési címe (őrzött szállás, közösségi szállás, magánszállás) 
szerinti település szerinti megyén kívül működő tolmácsot, illetve elsősorban idegenrendészeti tevékenységi 
kört vállalt jogi segítőt rendel ki.

 (3) Ha a  kiutasított külföldi ügyében eljárt idegenrendészeti hatóság a  kiutasított külföldi tartózkodási helyének 
megváltozásáról értesíti a területi hivatalt, a területi hivatal haladéktalanul tájékoztatja a jogi segítőt és a tolmácsot 
a tartózkodási hely megváltozásáról. Ha a tartózkodási hely megváltozása már a támogatási kérelem benyújtásakor 
ismert, az  idegenrendészeti hatóság a  kérelem továbbításával egyidejűleg értesíti a  területi hivatalt, aki az  új 
tartózkodási helynek megfelelően rendeli ki a jogi segítőt és a tolmácsot.

 (4) A közreműködés megtagadása esetén a területi hivatal felmentheti az  idegenrendészeti tevékenységet vállalt jogi 
segítőt a kirendelés alól, ha
a) a  kiutasított külföldi tartózkodási helyének kirendelést követő változása miatt a  jogi segítőnek a  székhelye 

szerinti megyén kívüli megyében kellene eljárnia, vagy
b) a jogi segítő igazolja, hogy egyéb elháríthatatlan akadály merül fel.

 (5) A  közreműködés megtagadása esetén a  területi hivatal felmentheti a  tolmácsot a  kirendelés alól, ha a  tolmács 
igazolja, hogy a kirendelés ellátása elháríthatatlan akadályba ütközik.

 (6) A  kirendelő végzés visszavonásáról, új jogi segítő, illetve tolmács kirendeléséről a  támogatás engedélyezésének 
ügyében eljárt területi hivatal dönt.

 (7) Az idegenrendészeti tevékenységi körben is eljáró jogi segítőnek rövid úton történő elérhetőséget kell biztosítania 
a jogi segítségnyújtó szolgálat részére és vállalnia kell, hogy az e fejezetben szabályozott kirendelés esetén három 
napon belül visszajelzi a  kirendelő végzés kézhezvételének tényét és azt is, ha a  közreműködés megtagadásának 
oka áll fenn.

 (8) Az  idegenrendészeti őrizetben lévő kiutasított külföldit a  véglegessé vált kiutasító határozat elleni keresetlevél 
megszerkesztéséhez szükséges jogi segítségnyújtási eljárásban a  jogi segítő keresi fel személyesen, egyébként 
pedig rövid úton értesíti a kiutasított külföldit arról, hogy hogyan veheti fel a kapcsolatot a jogi segítővel.

10. A jogi segítő működése

22. § (1) Ha a  kiutasított külföldi részére tolmácsot is kirendeltek, a  jogi segítőnek a  kirendelés kézhezvételét követően 
haladéktalanul fel kell vennie a kapcsolatot a tolmáccsal.
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 (2) A  jogi segítőnek a  Jst. 47/A.  § (1)  bekezdése szerinti kézbesítést úgy kell teljesítenie, hogy a  részére elektronikus 
úton továbbított kézbesítendő iratokról papíralapú másolatot készít, amelyet átad – a személyes kapcsolatfelvétellel 
egyidejűleg – a kiutasított külföldi részére.

 (3) Ha a  jogi segítő a  kézbesítés érdekében a  szükséges és elvárható intézkedéseket megtette és a  kézbesítés ennek 
ellenére sikertelen, akkor ezt a  tényt a  jogi segítő haladéktalanul jelzi a  területi hivatalnak. A  területi hivatal ezt 
követően a hirdetményi kézbesítésre vonatkozó szabályok alapján jár el. Sikertelen kézbesítés esetén a  jogi segítő 
részére egy órányi tevékenységért járó díj állapítható meg.

 (4) A kiutasított külföldinek a teljesítésigazoláson aláírásával kell igazolnia a személyes kapcsolatfelvétel megtörténtét, 
illetve a jogi segítő általi kézbesítés esetén a kézbesítés tényét.

 (5) A  jogi segítő a  kiutasított külföldiek peren kívüli támogatási eljárásaiban – a  jogi szolgáltatás nyújtásának 
befejezését követően – a teljesítésigazolás aláírt, valamint a keresetlevél egy érkeztetett példányának bemutatásával 
igazolja a  támogatást engedélyező területi hivatalnak azt, hogy a  jogi szolgáltatás nyújtását elvégezte. A  kereseti 
kérelem benyújtását a  postai feladóvevény és a  kérelem egy másolati példányának együttes bemutatása is 
igazolhatja.

11. A tolmács díjának megfizetése

23. §  A peren kívüli támogatás igénybevételéhez biztosított tolmács díjának megfizetésére a  szakfordítói díj 
megfizetésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a  tolmácsolási tevékenység, 
a várakozás és a készenlét időtartamát a jogi segítő, az utazási költséget a tolmács igazolja.

HARMADIK RÉSZ
A HATÁRON ÁTNYÚLÓ JOGVITÁK RENDEZÉSÉHEZ BIZTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK

VII. FEJEZET
A JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IRÁNTI KÉRELEM TOVÁBBÍTÁSA, A SZAKFORDÍTÓ KIRENDELÉSE ÉS DÍJÁNAK 
MEGFIZETÉSE

12. A kérelem továbbítása a másik tagállamba

24. § (1) A jogi segítségnyújtás iránti kérelemnek a Jst. 60. §-a szerinti, a másik tagállamba történő továbbítása iránti eljárás 
során az e rendeletben foglalt rendelkezéseket az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) A  kérelem benyújtása céljából a  félfogadáson személyesen megjelent ügyfelet a  területi hivatal tájékoztatja 
az  eljárás menetéről, a  kérelem lefordításával járó fordítási költségek várható nagyságrendjéről, és arról, hogy 
a fordítási költségek viselésére mely esetben kötelezhető.

 (3) Az  eljárás lefolytatása iránti kérelmet a  2.  § (2)  bekezdése szerinti nyomtatványon és a  nyomtatvány szerinti 
mellékletek benyújtásával kell előterjeszteni az illetékes területi hivatalnál.

 (4) Ha a  fél a  kérelmét a  másik tagállam által a  kérelmek fogadására megjelölt nyelven kívánja benyújtani és ahhoz 
kifejezetten ilyen nyelvű nyomtatványt kér, a  területi hivatal azt a  fél rendelkezésére bocsátja, ebben az  esetben 
a kérelmet és mellékleteit a területi hivatal nem fordítja le.

13. Szakfordító kirendelése

25. § (1) Ha a  kérelemnek és a  mellékleteinek a  másik tagállam által a  kérelmek fogadására megjelölt nyelvre történő 
lefordítása válik szükségessé, a  területi hivatal szakfordítót rendel ki, azonban ha van megfelelő nyelvtudású 
alkalmazottja, azokat maga is lefordíthatja. A szakfordító kirendeléséről szóló végzésben a területi hivatal határidőt 
szab a fordítás elkészítésére, a végzéssel együtt megküldi a szakfordítónak a kitöltött nyomtatványt és mellékleteit, 
valamint tájékoztatja a szakfordítót a fordítási költségek kifizetésének rendjéről.

 (2) A fordítást egy példányban kell elkészíteni, azt – a továbbításra szolgáló, kitöltött nyomtatvánnyal együtt – a területi 
hivatal a  kézhezvételét követő tizenöt napon belül megküldi a  másik tagállam fogadó hatóságához, másolatát 
az ügy iratai között helyezi el.

 (3) Szakfordító kirendelése esetén a területi hivatal a fél és a részére nyújtott támogatás adatait – a Jst. 33. és 34. §-ában 
és a 10. §-ában foglaltak megfelelő alkalmazásával – bejegyzi a támogatások nyilvántartásába.
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14. A szakfordító díjának megfizetése

26. § (1) A  szakfordító díját a  központi hivatal fizeti meg, a  kifizetés érdekében a  területi hivatalt kell a  szakfordítónak 
megkeresnie. A szakfordító díjának kifizetése a szakfordító által a fordítás elkészítésével egyidejűleg kiállított számla 
kézhezvételét, számlaadásra nem köteles szakfordító esetében a  kifizetés iránti igényének előterjesztését követő 
harminc napon belül történik meg. Hiányosan vagy pontatlanul benyújtott számla, illetve kifizetés iránti igény 
esetén a kifizetésre rendelkezésre álló időtartamot a hiánypótlás teljesítésétől kell számítani.

 (2) A  számlán fel kell tüntetni a  kirendelő végzés számát is, ha a  szakfordító számlaadásra nem köteles, a  következő 
adatok megjelölésével kell a díja kifizetése iránt írásban megkeresnie a területi hivatalt:
a) a szakfordító neve,
b) a kirendelő végzés száma,
c) a díj összege,
d) a díjat terhelő adóelőleg levonásához szükséges adatok,
e) átutalás esetén a szakfordító fizetési számlájának száma, kiutalás esetén pedig a címe.

 (3) A  területi hivatal ellenőrzi a  kiállított számlán, illetve a  kifizetés iránti igényben feltüntetett adatokat. A  számlán, 
a  megkeresésen szereplő összeg elfogadásáról a  területi hivatal határozatot nem hoz, ha a  kifizetés teljesíthető, 
a  területi hivatal – a kifizetés alapjául szolgáló bizonylatokon felül – megküldi a központi hivatalnak a kifizetendő 
összegre vonatkozó következő adatokat:
a) a kifizetendő összeget, ha adóelőleg levonására kerül sor, a levonást követően fennmaradó összeget,
b) a jogosult nevét,
c) a számla sorszámát,
d) átutalás esetén a jogosult fizetési számlájának számát, kiutalás esetén címét,
e) a kirendelő végzés számát.

 (4) A központi hivatal a szakfordító díját a célelőirányzat terhére utalja át vagy utalja ki, a kifizetésről a (3) bekezdésben 
foglalt adatok feltüntetésével értesítést küld a területi hivatalnak.

 (5) Ha a  fél a  másik tagállam hatóságának a  jogi segítségnyújtást engedélyező határozatát vagy annak másolatát 
benyújtja a területi hivatalhoz, a területi hivatal a támogatások nyilvántartásába történő bejegyzéssel megállapítja 
azt, hogy a fordítási költséget az állam viseli.

 (6) Ha a  fél a szakfordító díjának visszatérítésére köteles, a  területi hivatal a visszatérítési kötelezettségről határozatot 
hoz. Ha a fél nem igazolja a másik tagállam hatósága által hozott, a fél jogi segítségnyújtás iránti kérelmét elutasító 
döntés kézhezvételének időpontját, a  területi hivatal a késedelmi pótlékot a másik tagállam hatósága által hozott 
döntés véglegessé válásától számított hatvanadik naptól számítja fel.

NEGYEDIK RÉSZ
JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS POLGÁRI ÉS KÖZIGAZGATÁSI ÜGYBEN

VIII. FEJEZET
A TÁMOGATÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM ELŐTERJESZTÉSE

15. Polgári és közigazgatási eljárásban biztosított támogatások

27. §  A bíróság, valamint a  jogi segítségnyújtó szolgálat a  polgári és közigazgatási eljárásban biztosított támogatással 
(a továbbiakban e részben: támogatás) kapcsolatos ügyben e rendelet szerint jár el.

16. A nyomtatványok használata

28. § (1) A nyomtatvány kitöltésére megfelelően alkalmazni kell a 3–5. §-ban foglalt rendelkezéseket.
 (2) A  határon átnyúló tartási ügyben pártfogó ügyvéd kirendelése érdekében a  területi hivatalt megkereső központi 

hatóság a  fél helyett kitölti és bélyegzőlenyomatával, aláírásával látja el a  nyomtatványt, a  közlemény rovatban 
nyilatkozik arról, hogy központi hatóságként eljárva a fél nevében terjeszt elő kérelmet.
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IX. FEJEZET
A TÁMOGATÁS ENGEDÉLYEZÉSE ÉS NYILVÁNTARTÁSA

17. A támogatás iránti kérelem elbírálása

29. § (1) Ha a fél ugyanazon (összefüggő) ügyben peren kívüli és polgári vagy közigazgatási eljárásban biztosított támogatás 
engedélyezését is kéri, a kérelmet két ügyként kell kezelni és csatoltan elintézni.

 (2) Ha az (1) bekezdésben foglalt kérelem peren kívüli támogatásként per előtti tanácsadás nyújtására vagy keresetlevél 
készítésére irányul, a  területi hivatal a  peren kívüli támogatás engedélyezése esetén a  külön számon kezelt, 
polgári vagy közigazgatási eljárásban biztosított támogatás tárgyú ügyben legfeljebb negyvenöt napos határidő 
tűzésével felhívja a felet, hogy a peren kívüli támogatás igénybevételét követően kérelmét a miniszter rendeletében 
foglaltaknak megfelelően egészítse ki.

 (3) A  határidő elmulasztása esetén a  polgári vagy közigazgatási eljárásban biztosított támogatás iránt a  félnek 
az általános szabályok szerint új kérelmet kell benyújtania.

30. §  Ha a fél határon átnyúló tartási ügyében a központi hatóság a per megindítása előtt keresi meg a jogi segítségnyújtó 
szolgálatot támogatás engedélyezése érdekében, a  fél részére engedélyezett támogatás a  pártfogó ügyvédi 
képviseleten túl magában foglalja a  keresetlevél pártfogó ügyvéd általi elkészítésére és benyújtására vonatkozó 
szolgáltatást is.

31. § (1) A  területi hivatal a  tárgyi költségmentesség, illetve tárgyi költségfeljegyzési jog fennállását hivatalból vizsgálja, 
tekintet nélkül arra, hogy a fél a kérelmében hivatkozik-e arra.

 (2) Ha a felet a tárgyi költségfeljegyzési jog mellett rászorultsága alapján kedvezőbb támogatási forma is megilletheti 
a  rendelkezésre álló adatok alapján, a  területi hivatal a  fél részére a  kedvezőbb támogatási formát engedélyezi, 
ha a  rendelkezésre álló adatok alapján kizárólag valószínűsíthető a  személyes jogosultság feltételeinek fennállta, 
felhívja a felet vagyoni, jövedelmi viszonyainak igazolására.

32. § (1) Ha a  rendelkezésre álló okiratokból nem állapíthatóak meg a  támogatással érintett ügyre vonatkozó adatok és 
a  kibocsátott hiánypótlás sem vezetett eredményre, továbbá az  ügy összes körülményére tekintettel alaposan 
feltehető, hogy azok pótlása csak jogi segítő közreműködésével lehetséges, a  területi hivatal a  fél részére 
ebből a  célból – kérelmétől eltérően, az  egyéb jogszabályi feltételek megléte esetén – peren kívüli támogatást 
engedélyezhet, amelynek igénybevételi határideje nem lehet hosszabb harminc napnál.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti jogi szolgáltatás igénybevételét követő tizenöt napon belül a  fél újabb nyomtatvány 
kitöltése és igazolások beszerzése nélkül kérheti a  támogatás engedélyezését, ha a  nyomtatványban foglalt 
adataiban változás nem következett be. A kérelemben a peren kívüli támogatás engedélyezésére utalni kell.

18. A támogatást engedélyező határozat

33. §  A támogatást engedélyező határozatban meg kell jelölni azt, hogy a támogatás hatálya
a) csak az  elismerés vagy a  végrehajthatóvá nyilvánítás iránti eljárásra terjed ki, ha csak a  polgári és 

kereskedelmi ügyekben a  joghatóságról, valamint a  határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 
2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 50. cikke vagy az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, 
az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint 
az  öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az  európai öröklési 
bizonyítvány bevezetéséről szóló, 2012. július 4-i 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
56. cikke, vagy

b) csak az  elismerés, a  végrehajthatóvá nyilvánítás vagy a  végrehajtás iránti eljárásra terjed ki, ha csak 
a  házassági ügyekben és a  szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a  joghatóságról, valamint 
a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet 50.  cikke vagy a  tartással kapcsolatos ügyekben 
a  joghatóságról, az  alkalmazandó jogról, a  határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint 
az  e  területen folytatott együttműködésről szóló, 2008. december 18-i 4/2009/EK rendelet 47.  cikk 
(2) bekezdése

alapján engedélyezhető támogatás a kérelmező vagy a végrehajtást kérő fél részére.
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34. §  Ha a  kérelemhez bíróság által érkeztetett, ügyszámmal ellátott keresetlevél (kérelem, beavatkozást tartalmazó 
nyilatkozat, perbehívó, perbevonó, perbeállító nyilatkozat, végrehajtási kérelem) került csatolásra, a  támogatást 
engedélyező határozat tartalmazza azt is, hogy a támogatást melyik perben engedélyezik a félnek, egyéb esetekben 
a per a kérelemben megjelölt bíróság, a felek és ügy tárgyának megjelölésével kerül meghatározásra.

19. A támogatás nyilvántartása

35. §  A támogatás engedélyezése iránti ügyben eljárt területi hivatal a  támogatás engedélyezése iránti kérelmek 
intézéséről a 10. és 11. § alkalmazásával vezet nyilvántartást.

36. §  A támogatások nyilvántartása a Jst. 34. és 59. §-ában meghatározott adatok mellett tartalmazza
a) a  meghatalmazást elfogadó jogi segítő nevét és nyilvántartási számát, a  képviselet ellátásának kezdő 

időpontját,
b) kirendelés esetén a kirendelt ügyvéd, ügyvédi iroda nevét és a kirendelés időpontját,
c) ha a támogatás hatálya alatt szűnik meg a pártfogó ügyvédi képviselet, a megszűnés időpontját,
d) a támogatás módosítása esetén a módosított támogatás formáját, mértékét és a támogatás hatályát.

20. Intézkedések a támogatás engedélyezését követően

37. § (1) Pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése esetén a  területi hivatal – a  példányszámok feltüntetésével – két 
példányban közli a  féllel a  támogatást engedélyező határozatot, az  e  célra rendszeresített, a  pártfogó ügyvéd 
meghatalmazására szolgáló nyomtatványt (a  továbbiakban: meghatalmazás-nyomtatvány) a  (2)  bekezdés szerint, 
három példányban küldi meg.

 (2) A területi hivatal a meghatalmazás-nyomtatványt
a) a támogatást engedélyező határozat véglegessé válását követően, vagy
b) a  támogatást engedélyező határozat elleni keresetlevél benyújtása esetén a  bíróság határozatának 

kézhezvételét követően
haladéktalanul kézbesíti a fél részére.

X. FEJEZET
A TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

21. Pártfogó ügyvéd kirendelése

38. § (1) A  pártfogó ügyvéd kirendelésére irányuló kérelem, vagy a  Jst. 61.  § (3)  bekezdése szerinti hozzájáruló nyilatkozat 
beérkezését követően a  területi hivatal soron kívül, de legfeljebb öt napon belül dönt a  kirendelésről. A  területi 
hivatal a kirendelő végzésben megjelöli:
a) a fél adatait,
b) a támogatást engedélyező, véglegessé vált határozat számát,
c) ha ismert, az eljáró bíróságot és a bírósági ügyszámot,
d) a bírósági eljárás tárgyát,
e) a kirendelt pártfogó ügyvéd nevét és irodájának címét,
f ) ha a  támogatás engedélyezése nem a  bíróság által engedélyezett költségmentességen alapul, 

az engedélyezett támogatás formáját.
 (2) A kirendelő végzést a félnek, a kirendelt pártfogó ügyvédnek, valamint a bíróságnak – ha a bíróság vagy a bírósági 

ügyszám csak később válik ismertté, az ismertté válást követően – haladéktalanul kézbesíteni kell.
 (3) Ha a  fél határon átnyúló tartási ügyében a  támogatás engedélyezése érdekében a  központi hatóság keresi meg 

a  jogi segítségnyújtó szolgálatot, a  pártfogó ügyvéd kirendeléséhez külön kérelem vagy hozzájáruló nyilatkozat 
nem szükséges, a területi hivatal a támogatás engedélyezésére vonatkozó döntés véglegessé válásával egyidejűleg 
hozza meg a kirendelő végzést.
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39. § (1) A területi hivatal pártfogó ügyvédként elsősorban a bíróság székhelyén, vagy ha ezt a  fél körülményei indokolják, 
lakóhelyén, tartózkodási helyén működő, a szolgáltatási szerződésben polgári és közigazgatási szakterületet vállalt 
jogi segítőt rendel ki.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti jogi segítő hiányában a területi hivatal
a) a  bíróság székhelyéhez közeli, azonos megyén belüli településen működő, a  szolgáltatási szerződésben 

polgári és közigazgatási szakterületet vállalt jogi segítőt,
b) kivételesen indokolt esetben a bíróság székhelye szerinti megyén kívül működő, a szolgáltatási szerződésben 

polgári és közigazgatási szakterületet vállalt jogi segítőt,
c) ha a  bíróság székhelyéhez legközelebbi jogi segítő is aránytalanul messze működik, a  bíróság székhelyén 

működő, az ügyvédi kamara nyilvántartása szerint kirendelhető ügyvédet, ügyvédi irodát
rendel ki.

22. Eljárás a támogatás módosítása és megvonása esetén

40. § (1) A  támogatás megvonása esetén az  erről szóló véglegessé vált határozatról a  területi hivatal – a  Jst. 58.  §-ában 
foglaltakon túl – értesíti a bírósági végrehajtót, ha a bírósági végrehajtás foganatosítása már folyamatban van.

 (2) A területi hivatal a támogatások nyilvántartásában a támogatás megvonása körében feltünteti
a) a támogatást megvonó hatóságot és határozatának számát,
b) a támogatás megvonásának időpontját,
c) a megvonás visszamenőleges hatályát és azt, ha annak oka valótlan adatok szolgáltatása.

41. §  A támogatás módosítása iránti kérelem benyújtásakor a félnek igazolnia kell, hogy a bíróság jogerős határozatában 
költségmentességet engedélyezett számára.

42. § (1) A  pártfogó ügyvéd által képviselt fél költségmentességének vagy költségfeljegyzési jogának a  megvonásáról, 
a  tárgyi költségmentesség vagy a  tárgyi költségfeljegyzési jog fenn nem állásáról szóló bírósági határozat 
kézhezvételét követően a  területi hivatal haladéktalanul felhívja a  felet rászorultságának a  Jst. 5–9.  §-a szerinti 
igazolására.

 (2) Ha a  fél a  rászorultságát nem igazolja, vagy az  igazolt jövedelmi, vagyoni viszonyai alapján rászorultnak nem 
minősül, a jogi segítségnyújtó szolgálat a támogatást megvonja.

XI. FEJEZET
A PÁRTFOGÓ ÜGYVÉDI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS KIFIZETÉSE

23. A pártfogó ügyvédi díj iránti kérelem

43. § (1) A pártfogó ügyvédi díjat a pártfogó ügyvéd kérelmére a jogi segítségnyújtó szolgálat e rendeletben és a pártfogó 
ügyvéd részére megállapítható díjról és költségekről szóló rendeletben foglaltak szerint állapítja meg. A  pártfogó 
ügyvédnek díjigényét – a  támogatás megvonásának esetét kivéve – az  eljárást jogerősen befejező határozat 
kézhezvételét követően kell írásban bejelentenie a  területi hivatalnak. Bejelentésében meg kell jelölni azt, hogy 
mely időszakban képviselte a felet, indítványt tehet a készkiadásai megállapítására és igazolnia kell az időarányostól 
eltérő munkadíjmegosztás iránti igényének alaposságát.

 (2) A  pernyertes felet képviselő pártfogó ügyvéd részére, kérelmére a  jogi segítségnyújtó szolgálat az  állam által 
kifizetendő pártfogó ügyvédi díjnak megfelelő összegű díjelőleget fizet, ebben az  esetben a  pártfogó ügyvéd 
a  jogi segítségnyújtó szolgálat által megállapított díjnak az előlegen felüli részét követelheti az ellenérdekű féltől. 
Az előleg megállapítására az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

24. Bírósági értesítés

44. §  A bíróság a  támogatás engedélyezése iránti ügyben eljárt területi hivatalnak küldi meg az  1.  § 2.  pont szerinti 
értesítést.
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25. Az állam által kifizetendő pártfogó ügyvédi díj megállapítása

45. § (1) Ha a  Jst. 11/A.  §-a szerinti támogatásban részesült felet képviselő pártfogó ügyvéd díjának viselésére az  értesítés 
szerint a  fél perbeli ellenfele sem köteles, a  támogatás engedélyezése ügyében eljárt területi hivatal – a  pártfogó 
ügyvéd kérelmére – megállapítja a párfogó ügyvéd díját, és a határozatot közli a pártfogó ügyvéddel. Ha az ügyben 
több pártfogó ügyvéd járt el, díjukat egy határozatban kell megállapítani.

 (2) Ha a  Jst. 11/B.  §-a szerinti támogatásban részesült felet képviselő pártfogó ügyvéd díjának viselésére az  értesítés 
szerint a fél köteles, a területi hivatal az (1) bekezdésben foglaltak szerint jár el azzal, hogy a pártfogó ügyvédi díjat 
megállapító határozatát a félnek is megküldi.

 (3) A pártfogó ügyvéd díjának megállapítása során a  területi hivatal a díj összegét indokolt esetben mérsékelheti, ha 
az nem áll arányban a ténylegesen elvégzett ügyvédi tevékenységgel.

26. A pernyertes felet képviselő pártfogó ügyvéd díjának megállapítása

46. § (1) Ha a  Jst. 11/A.  §-a szerinti támogatásban részesült felet képviselő pártfogó ügyvéd díjának viselésére az  értesítés 
szerint részben vagy egészben a  fél perbeli ellenfele köteles, a  támogatás engedélyezése ügyében eljárt területi 
hivatal a pártfogó ügyvéd kérelmére határozattal állapítja meg a pártfogó ügyvéd díját, és a határozatot a pártfogó 
ügyvédnek és a perbeli ellenfélnek is megküldi.

 (2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni akkor is, ha a pártfogó ügyvéd díjának viselésére az értesítés szerint 
a  fél perbeli ellenfele köteles, és a  fél a  Jst. 11/B.  §-a szerinti támogatásban részesült azzal, hogy ha a  pártfogó 
ügyvédi díj viselésére részben a fél, részben a fél perbeli ellenfele köteles, a határozatot a félnek is meg kell küldeni.

47. §  A területi hivatal a pernyertes felet képviselő pártfogó ügyvéd díját megállapító határozatban
a) megállapítja a pártfogó ügyvédi díjelőleg összegét is,
b) kötelezi a  fél perbeli ellenfelét, hogy a  döntés véglegessé válását követő harminc napon belül a  pártfogó 

ügyvédi díj díjelőleget meghaladó részét, díjelőleg hiányában a  pártfogó ügyvédi díj teljes összegét 
a pártfogó ügyvéd számára fizesse meg.

27. A pártfogó ügyvédi díj kifizetése

48. § (1) A pártfogó ügyvéd a díját és díjelőlegét megállapító véglegessé vált határozat kézhezvételét követő harminc napon 
belül köteles az  állam által kifizetendő pártfogó ügyvédi díjról (díjelőlegről) kiállított számlát a  területi hivatalnak 
megküldeni.

 (2) A számlán fel kell tüntetni a pártfogó ügyvédi díjat és díjelőleget megállapító területi hivatalt és a határozat számát.

49. §  A területi hivatal a pártfogó ügyvéd által kiállított számla kézhezvételét követően intézkedik a pártfogó ügyvédi díj 
és díjelőleg harminc napon belüli kifizetése iránt. Hiányosan vagy pontatlanul benyújtott számla esetén a kifizetésre 
rendelkezésre álló időtartamot a hiánypótlás teljesítésétől kell számítani.

50. § (1) A  területi hivatal ellenőrzi a  kiállított számlán feltüntetett adatokat. A  számlán szereplő összeg elfogadásáról 
a területi hivatal külön nem dönt, ha az ellenőrzés eredményeként a számla vagy a megkeresés alapján a kifizetés 
teljesíthető, a területi hivatal – a számla és az annak kiállítására alapul szolgáló dokumentumokon felül – megküldi 
a központi hivatalnak a kifizetendő összegre vonatkozó következő adatokat:
a) a  kifizetendő pártfogó ügyvédi díj vagy díjelőleg összegét, ha adóelőleg levonására kerül sor, a  levonást 

követően fennmaradó összeget,
b) a jogosult nevét,
c) a számla sorszámát,
d) a jogosult fizetési számlájának számát, ennek hiányában címét,
e) a támogatás engedélyezése iránti eljárás ügyszámát.

 (2) A  területi hivatal az  (1)  bekezdés szerinti adatokat hetente egy alkalommal összevontan küldi meg a  központi 
hivatalnak.
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XII. FEJEZET
A PÁRTFOGÓ ÜGYVÉDI DÍJ VISELÉSE ÉS VISSZATÉRÍTÉSE

28. Általános szabályok

51. § (1) A  területi hivatal a  pártfogó ügyvédi díj és díjelőleg visszatérítésére kötelező határozatát a  díj pártfogó ügyvéd 
részére történő kifizetését követően, de legkorábban a  pártfogó ügyvédi díjat megállapító határozat véglegessé 
válását követő negyvenötödik nap után hozza meg.

 (2) Ha a területi hivatal azt a felet kötelezi pártfogó ügyvédi díj vagy díjelőleg visszatérítésére, akinek a részére határon 
átnyúló tartási ügyben a központi hatóság megkeresésére rendeltek ki pártfogó ügyvédet, a visszatérítésre kötelező 
határozatot és a  fizetési felszólítást a  központi hatóság részére kell továbbítani, amely gondoskodik a  fél részére 
történő kézbesíttetéséről.

52. §  Ha a  fél vagy ellenfele a  pártfogó ügyvédi díj valamely hányadának visszatérítésére köteles, vagy az  állam viseli 
annak valamely hányadát, e hányadot összegszerűen, szükség esetén forintra kerekítve kell meghatározni.

53. §  Az engedélyezett támogatásnak a Jst. 56. § (1) bekezdés c) vagy d) pontjában foglaltak szerinti módosítása esetén 
a pártfogó ügyvéd díjának viselésére a Jst. 11/A. és 11/B. §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy 
a  módosítás csak a  költségmentesség engedélyezését követő időszakra vonatkozóan alkalmazható, a  díj ennek 
megfelelő megosztását pedig időarányosan kell megállapítani.

29. Kötelezés az államot terhelő pártfogó ügyvédi díj és pártfogó ügyvédi díjelőleg visszatérítésére

54. §  A Jst. 11/A.  §-a szerinti támogatásban részesült felet a  területi hivatal akkor sem kötelezi a  helyette, vagy 
az  ugyancsak támogatásban részesült perbeli ellenfele helyett kifizetett, államot terhelő pártfogó ügyvédi díj 
visszatérítésére, ha az értesítés szerint a fél perbeli ellenfele sem köteles a pártfogó ügyvédi díj viselésére.

55. §  A Jst. 11/B.  §-a szerinti támogatásban részesült, az  értesítés szerint a  pártfogó ügyvédi díj viselésére köteles felet 
a  területi hivatal – a  perköltségviselés arányában – kötelezi a  helyette, továbbá az  ugyancsak támogatásban 
részesült perbeli ellenfele helyett kifizetett, államot terhelő pártfogó ügyvédi díj legfeljebb egy éven belül történő 
visszatérítésére.

56. § (1) A  Jst. 11/B.  §-ában foglaltak szerinti támogatásban részesülő fél a  visszatérítési kötelezettség alóli mentesítésre 
irányuló kérelmét a  díjmegállapító határozat véglegessé válását követő harminc napon belül, az  erre a  célra 
rendszeresített nyomtatvány kitöltésével, a  kérelem előterjesztésére irányadó általános szabályok megfelelő 
alkalmazásával terjesztheti elő a területi hivatalnál.

 (2) A  visszatérítési kötelezettség alóli mentesítésről szóló döntést a  területi hivatal a  következő szempontok 
mérlegelésével hozza meg:
a) a fél élethelyzetének kedvezőtlenebbé válása milyen mértékű,
b) a  fél élethelyzetének kedvezőtlenebbé válása, a  visszatérítési kötelezettség biztosítható határidejére 

figyelemmel is tartósnak tekinthető-e,
c) a visszatérítendő pártfogó ügyvédi díj összege.

57. §  Ha a felet képviselő pártfogó ügyvéd díjának viselésére az értesítés szerint a perbeli ellenfél köteles, a területi hivatal 
határozattal kötelezi őt a kifizetett pártfogó ügyvédi díjelőleg visszatérítésére.

58. §  Ha a  kifizetett pártfogó ügyvédi díj visszatérítésére más személyt kötelezni nem lehet, azt az  állam viseli, ha 
a  kifizetett pártfogó ügyvédi díj egy részének visszatérítésére más személy kötelezhető, csak a  visszatérítendő 
összegen felüli összeget viseli az állam.
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30. A visszatérítési kötelezettség bejegyzése a támogatások nyilvántartásába

59. § (1) Ha a  területi hivatal senkit sem kötelez visszatérítésre, a  pártfogó ügyvédi díj állam általi viseléséről – az  56.  § 
(2)  bekezdésében foglaltak kivételével – határozatot nem kell hozni. Ennek tényét a  területi hivatal bejegyzi 
a támogatások nyilvántartásába.

 (2) Ha a  perben több fél is részesült támogatásban, a  támogatások félre vonatkozó nyilvántartásába annak 
az összegnek az állam általi viselését kell bejegyezni, amelynek előlegezésére a fél helyett került sor.

60. §  A pártfogó ügyvédi díj visszatérítésének kötelezettségét a területi hivatal bejegyzi a támogatások nyilvántartásába 
az összegnek, a visszatérítésre kötelező határozat számának, a visszatérítési határidőnek, és ha a visszatérítésre nem 
a fél köteles, a visszatérítésre köteles személy adatainak feltüntetésével.

61. §  Ha az  ügyben a  pártfogó ügyvédi díj egy részének visszatérítésére kerül sor, másik részét az  állam viseli, ezekről 
a  területi hivatal egy határozatban dönt és mind a  díj érintett részének állam általi viselését, mind a  visszatérítési 
kötelezettséget bejegyzi a támogatások nyilvántartásába.

31. Eljárás a támogatás megvonása esetén

62. § (1) Ha a támogatás megvonására azért kerül sor, mert az engedélyezés feltételei utóbb szűntek meg, a területi hivatal 
határozatában dönt a  támogatás megvonásáról, de nem kötelezi a  felet a  helyette kifizetett pártfogó ügyvédi díj 
visszatérítésére.

 (2) Ha a  támogatás megvonására azért kerül sor, mert az  igénybevételének feltételei már a  támogatási kérelem 
előterjesztésekor sem álltak fenn, a területi hivatal a támogatást megvonó határozatban kötelezi a felet a helyette 
kifizetett pártfogó ügyvédi díj visszatérítésére.

63. § (1) A támogatást megvonó határozatban a területi hivatal tájékoztatja a felet arról, hogy ha később kerül sor a pártfogó 
ügyvédi díj kifizetésére, annak visszatérítéséről külön határozatban fog rendelkezni.

 (2) A  támogatás bírósági eljárás befejezése előtt történő megvonása esetén a  pártfogó ügyvéd az  államot terhelő 
pártfogó ügyvédi díjra jogosult. A területi hivatal a támogatás megvonásáról szóló értesítésben felhívja a pártfogó 
ügyvédet a  díjigénye bejelentésére. A  díjigény alapján, a  bírósági eljárás befejezése előtt megállapított pártfogó 
ügyvédi díjat annak kifizetését követően a  területi hivatal a  támogatás-nyilvántartásba bejegyzi, és határozattal 
kötelezi a felet a visszatérítésére.

32. A támogatás visszatérítése

64. §  A támogatás visszatérítése, visszatérítésének vagy elmaradásának visszaigazolása és behajtása során a  15–17.  § 
rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

ÖTÖDIK RÉSZ
JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS BÜNTETŐÜGYBEN

XIII. FEJEZET
A KÉRELEM ELŐTERJESZTÉSE ÉS A TÁMOGATÁS ENGEDÉLYEZÉSE

33. A büntetőeljárásban biztosított támogatások

65. §  A nyomozó hatóság, az  ügyész és a  büntetőügyben eljáró bíróság, valamint a  jogi segítségnyújtó szolgálat 
a büntetőeljárásban biztosított támogatással (a továbbiakban e részben: támogatás) kapcsolatos ügyben e rendelet 
szerint jár el.

34. A nyomtatványok használata

66. §  A nyomtatvány kitöltésére megfelelően alkalmazni kell a 3–5. §-ban foglalt rendelkezéseket.
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35. A támogatás engedélyezése

67. §  A támogatás engedélyezése során – a  Jst.-ben foglalt eltérésekkel – megfelelően alkalmazni kell a  IX. Fejezetben 
foglalt rendelkezéseket.

68. §  A jogi szakvizsgával nem rendelkező, személyes költségmentességben részesülő pótmagánvádló, továbbá a kiskorú 
sértett és magánfél fél részére a pártfogó ügyvédi képviseletet további bizonyítás nélkül – ide nem értve azt, hogy 
a jogi képviselet költségeit vagy a tényleges jogi képviseletet más állami támogatási rendszerben már megkapta-e – 
engedélyezni kell.

XIV. FEJEZET
A TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

36. Pártfogó ügyvéd kirendelése

69. § (1) A  pártfogó ügyvéd büntetőeljárásban történő kirendelésére a  38.  § rendelkezését ebben az  alcímben 
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) A területi hivatal a kirendelő végzésben az eljáró nyomozó hatóságot vagy ügyészt, a büntetőeljárás ügyszámát és 
azt a bűncselekményt is megjelöli, amely miatt a büntetőeljárás folyik.

 (3) A kirendelő végzést a nyomozó hatóságnak vagy az ügyésznek is kézbesíteni kell.

70. § (1) A  területi hivatal pártfogó ügyvédként elsősorban a  nyomozó hatóság, az  ügyész, illetve a  bíróság székhelyén, 
vagy ha ezt a  fél körülményei indokolják, lakóhelyén, tartózkodási helyén működő, a  szolgáltatási szerződésben 
büntetőügyek szakterületet vállalt jogi segítőt rendel ki.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti jogi segítő hiányában a területi hivatal
a) a  nyomozó hatóság, az  ügyész vagy a  bíróság székhelyéhez közeli, azonos megyén belüli településen 

működő, a szolgáltatási szerződésben büntetőügyek szakterületet vállalt jogi segítőt,
b) kivételesen indokolt esetben a nyomozó hatóság, az ügyész vagy a bíróság székhelye szerinti megyén kívül 

működő, a szolgáltatási szerződésben büntetőügyek szakterületet vállalt jogi segítőt, vagy
c) ha a  nyomozó hatóság, az  ügyész, vagy a  bíróság székhelyéhez legközelebbi jogi segítő is aránytalanul 

messze működik, a  nyomozó hatóság, az  ügyész vagy a  bíróság székhelyén működő, az  ügyvédi kamara 
nyilvántartása szerint kirendelhető ügyvédet, ügyvédi irodát

rendel ki.

37. A támogatás megvonása

71. § (1) A támogatás megvonása esetén az erről szóló véglegessé vált határozatról a területi hivatal haladéktalanul értesíti
a) a nyomozó hatóságot, az ügyészt, vagy az eljáró bíróságot,
b) a fél képviseletét ellátó pártfogó ügyvédet.

 (2) A területi hivatal a támogatások nyilvántartásában a támogatás megvonása körében feltünteti
a) a támogatást megvonó hatóságot és határozatának számát,
b) a támogatás megvonásának időpontját,
c) a megvonás visszamenőleges hatályát és azt, ha annak oka valótlan adatok szolgáltatása.

XV. FEJEZET
A PÁRTFOGÓ ÜGYVÉDI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA, KIFIZETÉSE, VISELÉSE ÉS VISSZATÉRÍTÉSE

38. A pártfogó ügyvédi díj és a pártfogó ügyvédi díj eljárási előlegének megállapítása és kifizetése

72. §  A pártfogó ügyvéd jogszabály szerinti, az  államot terhelő pártfogó ügyvédi díjra jogosult. Ha a  pártfogó ügyvéd 
díját nem az állam viseli, azt az állam a pártfogó ügyvéd részére megelőlegezi.
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73. § (1) A  pártfogó ügyvéd díjának megállapítására és kifizetésére a  polgári perben képviseletet ellátó pártfogó ügyvéd 
díjának megállapítására és kifizetésére vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy ha 
a büntetőügyben vádemelésre nem kerül sor, akkor a támogatás engedélyezése iránti ügyben eljárt területi hivatal 
a pártfogó ügyvédi díj viseléséről a nyomozó hatóság vagy az ügyész büntetőeljárást megszüntető, vagy az ügyész 
nyomozás részbeni mellőzéséről, vádemelés részbeni mellőzéséről, vagy a  vádemelés elhalasztásáról szóló 
határozatában foglalt költségviselési rendelkezés alapján határoz.

 (2) Ha a büntetőügyben vádemelésre nem kerül sor, akkor a pártfogó ügyvéd a területi hivatalnak a pártfogó ügyvédi 
díj megállapítása iránti kérelmével egyidejűleg megküldi a  nyomozó hatóság vagy az  ügyész büntetőeljárást 
megszüntető vagy az ügyész nyomozás részbeni mellőzéséről, vádemelés részbeni mellőzéséről, vagy a vádemelés 
elhalasztásáról szóló határozatát.

74. § (1) Ha a  büntetőeljárás a  vádemelésig nem zárul le, a  pártfogó ügyvéd az  addig végzett pártfogó ügyvédi 
tevékenységéért, kérelmére eljárási előlegre jogosult.

 (2) A sértett felet a büntetőeljárás vádemelésig terjedő szakaszában képviselő pártfogó ügyvéd részére, a vádemelést 
követően előterjesztett kérelmére a jogi segítségnyújtó szolgálat a miniszter rendeletében meghatározott, államot 
terhelő pártfogó ügyvédi díjnak megfelelő összegű eljárási előleget fizet. Az eljárási előleg megállapítására a 43. § 
(1)  bekezdésben foglalt, valamint a  pártfogó ügyvéd részére megállapítható díjról és költségekről szóló rendelet 
munkadíj mérséklésére, valamint a  munkadíjnak a  több eljáró pártfogó ügyvéd közötti felosztására vonatkozó 
rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

 (3) A pártfogó ügyvéd az eljárási előleg iránti kérelmével egyidejűleg megküldi a vádiratot.
 (4) A területi hivatal a pártfogó ügyvéd kérelmére határozatban állapítja meg az eljárási előleg összegét.
 (5) Az  eljárási előleg kifizetésére a  polgári perben képviseletet ellátó pártfogó ügyvéd díjának kifizetésére irányadó 

szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

75. §  Ha a jogi segítségnyújtó szolgálat a pártfogó ügyvéd részére eljárási előleget fizetett, a pártfogó ügyvéd a bírósági 
eljárás jogerős lezárását követően a  részére megállapított pártfogó ügyvédi díjnak csak az  eljárási előlegen felüli 
részére tarthat igényt.

39. A pártfogó ügyvédi díj viselése és visszatérítése

76. § (1) Ha a pártfogó ügyvéd díjának viselésére a terhelt köteles, a területi hivatal határozattal kötelezi a kifizetett pártfogó 
ügyvédi díj visszatérítésére. A visszatérítésre kötelezésre és a visszatérítési kötelezettségre megfelelően alkalmazni 
kell az V. Fejezetben foglalt szabályokat.

 (2) A  bűnügyi költségek körébe tartozó pártfogó ügyvédi díj visszatérítésének elmulasztása esetén a  területi hivatal 
megkeresi a bűnügyi költség behajtására hatáskörrel rendelkező hatóságot.

77. § (1) Ha a  terhelt vagy a  büntetőeljárásban részt vevő egyéb személy nem köteles a  pártfogó ügyvédi díj viselésére, 
a  területi hivatal – a  (2)  bekezdésben foglaltak kivételével – a  pártfogó ügyvédi díj állam általi viselésének tényét 
bejegyzi a támogatások nyilvántartásába.

 (2) Pótmagánvádló fellépése esetén, ha a  vádlott nem köteles a  pótmagánvádlót képviselő pártfogó ügyvédi díj 
viselésére, a területi hivatal a pótmagánvádló felet határozattal kötelezi a pártfogó ügyvédi díj visszatérítésére.

HATODIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XVI. FEJEZET
HATÁLYBALÉPÉS, ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁNAK VALÓ MEGFELELÉS

40. Hatálybalépés

78. §  Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.
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41. Átmeneti rendelkezések

79. § (1) E rendeletet a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
 (2) Az  e  rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben az  1.  § 2.  pontjában meghatározott értesítésnek 

a  polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 87.  § (2)  bekezdésében meghatározott adatokat kell 
tartalmaznia.

42. Az Európai Unió jogának való megfelelés

80. §  Ez a rendelet
a) a  határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az  igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése 

érdekében az  ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok 
megállapításáról szóló, 2003. január 27-i 2003/8/EK tanácsi irányelvnek,

b) a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek,

c) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban 
használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek,

d) a  bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/80/EK tanácsi irányelvnek, 
valamint

e) a  bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok 
megállapításáról és a  2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 422/2017. (XII. 19.) Korm. rendelete
az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos hatósági eljárás egyes kérdéseiről

A Kormány az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (1)  bekezdés o)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Egészségügyi szakértői engedély

1. §  A szakértői tevékenységre jogosító engedély az  egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szakterületekre adható ki.

2. § (1) Az  egészségügy területén a  szakértői tevékenység engedélyezése iránti kérelmet a  népegészségügyi 
feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalához (a továbbiakban: Budapest Főváros Kormányhivatala) 
kell benyújtani.

 (2) A kérelemben meg kell jelölni a jogszabályban foglalt adatokon túl az 1. melléklet szerinti adatokat is.
 (3) A kérelmet a kormányzati portálon közzétett elektronikus formanyomtatványon is be lehet nyújtani.
 (4) A kérelemhez csatolni kell

a) az iskolai végzettséget igazoló okmány másolatát,
b) a kérelmező megjelent publikációi címének, a publikálás helyének és idejének leírását,
c) a kérelmező szakmai működésének részletes leírását.
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3. § (1) Az engedélyt Budapest Főváros Kormányhivatala adja ki.
 (2) Budapest Főváros Kormányhivatala nyilvántartásának a  kérelemben foglalt adatokon kívül tartalmaznia kell 

az engedély megvonására való utalást.

4. § (1) Ha a szakértő tevékenysége során olyan körülmény merül fel, amely a szakértő engedélyének megvonását vonhatja 
maga után, az ezt észlelő köteles tájékoztatni Budapest Főváros Kormányhivatalát.

 (2) Az engedélyt meg kell vonni, és a szakértőt a nyilvántartásból törölni kell, ha
a) a szakértő kérte,
b) utólag merül fel olyan körülmény, amely a szakértői tevékenység engedélyezését kizárja,
c) a  szakértő a  szakértői tevékenység végzésére vonatkozó kirendelésnek ismételten nem tesz eleget, vagy 

a szakértői tevékenységét nem a  jogszabályokban foglaltak szerint végzi, és ezért a kirendelő tájékoztatása 
szerint a szakvéleményét nem lehetett felhasználni,

d) a szakértő meghalt.

2. Bejelentéshez kötött szakértői tevékenység

5. § (1) A  jogszabályban meghatározott esetben az  egészségügyi szociális intézmény működésével kapcsolatos 
eljárásokban szakértőként az  jogosult eljárni, aki az  egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet 3.  mellékletében meghatározott szakterületen a  tevékenysége 
megkezdését és az ellátni kívánt szakterületet bejelenti Budapest Főváros Kormányhivatalának.

 (2) A  bejelentéshez a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
törvényben, továbbá az  egészségügyről szóló törvényben meghatározottakon túl csatolni kell a  2.  § (4)  bekezdés 
a) és b) pontja szerinti dokumentumokat, valamint a bejelentő szakmai tevékenységére vonatkozó igazolásokat.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti tevékenységet folytatni kívánó szakértő a  bejelentést legalább 5 évente megismétli, 
továbbá külön bejelentést kell tennie akkor is, ha a  tevékenységét az  eredeti bejelentéstől eltérő szakterületen is 
folytatni kívánja.

 (4) A bejelentést a 2. § (3) bekezdése szerinti elektronikus formanyomtatványon is be lehet nyújtani.
 (5) Ha a  kérelmező az  (1)  bekezdés szerinti tevékenységet határon átnyúló szolgáltatás keretében kívánja végezni, 

a  (2)  bekezdésben meghatározott dokumentumokon túl csatolnia kell a  bejelentéshez a  letelepedés szerinti 
tagállam illetékes hatósága által kiállított, szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolást és szükség esetén 
annak hiteles fordítását is.

3. Záró rendelkezések

6. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

7. §  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 9. cikkének való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 422/2017. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Szakértői tevékenység végzésére irányuló kérelem adattartalma

1. A kérelmező elérhetősége (telefonszám*, e-mail-cím*)
2. A szakképesítésre vonatkozó adatok
3. Korábbi szakértői engedélyre vonatkozó adatok
4. Szakmai tapasztalatra vonatkozó adatok (szakterület, munkáltató)
5. Kérelmezett szakterület (szakterületek) megjelölése

* Megadása nem kötelező.
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A Kormány 423/2017. (XII. 19.) Korm. rendelete
a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének eljárási szabályairól

A Kormány a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  E rendelet hatálya kiterjed
a) a részben vagy egészben az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatókra,
b) az  a)  pont szerinti egészségügyi szolgáltatók finanszírozási szerződésének melléklete szerint a  szolgáltató 

által nyújtott ellátásokkal összefüggésben gyógyszerrendelésre jogosult orvosokra,
c) a  társadalombiztosítási támogatással történő gyógyszerrendelésre jogosító szerződéssel rendelkező 

orvosokra,
d) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK),
e) arra a  természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre 

(a  továbbiakban együtt: szerzői vagy felhasználási jogokkal rendelkező szervezet), aki vagy amely 
a  számítógépes program vagy integrált informatikai rendszer (a  továbbiakban együtt: szoftver) – a  szerzői 
jogról szóló törvény rendelkezései alapján – szerzői vagy felhasználási jogaival rendelkezik.

2. § (1) A  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 2006.  évi XCVIII.  törvény 45.  § (1)  bekezdése szerinti szoftver minősítése iránti eljárás 
kérelemre indul, az  eljárás lefolytatására a  NEAK jogosult. A  szoftver minősítése iránti kérelmet a  szoftver szerzői 
vagy felhasználási jogokkal rendelkező szervezet nyújtja be a NEAK-hoz.

 (2) A kérelmező a szoftver minősítési eljárásáért külön jogszabály szerinti igazgatási szolgáltatási díjat fizet.
 (3) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a szoftver gyártójának pontos (azonosítható) megnevezését,
b) az alkalmazható operációs rendszereket,
c) a szoftver fejlesztő eszközének megnevezését,
d) a szoftver megnevezését, verziószámát,
e) a szoftver dokumentációját,
f ) a lehetséges kapcsolódó modulok megnevezését és azok leírását,
g) a hardverkövetelmények leírását,
h) a  gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. 

(XII.  7.) EüM rendelet 4.  § (5)  bekezdésében meghatározott adatoknak a  szoftver adatbázisában történő 
frissítési menetének leírását (akár on-line, akár off-line módon történik a frissítés),

i) a szoftver által esetlegesen használt saját gyógyszeradatbázis és a gyógyszertörzs közötti konverzió részletes 
leírását, valamint ez ehhez tartozó adatállomány specifikációt,

j) a szoftver adatbázismotorjának megnevezését, verziószámát, ha a szoftver adatbázismotort használ.
 (4) A kérelemhez csatolni kell:

a) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről, illetve átutalásáról szóló igazolást, valamint
b) nyilatkozatot

ba) a rendelkezésre álló szerzői vagy felhasználási jogokról,
bb) arról, hogy a rendszer – beleértve minden olyan futtatható kódú szoftvert is, amely az elszámolást 

érintő bármely adatállományt vagy annak egy részét írja vagy olvassa – a  jogszabályban 
meghatározott esetek kivételével nem tartalmaz olyan automatikus vagy manuálisan indítható 
funkciót, amely a  szoftver kezelőfelületén keresztül elősegítené a  valós adatoktól eltérő adatok 
rögzítését,

bc) arról, hogy a  rendszer moduláris felépítésű-e és törekedtek arra, hogy minimális legyen azon 
modulok köre, amelyek módosítása egyéb minősítések lefolytatását igényli,

bd) arról, hogy melyek azok a funkciók, amelyek módosítása egyéb minősítések lefolytatását igényli,
be) arról, hogy a  kérelmező bejelentési kötelezettséget vállal a  minősített modulok módosításáról 

a megváltoztatott funkciók pontos megnevezésével,
bf ) arról, hogy a szoftverbe beépíthető az elektronikus aláírás alkalmazása,
bg) arról, hogy a kérelmező hozzájárul a szoftver időszakos értékelésének nyilvános közzétételéhez,
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bh) arról, hogy mások jogai a szoftver használatát nem fogják akadályozni,
bi) arról, hogy a szoftver eleget tesz az egészségügyi, illetve a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről szóló külön jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

3. § (1) A vizsgálat során a NEAK ellenőrzi az e rendeletben előírt dokumentáció és nyilatkozatok meglétét, valamint ezek 
valóságtartalmát.

 (2) A NEAK a szoftvert működés közben is ellenőrzi. A NEAK kérésére a szoftver minősítését kérelmező köteles az általa 
használt hardver- és szoftverkörnyezethez való hozzáférést a  NEAK részére biztosítani. A  szoftver működésének 
ellenőrzése kiterjed:
a) a funkcionalitás vizsgálatára, vagyis arra, hogy a szoftver képes-e átlagos felhasználói ismereteket feltételezve 

a jogszabályban előírt gyógyszerrendelési célok hatékony támogatására,
b) legalább öt véletlenszerűen kiválasztott, a  minősítést kérelmező számára nem megismerhető, a  NEAK által 

kezelt vizsgálati protokoll szerint folyamatosan változó gyógyszer rendelési folyamatának és a szoftver által 
adott végeredménynek az ellenőrzésére,

c) nyomtatott vény alaki, formai, tartalmi ellenőrzésére.
 (3) A  NEAK a  minősített szoftver engedélyét visszavonja, ha a  szoftver nem felel meg az  engedélyezéshez szükséges 

feltételeknek.

4. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelete
az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. és 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya, kötelező elektronikus kommunikáció

1. § (1) Az  e  rendeletben foglalt szabályokat a  közbeszerzési eljárásban és a  koncessziós beszerzési eljárásban 
(a  továbbiakban: közbeszerzési eljárás), továbbá a  tervpályázati eljárásban kell alkalmazni. E  rendelet szabályai 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. §-a szerinti közbeszerzési eljárásban is 
alkalmazandóak, amennyiben az e rendeletben szabályozott eljárási cselekményre az eljárásban sor kerül.

 (2) Az  elektronikus közbeszerzési rendszer (a  továbbiakban: EKR) a  Miniszterelnökség által üzemeltetett központi 
közbeszerzési nyilvántartás és a közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását támogató informatikai rendszer.

2. § (1) Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási 
rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció – ha e  rendeletből más nem következik – elektronikus úton, 
az EKR-ben történik.

 (2) A  Kbt. 41.  § (2)–(3) és (5)  bekezdése csak abban az  esetben alkalmazandó, ha az  elektronikus úton történő 
kapcsolattartás e rendeletben foglaltak szerint nem kötelező. Ahol a Kbt. kifejezetten faxon vagy elektronikus úton 
történő kapcsolattartási módot ír elő, a  faxon történő kapcsolattartás csak akkor alkalmazható, ha az elektronikus 
úton történő kapcsolattartás e rendeletben foglaltak szerint nem kötelező.

 (3) Az (1) bekezdéstől eltérően az elektronikus úton történő kapcsolattartást nem kell alkalmazni
a) az eljárás előkészítése során a Kbt. 28. § (2) és (4) bekezdése körébe tartozó nyilatkozatokra,
b) a szerződés megkötésére és
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c) – a  szerződés megkötését követően kezdeményezett előzetes vitarendezési eljárás, iratbetekintési kérelem 
és az  azzal összefüggő írásbeli kommunikáció, valamint a  Kbt. 45.  § (2)  bekezdése szerinti tájékoztatás 
kivételével – a szerződés megkötését követő kommunikációra.

 (4) A Kbt. 98. § (4) bekezdés c)–d) pontja szerinti eljárásra, valamint az  innovációs partnerség szerződéses szakaszára 
az (1) bekezdés szerinti, elektronikus úton történő kapcsolattartás kötelezettsége nem alkalmazandó.

 (5) A  tervpályázati eljárásban, a  keretmegállapodás alapján az  ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés, dinamikus 
beszerzési rendszerben az  ajánlattételi szakasz lefolytatása vagy elektronikus katalógus alkalmazása esetén, 
valamint az  elektronikus katalógus Kbt. 109.  § (5) és (11)  bekezdése szerinti alkalmazása során az  (1)  bekezdéstől 
eltérően az elektronikus kommunikáció az EKR-től eltérő informatikai rendszerben is történhet.

 (6) Nem kötelező az  ajánlatkérő és a  gazdasági szereplők között az  elektronikus kapcsolattartás során az  EKR 
alkalmazása a  központi beszerző szerv által működtetett dinamikus beszerzési rendszerben az  ajánlattételi 
szakasz lefolytatása vagy elektronikus katalógus alkalmazása esetén, vagy a  központi beszerző szerv által kötött 
keretmegállapodás alapján – a verseny újbóli megnyitásával vagy anélkül – történő beszerzés megvalósításakor.

 (7) Az ajánlatkérő a (4)–(6) bekezdés szerinti esetekben is köteles
a) a  Kbt. 37.  § (1)  bekezdés h)  pontja szerinti eljárás eredményéről szóló tájékoztatót – az  erre szolgáló űrlap 

alkalmazásával – az EKR-en keresztül nyilvánosan közzétenni,
b) az  EKR útján nyilvánosan közzétenni a  Kbt. 43.  § (1)  bekezdés a)–f )  pontja szerinti adatokat a  7.  §  

(3)–(4) bekezdése szerint,
c) az EKR-ben az erre szolgáló statisztikai űrlapon rögzíteni a 8. §-a szerinti adatokat,
d) az EKR-ben az erre szolgáló felületen az eljárás teljes iratanyagát utólag rögzíteni.

 (8) Ahol e  rendelet lehetővé teszi az  EKR-en kívüli más informatikai rendszer alkalmazását, a  hatályos közbeszerzési 
jogszabályoknak megfelelő elektronikus közbeszerzési szolgáltatást az a jogi személy nyújthat, amely
a) rendelkezik külső, független rendszervizsgáló által folyamatosan ellenőrzött minőségirányítási és 

információbiztonsági irányítási rendszerrel;
b) tevékenysége ellátásához felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót vesz igénybe;
c) a  közbeszerzések elektronikus támogatásában felhasznált informatikai rendszer üzemzavarával kapcsolatos 

telefonhívások fogadását e célra fenntartott hívószámon folyamatosan biztosítja;
d) saját honlapján közzéteszi

da) az informatikai biztonsági szabályzatát,
db) az általa biztosított szolgáltatások részletes szabályairól szóló szabályzatát,
dc) általános szerződési feltételeit,
dd) a c) pont szerinti hívószámot.

 (9) Ahol e  rendelet lehetővé teszi az  EKR-en kívüli más informatikai rendszer alkalmazását, a  3–5.  §, a  9.  §  
(1)–(3) bekezdése, a 10. §, a 12. §, a 13. § (1) bekezdése, a 14. §, a 15–17. § rendelkezéseit úgy kell alkalmazni, hogy 
EKR alatt az alkalmazott informatikai rendszer értendő.

 (10) A 15. § (2) bekezdésétől eltérően az alkalmazott más informatikai rendszer az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések 
bontását az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártának időpontjában is megkezdheti.

 (11) Az  EKR-en kívüli más informatikai rendszer alkalmazása esetén a  20.  § (4)  bekezdése csak akkor alkalmazandó, 
ha a  Kbt. 66.  § (4)  bekezdése szerinti információt az  alkalmazott informatikai rendszer a  gazdasági szereplőkről 
nyilvántartja.

3. § (1) Az ajánlatkérő abban az esetben rendelkezhet úgy, hogy nem kötelező az elektronikus úton történő kommunikáció 
és az EKR alkalmazása, ha:
a) a  közbeszerzés különleges jellegéből adódóan az  elektronikus úton történő kommunikáció olyan sajátos 

berendezéseket vagy fájlformátumokat igényelne, amelyek nem állnak széles körben rendelkezésre, vagy 
amelyeket a széles körben elérhető alkalmazások nem támogatnak;

b) az  ajánlatok elkészítéséhez részben olyan fájlformátumok használata szükséges, amelyek nem kezelhetők 
más nyílt vagy széles körben elérhető alkalmazással, vagy felhasználási engedélyhez kötöttek, és 
az ajánlatkérő nem tudja ezeket az 5. § (3) bekezdése szerint rendelkezésre bocsátani az ajánlat érintett részei 
vonatkozásában;

c) az  elektronikus kommunikáció alkalmazása olyan különleges irodai berendezést igényelne az  ajánlatkérő 
részéről, amely általában nem áll az ajánlatkérők rendelkezésére;

d) az ajánlatkérő olyan fizikai vagy méretarányos modellek benyújtását írja elő, amelyek elektronikus úton nem 
továbbíthatók (a beadandó modell vonatkozásában);
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e) az  EKR üzemeltetője által – a  honlapján – közzétett tájékoztatás alapján az  EKR részben vagy egészben 
tartósan nem tudja biztosítani a Kbt.-nek és végrehajtási rendeleteinek megfelelő eljárást; vagy

f ) az EKR több napon keresztül fennálló üzemzavara [22. § (2) bekezdés] miatt a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja 
szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a  rendkívüli helyzet által megkívánt idő alatt nem lenne 
megvalósítható.

 (2) Az  ajánlatkérőnek az  ajánlatok elbírálásáról készített összegezésben fel kell tüntetnie, hogy milyen okból volt 
szükséges az  elektronikus úttól eltérő kommunikáció használata. Az  elektronikus úton történő kapcsolattartás 
mellőzése kizárólag azon dokumentumok, illetve az  ajánlat azon része tekintetében megengedett, amelynek 
vonatkozásában az  (1)  bekezdés szerinti okok fennállnak. Az  elektronikus úton történő kommunikáció mellőzése 
az (1) bekezdés szerinti indokok alapján nem alkalmazható az ajánlat benyújtásakor a felolvasólap tartalmát képező 
adattartalomra, kivéve, ha az  (1)  bekezdés e)–f )  pontja alapján az  ajánlatok benyújtása egészében papír alapon 
történik.

 (3) Ha az  elektronikus úton történő kommunikáció mellőzését az  (1)  bekezdés e)–f )  pontja indokolja, az  ajánlatkérő 
ez esetekben is köteles
a) a  Kbt. 37.  § (1)  bekezdés h)  pontja szerinti eljárás eredményéről szóló tájékoztatóra vonatkozó űrlapot 

az  EKR-ben kitölteni, és – amennyiben az  a  hirdetmény feladásának időpontjában lehetséges – az  EKR-en 
keresztül, vagy – ha az üzemzavar [22. § (2) bekezdés] miatt nem lehetséges – a közbeszerzési és tervpályázati 
hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes 
tartalmi elemeiről, valamint az  éves statisztikai összegezésről szóló miniszteri rendelet szerint nyilvánosan 
közzétenni,

b) az  EKR útján nyilvánosan közzétenni a  Kbt. 43.  § (1)  bekezdés a)–f )  pontja szerinti adatokat, a  7.  §  
(3)–(4) bekezdése szerint,

c) az EKR-ben az erre szolgáló statisztikai űrlapon rögzíteni a 8. §-a szerinti adatokat,
d) az EKR-ben az erre szolgáló felületen az eljárás iratanyagát utólag rögzíteni.

 (4) A  közbeszerzési dokumentumok elektronikus rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettség alóli kivételekre 
a Kbt. 39. § (2) bekezdése alkalmazandó.

2. Általános követelmények

4. §  Az EKR-nek biztosítania kell, hogy:
a) a  kapcsolattartás, valamint az  információk továbbítása, cseréje és tárolása oly módon történjen, hogy 

az  biztosítsa az  adatok változatlan továbbítását, illetve a  dokumentumok megváltoztathatatlanságát, 
letagadhatatlanságát, továbbá az  ajánlatok, részvételi jelentkezések, megoldási javaslatok, pályaművek 
(a továbbiakban: ajánlat) bizalmas jellegének megőrzését;

b) az ajánlat benyújtásakor elektronikusan továbbított adatokhoz határidő lejárta előtt ne lehessen hozzáférni;
c) az ajánlatok benyújtása pontos időpontja meghatározható legyen;
d) az eljárás során az elbíráláshoz szükséges bármely adathoz kizárólag az arra jogosult személyek, a jogosultság 

azonosításával férhessenek hozzá;
e) a beérkezett adatok megnyitásának időpontját csak az arra jogosult személyek állapíthassák meg;
f ) a beérkezett és megnyitott adatok csak a jogosultak számára maradjanak hozzáférhetőek;
g) a  továbbított adatokhoz hozzáférési jogosultságot csak az  arra jogosult személyek, az  előírt időpontot 

követően biztosíthassanak;
h) az e § szerinti követelmények megsértése felderíthető legyen.

5. § (1) Az  EKR-nek a  működése során biztosítania kell a  gazdasági szereplők esélyegyenlőségét, együtt kell működnie 
a  széles körben használt informatikai alkalmazásokkal, és nem korlátozhatja a  gazdasági szereplők részvételét 
a  közbeszerzési eljárásban. A  gazdasági szereplőktől az  EKR használata az  általánosan használt informatikai és 
elektronikus hírközlési eszközök rendelkezésre állását követelheti meg.

 (2) Annak érdekében, hogy a  gazdasági szereplők által benyújtott dokumentumok tartalmát meg tudja jeleníteni, 
a  közbeszerzési dokumentumokban az  ajánlatkérő előírja az  EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus 
dokumentumok jellemzőire, így különösen a  fájlformátumra vonatkozó követelményeket. Az  ajánlatkérő ilyen 
előírásának meg kell felelnie az (1) bekezdés szerinti követelményeknek.
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 (3) Az  (1)  bekezdéstől eltérően az  ajánlatkérő szükség esetén megkövetelheti a  gazdasági szereplőktől olyan 
alkalmazások és berendezések használatát, amelyek nem állnak széles körben rendelkezésre, feltéve, hogy azok 
használatához alternatív hozzáférést biztosít a következő feltételek valamelyikének megfelelően:
a) az  eljárást megindító felhívásban megjelölt internetcímen elektronikus úton korlátlan és teljes körű 

közvetlen, díjmentes hozzáférést kínál ezekhez az alkalmazásokhoz és berendezésekhez az eljárást megindító 
felhívás közzétételének, illetve a gazdasági szereplők részére megküldésének időpontjától;

b) biztosítja, hogy azok a  gazdasági szereplők, amelyek nem rendelkeznek hozzáféréssel az  érintett 
alkalmazásokhoz és berendezésekhez – feltéve, hogy a  hozzáférés hiányáért nem a  gazdasági szereplő 
okolható – online díjmentesen rendelkezésre bocsátott ideiglenes kódok használata révén részt vehessenek 
a közbeszerzési eljárásban.

3. Az EKR használata

6. § (1) Az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. A regisztráció 
egységes, ugyanazon természetes személy vagy jogi személy egy regisztrációval rendelkezhet. Az  információs 
önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a  továbbiakban: Infotv.) 5.  § 
(1) bekezdés a) pontja alapján az EKR-ben szereplő személyes adatok kezelésére vonatkozóan a regisztráció során 
az EKR üzemeltetője megszerzi az Infotv. 3. § 7. pontja szerinti hozzájárulást.

 (2) Az  ajánlatkérő szervezet regisztrációja a  Közbeszerzési Hatóság jóváhagyásához kötött. A  jóváhagyást 
a Közbeszerzési Hatóság megadja, ha a szervezet
a) önálló jogalanyisággal rendelkezik,
b) a Kbt. szerint önálló ajánlatkérőnek minősül.

 (3) A  Közbeszerzési Hatóság az  EKR-ben létrejövő ajánlatkérői nyilvántartásban ellenőrizheti, hogy az  ajánlatkérő 
részéről a  megfelelő Kbt. szerinti jogalap szerint történik-e az  ajánlatkérői minőség megjelölése és felszólíthatja 
az ajánlatkérőt ennek javítására. Amennyiben az ajánlatkérő ennek nem tesz eleget, a Közbeszerzési Hatóság elnöke 
a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását kezdeményezheti.

 (4) A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók regisztrációja a  névjegyzéket közzétevő szerv jóváhagyásához 
kötött. A  névjegyzéket közzétevő szerv a  jóváhagyást megadja, ha a  regisztrált adatok a  közzétett névjegyzékbe 
bejegyzett adatokkal megegyeznek. Az  eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót 
vagy szaktanácsadókat az EKR-ben az ajánlatkérő az adott eljáráshoz elektronikusan hozzárendeli.

 (5) A  (2)–(4)  bekezdés szerinti követelményeknek nem megfelelő regisztráció esetén a  jóváhagyást végző szervezet 
a regisztrációt végző személy részére tájékoztatást küld a regisztráció jóváhagyása megtagadásának okairól.

 (6) Részvételre vagy ajánlattételre csak olyan gazdasági szereplő hívható fel, amely regisztrált az EKR-ben azzal, hogy 
az  ajánlatkérő a  részvételre vagy ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplőt az  EKR-en kívül előzetesen 
felhívhatja a regisztráció megtételére.

 (7) A  gazdasági szereplő a  regisztráció során rögzíti, hogy a  kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 
szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

 (8) A gazdasági szereplő a regisztráció során – az EKR által kezelt statisztikák rendelkezésre állása céljából – rögzíti, hogy 
külföldi tulajdonú gazdasági szereplőnek minősül-e. Külföldi tulajdonú gazdasági szereplőnek kell tekinteni a külföldi 
állampolgár természetes személy gazdasági szereplőt, valamint az olyan jogi személyt, amelyben külföldi állampolgár 
természetes személy vagy külföldi jog alapján létrejött jogi személy – közvetlenül vagy közvetetten – a  szavazatok 
több mint felével vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti meghatározó 
befolyással rendelkezik. A közvetett befolyás figyelembe vételére a Ptk. 8:2. § (4) bekezdése alkalmazandó.

 (9) A  regisztrált természetes személy és jogi személy köteles az  adataiban bekövetkezett változást a  rendszerben 
haladéktalanul, de legkésőbb olyan időpontban rögzíteni, hogy a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásban mindig 
az aktuális adatokkal szerepeljen.

 (10) Előzetes vitarendezés kezdeményezése érdekében kamara vagy érdekképviseleti szervezet – feltéve, hogy nem 
minősül ajánlatkérőnek – akkor is regisztrálhat gazdasági szereplőként, ha nem felel meg a Kbt. 3. § 10. pontjában 
foglaltaknak.

 (11) Az  ajánlatkérőnek közbeszerzési szabályzatában vagy a  Kbt. 27.  § (2)  bekezdésének alkalmazása során meg kell 
határoznia az ajánlatkérő nevében eljáró, az EKR-ben történő regisztrációra jogosultak körét, valamint az ajánlatkérő 
nevében az EKR alkalmazására vonatkozó jogosultságok gyakorlásának rendjét.
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4. Az ajánlatkérői nyilvántartásra vonatkozó szabályok és a nyilvánosság biztosítása az EKR-ben

7. § (1) Az  ajánlatkérő a  Kbt. 26.  § (1)  bekezdése szerinti bejelentési vagy változásbejelentési kötelezettségét az  EKR-ben 
történő regisztráció vagy adatmódosítás útján teljesíti. A  Közbeszerzési Hatóság az  ajánlatkérő szervezet 
regisztrációját az EKR-ben ellenőrzi és hagyja jóvá.

 (2) A Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 26. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartást az EKR-ben vezeti.
 (3) Az ajánlatkérő a Kbt. 43. § (1) bekezdés c), d) és f ) pontja szerinti adatokat az EKR-ben és a Közbeszerzési Hatóság 

által az  elektronikus eljárási és kommunikációs lehetőségek támogatása keretében működtetett nyilvános 
elektronikus szerződéstárban köteles közzétenni.

 (4) Az  ajánlatkérő a  Kbt. 43.  § (1)  bekezdés a), b), és e)  pontja, valamint a  Kbt. 103.  § (6)  bekezdése és 115.  § 
(7)  bekezdése szerinti dokumentumokat, valamint a  Kbt. 113.  § (1)  bekezdése szerinti összefoglaló tájékoztatást 
az EKR-ben köteles közzétenni.

 (5) Az ajánlatkérő a Kbt. 42. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési terv minimális adattartalmaként az EKR-ben megadja:
a) a közbeszerzés tárgyát,
b) a közbeszerzés tervezett mennyiségét,
c) a közbeszerzésre irányadó eljárási rendet,
d) a tervezett eljárás fajtáját,
e) az eljárás megindításának tervezett időpontját, és
f ) a szerződés teljesítésének várható időpontját.

 (6) A  Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázis a  2018. április 15-ét megelőzően, az  EKR-en 
kívül indult közbeszerzési eljárások nyilvános adatainak elérhetőségét biztosítja a Kbt.-ben foglalt időtartam alatt.

5. Statisztikai célú adatrögzítésre vonatkozó kötelezettség

8. §  A Kbt.-ben foglaltak mellett az ajánlatkérő az EKR-ben az erre szolgáló űrlapon rögzíteni köteles:
a) a  szerződés teljesítésére vonatkozó, a  Kbt. által előírt adatok rögzítésével egyidejűleg azt a  tényt, ha 

a feltüntetett nyertes ár egységár,
b) az  alkalmazott értékelési szempontokhoz tartozó súlyszámok alapján az  ár és (összesítve) az  ártól eltérő 

értékelési szempontok súlyát százalékos mértékben kifejezve, azzal, hogy amennyiben az ajánlatkérő az árat 
több értékelési szempontra bontva értékeli, azok súlyozásának összegét adja meg,

c) a jogorvoslati eljárás megindítását követő munkanapon az adott eljárással kapcsolatban jogorvoslati eljárás 
indulásának tényét és – a  Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának közlését követő munkanapon – 
a jogorvoslati eljárás eredményét.

6. Az eljárások dokumentálása

9. § (1) Az EKR-ben szereplő adatokat legalább a Kbt. 46. § (2) bekezdésében meghatározott időtartam alatt – amennyiben 
jogszabály hosszabb iratmegőrzési időt ír elő, az előírt hosszabb időtartam alatt – meg kell őrizni.

 (2) Az  EKR gondoskodik valamennyi, a  rendszerben lefolytatott eljárási cselekmény naplózásáról. A  naplózott 
adatállomány bejegyzéseit védeni kell az arra jogosulatlan személy általi hozzáféréstől, törléstől, illetve biztosítani 
kell, hogy a  napló tartalma a  Kbt. 46.  § (2)  bekezdése szerinti időtartam alatt – amennyiben jogszabály hosszabb 
iratmegőrzési időt ír elő, az  előírt hosszabb időtartam alatt – a  jogosult számára megismerhető és értelmezhető 
maradjon.

 (3) A Közbeszerzési Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal és a jogszabályban az adott eljárás ellenőrzésére feljogosított 
szerv, valamint jogorvoslati kérelem vagy hivatalbóli kezdeményezés benyújtása esetén a  Közbeszerzési 
Döntőbizottság és az  eljáró bíróság a  közbeszerzési eljárás iratait az  EKR-ben megtekintheti. Az  iratokhoz való 
elektronikus hozzáférést az  ajánlatkérő köteles az  erre jogosult szervnek biztosítani. Amennyiben az  iratok 
az EKR-ben nem hozzáférhetőek, vagy – a Közbeszerzési Hatóság, a közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium vagy a  Gazdasági Versenyhivatal kivételével – valamely ellenőrzésre jogosult szervezet azt kéri, 
az ajánlatkérő köteles a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat az ellenőrzésre jogosultnak megküldeni.

 (4) Az ajánlatkérő – az ellenőrzésre jogosult hozzáférése és az eljárás iratainak az EKR-ben való elektronikus megőrzése 
érdekében – köteles az eljárás előkészítése körében a Kbt. 28. § (2) és (4) bekezdése alkalmazása során keletkezett 
iratokat, valamint a részvételi jelentkezések és ajánlatok bírálata és értékelése során keletkezett dokumentumokat 
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vagy azok egyszerű elektronikus másolatát az  EKR-be (különösen bírálóbizottsági jegyzőkönyvek, bírálati lapok, 
értékelés dokumentumai) is feltölteni az adott eljárás dokumentumai közé.

7. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal 
szemben támasztott követelmények, képviselet elektronikus úton megtett nyilatkozatok esetében

10. § (1) Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás 
során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a  dokumentum benyújtható az  EKR-ben kitöltött elektronikus 
űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az  adott dokumentumra a  nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap 
nem áll rendelkezésre – a  papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben 
az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, 
a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként 
is, az ajánlatkérő azonban – a  (4) bekezdésben foglalt eset kivételével – nem követelheti meg elektronikus aláírás 
alkalmazását.

 (2) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az  EKR-ben elektronikus űrlapként a  nyilatkozat megtételének nyelvén 
rendelkezésre áll, a  nyilatkozatot az  elektronikus űrlap kitöltése útján kell az  ajánlat vagy részvételi jelentkezés 
részeként megtenni. Ha az  adott nyilatkozatra az  EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell 
tölteni, ha az  ajánlatkérő az  adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az  ajánlatban 
vagy részvételi jelentkezésben, és az  ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol 
a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat 
felelős fordításának kell tekinteni.

 (3) Ahol a  Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által hitelesített 
nyilatkozat benyújtását írja elő, a  dokumentum benyújtható a  papír alapon hitelesített dokumentum egyszerű 
elektronikus másolataként vagy olyan formában is, ahol a  papír alapon vagy legalább fokozott biztonságú 
elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara 
– legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel – elektronikusan látta el hitelesítéssel.

 (4) Az  ajánlatkérő a  Kbt. 47.  § (2)  bekezdésétől eltérően elektronikus eljárás esetén azt írhatja elő, hogy az  olyan 
nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló 
nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a  polgári 
perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

 (5) Ahol a  Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja elő, azon 
a dokumentum e rendelet szerinti elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell.

11. § (1) Az  EKR-ben az  ajánlatkérőnek a  közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként kell létrehoznia 
a  felolvasólap mintáját, amelyet az  ajánlattevő az  elektronikus űrlap formájában köteles az  ajánlat részeként 
kitölteni.

 (2) Amennyiben az  EKR-ben az  ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a  közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott, az  ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó 
követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő – ha azt nem tartja 
szükségesnek – nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt 
az  előírt követelményeknek. Amennyiben az  ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az  előírt 
informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem tekinthető 
formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be 
és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.

 (3) Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de 
az egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához 
és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Az  ajánlatkérő – ha a  közbeszerzési 
dokumentumokban eltérően nem rendelkezik – csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert 
köteles igénybe venni az  ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az  ajánlattevő előbbi nyilatkozata 
alapján. Amennyiben a  dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha 
az  ajánlattevő az  érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a  Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira 
figyelemmel kell eljárni.
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 (4) A  gazdasági szereplő a  Kbt. 44.  §-ának alkalmazása során az  üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített 
elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.

 (5) Ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődését jelző 
gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az  EKR-ben az  eljárás iránti érdeklődését az  eljárásra vonatkozóan 
jelezte.

 (6) Az előzetes tájékoztatóval meghirdetett közbeszerzési eljárásban a gazdasági szereplő az eljárásban való részvételre 
vonatkozó szándéknyilatkozatát az EKR-ben teszi meg.

 (7) Ahol az  EKR az  ajánlatkérő által létrehozandó dokumentumra elektronikus űrlapot biztosít, az  ajánlatkérő ezen 
dokumentumokat az elektronikus űrlap alkalmazásával köteles létrehozni.

12. § (1) Az  elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről az  EKR – valamint ahol e  rendelet lehetővé 
teszi, az  alkalmazott más informatikai rendszer – haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld. 
Az elektronikus dokumentum beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont.

 (2) Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető 
a  gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a  gazdasági szereplő 
korábbi közbeszerzési eljárásban az  EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az  esetben a  gazdasági 
szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a  bírálat 
során. Az  ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a  korábban benyújtott igazolás megfelel-e az  adott 
közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a  korábbi igazolás 
adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

13. § (1) Az  EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az  ajánlatkérő szervezet vagy – az  ajánlatot vagy 
részvételi jelentkezést a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében – a gazdasági szereplő képviselőjének 
kell tekinteni azt a  személyt, aki az  EKR-ben az  ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről 
a  nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az  EKR-ben kitöltött elektronikus 
űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.

 (2) Az  EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a  közös ajánlattevők vagy részvételre 
jelentkezők, valamint az  alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az  ajánlatot vagy 
részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A  más nevében tett nyilatkozatok megtételére 
meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a  meghatalmazásnak és a  számára rendelkezésre 
bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az  általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez  a  szabály 
azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.

 (3) Közös ajánlattétel esetén az  ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a  részvételi jelentkezésben csatolni 
kell a  Kbt. 35.  § (2)  bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A  meghatalmazásnak ki kell terjednie 
arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás 
tekintetében az  EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az  egyes közös ajánlattevők vagy 
részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.

 (4) Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn vagy részvételre jelentkezőn kívüli más szervezet részéről 
a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 
65.  § (8)  bekezdése szerinti szervezet részéről az  ajánlatban, vagy több szakaszból álló eljárásban a  részvételi 
jelentkezésben csatolni kell – az  ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy 
az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

8. A közbeszerzési eljárást megindító vagy meghirdető felhívás

14. § (1) Ahol a  Kbt. a  felhívás kötelező tartalmi elemeként a  közbeszerzési dokumentumok elektronikus elérhetőségének 
megjelölésére utal [Kbt. 50.  § (2)  bekezdés c)  pont, 84.  § (1)  bekezdés c)  pont, 92.  § (1)  bekezdés c)  pont, 94.  § 
(4)  bekezdés c)  pont], ez  alatt az  EKR-ben folytatott eljárások tekintetében azt az  információt kell érteni, hogy 
a közbeszerzési dokumentumok az EKR-ben milyen elérhetőségen érhetőek el.

 (2) Ahol a Kbt. a felhívás kötelező tartalmi elemeként az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának címére utal 
[Kbt. 50. § (2) bekezdés p) pont, 92. § (1) bekezdés e) pont, 119. § (2) bekezdés k) pont], ez alatt az EKR-ben folytatott 
eljárások tekintetében az EKR internetcímét kell érteni.

 (3) Ahol a Kbt. a  felhívás kötelező tartalmi elemeként az ajánlatok felbontásának helyére utal [Kbt. 50. § (2) bekezdés 
r)  pont, 94.  § (4)  bekezdés b)  pont, 105.  § (3)  bekezdés j)  pont, 119.  § (2)  bekezdés m)  pont], ezt az  információt 
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az EKR-ben folytatott eljárások tekintetében csak abban az esetben kell feltüntetni, ha a 3. §-ban foglalt valamely 
okból nem elektronikusan történik az ajánlattétel.

9. Az ajánlattételi és részvételi határidő időpontjának meghatározása, üzemzavar esetén szükséges 
meghosszabbítása, és az elektronikus bontás szabályai

15. § (1) Az  ajánlattételi és részvételi határidő munkanapokon reggel nyolc és délután tizenhat óra közötti időszakra eső 
időpontban határozható meg.

 (2) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi, illetve részvételi 
határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

 (3) Az ajánlatnak vagy részvételi jelentkezésnek az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő lejártának időpontjáig kell 
elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

 (4) Az  elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontását az  EKR végzi úgy, hogy a  bontás 
időpontjában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

 (5) Az  elektronikusan benyújtott ajánlat vagy részvételi jelentkezés esetében a  Kbt. 68.  § (4)–(5)  bekezdése szerinti 
adatokat az  EKR a  bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a  tartalommal, ahogyan azok 
az  ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szerepelnek – az  ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők részére 
elérhetővé teszi.

 (6) Részben elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezés és ajánlat bontását a  (4)  bekezdésben foglaltak szerint 
az  EKR végzi, az  ajánlatkérő azonban ebben az  esetben köteles a  részvételi jelentkezés és az  ajánlat EKR-en kívül 
beérkező részeit – külön bontás tartása nélkül – a  megfelelő ajánlathoz társítani és azt dokumentálni. Fizikai 
modell benyújtása esetén azt fénykép vagy jegyzőkönyv készítésével és annak az  EKR-be az  eljárás iratai közötti 
feltöltésével kell az ajánlatkérőnek dokumentálnia.

 (7) Az elektronikusan benyújtott ajánlat (tárgyalásos eljárásban végleges ajánlat) esetében az ajánlatkérő feltüntetheti 
az  EKR által generált jegyzőkönyvben a  fedezet összegét, amennyiben azt a  bontást megelőzően az  EKR-ben 
rögzítette.

 (8) Ahol a Kbt. az ajánlattételi határidő rövidítésére ad lehetőséget arra tekintettel, hogy az ajánlatok elektronikus úton 
is benyújthatóak [Kbt. 81. § (7) bekezdés, 84. § (4) bekezdés, 123. § (2) bekezdés], az ajánlatkérő nem élhet a rövidítés 
lehetőségével abban az esetben, ha az ajánlatok csak részben nyújthatóak be elektronikusan.

16. § (1) Az  ajánlattételi vagy részvételi határidő nem jár le, ha az  EKR vagy annak az  ajánlat elkészítését támogató része 
az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan
a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán [22.  § (2)  bekezdés] az  ajánlatkérő által 

meghatározott ajánlattételi vagy részvételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább 
százhúsz percig, vagy

b) – anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna – üzemzavar folytán [22. § 
(2) bekezdés] az ajánlattételi vagy részvételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig

nem elérhető.
 (2) A  Kbt. 52.  § (4)  bekezdésében foglaltakon túl az  ajánlatkérő az  (1)  bekezdés szerinti esetben is köteles 

az  ajánlattételi vagy részvételi határidőt meghosszabbítani az  EKR működésének helyreállítását követően, 
amelyről az  EKR üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben a  határidőt úgy 
kell meghosszabbítani, hogy megfelelő idő, de – a  hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével – legalább 
a hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől számított két nap, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak 
feladásától számított négy nap álljon rendelkezésre az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtására.

 (3) Amennyiben az  ajánlattételi vagy részvételi határidő módosítása szükséges, de az  EKR üzemzavara  
[22.  § (2)  bekezdés] miatt módosító hirdetmény feladása vagy értesítés megküldése nem lehetséges a  Kbt. 55.  §  
(2)–(3)  bekezdésében foglalt határidőknek megfelelően, az  ajánlatkérő az  ajánlattételi, illetve részvételi határidő 
módosításáról szóló hirdetményt az  ajánlattételi vagy a  részvételi határidő lejárta után is feladhatja, illetve 
a  hirdetménnyel közzé nem tett felhívás esetén a  módosításról szóló értesítést a  Kbt. szerinti határidőn túl is 
kiküldheti, az  üzemzavar elhárulását követően haladéktalanul, de legkésőbb a  következő munkanapon, erre 
a körülményre azonban a módosító hirdetményben utalni kell.

17. § (1) Ha az  ajánlattevő által, vagy más érdekelt gazdasági szereplő vagy szervezet által elvégezhető eljárási 
cselekmények, így különösen hiánypótlás, felvilágosítás vagy árindokolás megadására, vagy az  előzetes 
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vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt üzemzavar [22. § (2) bekezdés] következik be, és 
a  vonatkozó határidő az  üzemzavar során eltelt, vagy abból az  EKR helyreállítását követően kevesebb, mint kettő 
óra maradt, ajánlatkérő köteles az  EKR működésének helyreállítását követően tizenkét órán belül megtett eljárási 
cselekményeket határidőben teljesítettnek elfogadni.

 (2) Nem követ el jogsértést az  ajánlatkérő akkor, ha a  Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében valamely eljárási 
cselekményre meghatározott határidőt azért mulaszt el, mert az  EKR üzemzavara [22.  § (2)  bekezdés] nem 
teszi lehetővé az  adott cselekmény határidőben történő teljesítését. Ebben az  esetben az  ajánlatkérő az  EKR 
működésének helyreállítását követően haladéktalanul köteles az elmulasztott cselekmény teljesítésére.

10. Az ajánlat és a részvételi jelentkezés módosítása

18. §  A Kbt. 55.  § (7)  bekezdése az  EKR-ben lefolytatott eljárások tekintetében azzal az  eltéréssel alkalmazható, hogy 
az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a korábban benyújtott ajánlatot vagy részvételi jelentkezést az új 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés megtétele előtt vissza kell vonnia.

11. A hirdetmények feladása

19. § (1) A  Kbt.-ben meghatározott hirdetmények (a  továbbiakban: hirdetmény) elektronikus úton történő benyújtására 
a  közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, 
a  hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az  éves statisztikai összegezésről szóló miniszteri 
rendelet (a továbbiakban: közzétételi rendelet) rendelkezései szerint, az e rendeletben meghatározott eltérésekkel 
és követelményeknek megfelelően kerülhet sor.

 (2) A  kérelmet és mellékleteit – a  2.  § (4)–(6)  bekezdése és a  3.  § (1)  bekezdés e)–f)  pontja szerinti esetek kivételével – 
az  EKR-ben kell létrehozni és az  EKR-en keresztül a  Közbeszerzési Hatóság részére megküldeni. A  közzétételi 
rendeletben meghatározottakon túl a kérelemben meg kell adni a kérelmező elektronikus levélcímét.

 (3) A  Közbeszerzési Hatóság hirdetményellenőrzésért felelős szervezeti egysége – a  Kbt.-ben és a  közzétételi 
rendeletben meghatározott követelmények teljesülésének ellenőrzését megelőzően – a  hirdetmény közzétételére 
irányuló kérelmet először abból a szempontból vizsgálja meg, hogy az megfelel-e az e § szerinti követelményeknek. 
Amennyiben a  kérelem és mellékletei nem felelnek meg az  e  § szerinti követelményeknek, úgy a  kérelem 
beérkezésétől számított két munkanapon belül elektronikus úton vagy telefaxon felhívja az  ajánlatkérőt 
a dokumentum ismételt benyújtására. A Kbt.-ben és a közzétételi rendeletben meghatározott határidők számítását 
az e rendelet szerinti követelmények teljesítésétől kell számítani.

 (4) Az  (1)–(2)  bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell a  közzétételi kérelem visszavonására irányuló, 
valamint a helyesbítési kérelemre is.

12. Egyéb eljárási cselekmények részletes szabályai

20. § (1) A Kbt. szerinti iratbetekintést az ajánlatkérő az EKR-ben található dokumentumok tekintetében a gazdasági szereplő 
képviselőjének személyes megjelenése útján biztosítja.

 (2) A  Kbt. 51.  § (1)  bekezdése szerinti esetben ugyanazon előzetes tájékoztatóval csak egy közbeszerzési eljárás 
hirdethető meg.

 (3) A Kbt. 57. § (2) bekezdésében és 120. § (3) bekezdésében foglalt követelmény nem alkalmazandó.
 (4) Az eljárásban a gazdasági szereplőknek nem kell a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot benyújtani.
 (5) A Kbt. 71. § (11) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre 

kiható számítási hibát észlel – a  hiba és a  javítandó érték, valamint a  javítás eredményeként meghatározott érték 
megjelölésével –, felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A számítási hiba javításának az eredményét az ajánlatkérő 
akként állapítja meg, hogy a  közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) 
alapul véve kiszámítja az  összesített ellenértéket vagy más – az  ajánlatban megtalálható számításon alapuló – 
adatot. Ha a  számítási hiba javítását nem, vagy nem az  előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan teljesítették, 
az ajánlat érvénytelen.

 (6) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, 
ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését 
biztosító módon nem orvosolható.
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 (7) A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az ajánlatkérő az ajánlatok bontását megelőzően az EKR-ben 
rögzített adattal igazolhatja a rendelkezésre álló fedezet összegét.

 (8) A Kbt. 75. § (6) bekezdésétől eltérően, elektronikus árlejtés alkalmazása esetén az ajánlatkérő alkalmazhatja a Kbt. 
75. § (2) bekezdés e) pontját, annak az eljárást megindító felhívásban történő megadása nélkül.

 (9) Az  előzetes vitarendezési kérelem megküldése és az  előzetes vitarendezés során a  kommunikáció az  EKR-ben 
történik.

 (10) Ahol a  Kbt. tárgyalási jegyzőkönyv átadását vagy megküldését írja elő, a  jegyzőkönyvet az  EKR-ben kell az  adott 
tárgyaláson részt vett ajánlattevőknek megküldeni.

 (11) A  Kbt. 113.  §-át azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy az  ajánlatkérő a  Közbeszerzési Hatóság részére történő 
megküldés nélkül az  összefoglaló tájékoztatást az  EKR-ben teszi közzé. Az  összefoglaló tájékoztatás visszavonása 
a  Közbeszerzési Hatóság értesítése nélkül az  EKR-ben történik. Az  ajánlatkérő a  Közbeszerzési Hatóság értesítése 
nélkül az  EKR-ben köteles az  összefoglaló tájékoztatás közzétételét megelőzően rögzíteni, hogy mely gazdasági 
szereplőknek kívánja saját kezdeményezésére az eljárást megindító felhívást megküldeni.

 (12) Az  ajánlatkérő a  Kbt. 115.  § (7)  bekezdése szerinti közzétételi kötelezettségének az  EKR-ben történő közzététellel 
tesz eleget.

 (13) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában 
kell benyújtani vagy, hogy az ajánlattevőnek elektronikus katalógust kell csatolnia az ajánlatához.

 (14) Dinamikus beszerzési rendszerben történő beszerzés esetén a kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően 
– az ajánlattételi határidőt megelőzően – észszerű határidőn belül kell megválaszolni.

21. § (1) Tárgyalásos eljárásban kötelező végleges ajánlat benyújtása, amennyiben az  ajánlatkérő nem él a  Kbt. 87.  § 
(6) bekezdésében foglalt lehetőséggel.

 (2) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban minden esetben kötelező végleges ajánlat írásbeli benyújtása.
 (3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban a  Kbt. 103.  § (1)  bekezdése szerinti kötelezettségét az  ajánlatkérő 

az  EKR-en keresztül teljesíti. A  Közbeszerzési Hatóság a  Kbt. 103.  § (4)  bekezdése szerinti döntését az  EKR-ben 
teszi közzé. Az  ajánlatkérő a  Kbt. 103.  § (6)  bekezdésében foglalt adatokat az  EKR-ben teszi nyilvánosan közzé. 
A  Közbeszerzési Hatóságnak küldött tájékoztatás tartalmából az  ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők 
nevéről, címéről (székhelyéről, lakhelyéről) szóló tájékoztatást és a  beszerzés becsült értékéről szóló tájékoztatást 
nem kell előzetesen közzétenni.

13. Üzemzavar, üzemszünet

22. § (1) Üzemszünet minden olyan tervezhető technikai tevékenység, amely az  EKR szolgáltatásainak szünetelését 
eredményezi.

 (2) Üzemzavar az EKR üzemeltetője által megállapított és külön jogszabályban foglaltak szerint dokumentált, előre nem 
tervezett üzemszünet vagy előre nem tervezett, az EKR korlátozott működőképességét jelentő helyzet.

 (3) Az EKR üzemeltetésével összefüggő szabályokról, az üzemszünet és az üzemzavar kezelésének részletes szabályairól 
az elektronikus közbeszerzési rendszer működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló külön jogszabály rendelkezik.

14. Rendszerhasználati díj

23. § (1) Az  EKR használatáért az  ajánlatkérő megindított közbeszerzési eljárásonként egységesen 40 000 forint 
rendszerhasználati díjat fizet.

 (2) A rendszerhasználati díjat az EKR üzemeltetőjének a honlapján közzétett számlaszámú számlájára kell befizetni.
 (3) A  rendszerhasználati díj kizárólag átutalással teljesíthető. Az  átutalások beazonosíthatóságának biztosítása 

érdekében az átutaláskor a „Közlemény”, vagy ennek értelemszerűen megfelelő rovatban meg kell adni azon eljárás 
EKR azonosítóját, amely vonatkozásában a rendszerhasználati díj megfizetésre kerül.

 (4) A  rendszerhasználati díjat a  közbeszerzési eljárást megindító felhívásnak – a  Közbeszerzési Hatóság felé 
feladásra vagy nem hirdetménnyel induló eljárások esetében a  gazdasági szereplők részére – az  EKR-ben történő 
megküldéséig kell megfizetni. A  rendszerhasználati díj azon a  napon minősül megfizetettnek, amely napon 
az a (2) bekezdés szerinti számlán jóváírásra kerül.

 (5) A 2. § (4)–(6) bekezdése, és a 3. § (1) bekezdés e)–f ) pontja szerinti esetben az ajánlatkérőt rendszerhasználati díj 
fizetési kötelezettség nem terheli.
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24. § (1) Ha a  rendszerhasználati díj nem vagy nem az  előírt mértékben került befizetésre, a  rendkívüli sürgősségre 
tekintettel indított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével az  EKR üzemeltetője jogosult az  érintett 
ajánlatkérő közbeszerzési eljárásának megindítását lehetővé tevő szolgáltatás korlátozására.

 (2) Az  EKR üzemeltetője mindaddig jogosult az  eljárás megindítását vagy a  hirdetmény megküldését lehetővé tevő 
szolgáltatás korlátozására, amíg a rendszerhasználati díj megfizetésére nem kerül sor.

 (3) A  közbeszerzési eljárás megindítását lehetővé tevő szolgáltatás korlátozása nem érinti más, a  közbeszerzési 
eljárással összefüggő, jogszabály alapján előírt ellenőrzések lefolytatására vonatkozó kötelezettséget.

25. §  A befizetett rendszerhasználati díj tizenöt napon belül visszautalásra kerül:
a) ha az  ajánlatkérő hirdetménnyel induló eljárás esetén az  eljárást megindító felhívást a  közzététele előtt 

visszavonja és a hirdetmény visszavonását igazoló tájékoztatást megküldi az az EKR üzemeltetője részére,
b) ha az  ajánlatkérő adminisztratív hiba folytán ugyanazon eljárás vonatkozásában a  rendszerhasználati díjat 

kétszer fizeti be, vagy
c) ha a  3.  § (1)  bekezdés e)  pontja szerinti tartós üzemzavar a  rendszerhasználati díj befizetését követően, de 

az  eljárást megindító felhívás közzététele előtt következik be, és az  ajánlatkérő úgy dönt, hogy az  eljárást 
papír alapon folytatja le, és erről az üzemeltetőt tájékoztatja.

II. FEJEZET
AZ ELEKTRONIKUS ÁRLEJTÉS RÉSZLETES SZABÁLYAI

26. § (1) Amennyiben valamely közbeszerzési eljárás lefolytatását megelőzően az  ajánlatkérő úgy dönt, hogy a  Kbt. 
108. §-a alapján elektronikus árlejtést kíván lefolytatni, az eljárás lebonyolítása során köteles e fejezet szabályainak 
figyelembevételével eljárni. Amennyiben az  ajánlatkérő elektronikus árlejtést kíván alkalmazni, az  eljárás 
előkészítése során köteles meggyőződni arról, hogy az értékelés általa választott módszerét az árlejtés során történő 
újrarangsorolásnál az EKR támogatja.

 (2) Ha nem nyújtottak be az  ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot, és az  ajánlatkérő az  eljárást megindító 
felhívásban jelezte, hogy fenntartja ennek a lehetőségét, dönthet úgy, hogy nem tart elektronikus árlejtést, hanem 
a  benyújtott ajánlat bírálatával és értékelésével befejezi az  eljárást. Ebben az  esetben döntéséről haladéktalanul 
értesíti az ajánlattevőt, az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az értesítés ajánlatkérő általi megküldésével áll be.

 (3) E  fejezet rendelkezései a  Kbt. 116.  §-a szerinti elektronikus licit lefolytatása során megfelelően alkalmazandóak, 
kivéve a 28. § (3) bekezdés c) pontjában, a 29. § (2) bekezdésében és a 31. § (1) bekezdésében foglaltakat.

 (4) Ajánlatkérő a  közbeszerzési eljárás részeire vonatkozóan külön-külön, eltérő időpontban is lefolytathatja 
az elektronikus árlejtést.

15. A felhívás és a közbeszerzési dokumentumok kötelező tartalmi elemei

27. §  Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban köteles tájékoztatást adni:
a) arról a  tényről, hogy az  elektronikus árlejtést az  ellenszolgáltatás mértéke vonatkozásában vagy – a  Kbt. 

108.  § (5)  bekezdés b)  pontja esetében – az  ár mellett vagy az  áron kívül más értékelési részszempontok 
vonatkozásában folytatja le,

b) azon elemekről, amelyek értéke elektronikus árlejtés tárgyát fogja képezni,
c) a Kbt. 77. § (1) bekezdésének alkalmazása esetén a benyújtható értékek esetleges határáról,
d) azokról a  feltételekről, amelyek mellett az  ajánlattevők megtehetik új ajánlataikat, ideértve az  elektronikus 

árlejtés lebonyolítása során a  rendszerbe bevihető értékek közötti minimális különbségekre vonatkozó 
információkat,

e) arról, hogy az ajánlattevők számára milyen információk mely időpontban lesznek elérhetők az elektronikus 
árlejtés során,

f ) az elektronikus árlejtés menetére vonatkozó releváns információkról,
g) arról az  elérhetőségről, amelyen az  EKR üzemeltetője az  árlejtéssel összefüggő technikai előírásokról szóló 

tájékoztatást közzétette.
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16. Ajánlattevők értesítése, tájékoztatása

28. § (1) A  Kbt. 69.  § (3)  bekezdése szerinti értékelést követően az  elektronikus árlejtés időpontjáról az  ajánlatkérő 
valamennyi, az eljárásban – a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerint – érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőt egyidejűleg 
értesíti és egyben felhívja ajánlattételre. Az  ajánlatkérő a  Kbt. 72.  §-a szerinti bírálatot az  árlejtés megkezdését 
megelőzően a  69.  § (2)  bekezdése szerinti bírálat keretében is elvégezheti. Az  ajánlatkérő az  árlejtés befejezését 
követően az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki a Kbt. 69. § 
(4)  bekezdése szerinti igazolási kötelezettségének eleget tett, és akinek ajánlata a  Kbt. 72.  §-ára tekintettel nem 
érvénytelen.

 (2) Az  értesítést az  ajánlatkérőnek úgy kell elküldenie, hogy az  alapján az  EKR-ben elérhető információkat 
az  ajánlattevők az  elektronikus árlejtés kezdő időpontjaként megjelölt időpont előtt legalább öt munkanappal 
megismerhessék.

 (3) Az értesítés alapján az EKR-en keresztül ajánlatkérő legalább az alábbi információkról köteles tájékoztatást adni:
a) az elektronikus árlejtés megkezdésének és lezárásának időpontjáról,
b) az informatikai rendszer működésének megismeréséhez szükséges információkról,
c) az ajánlatoknak a Kbt. 69. § (3) bekezdése szerinti értékelésének eredményéről,
d) arról a képletről, amely alapján az ajánlatok automatikus rangsorolására sor kerül.

 (4) A  (3)  bekezdés szerinti tájékoztatás tartalmazhatja azt az  ajánlattételi határidőt megelőző időtartamot, amelyen 
belül érkező ajánlat esetében az ajánlat megtételének időpontjában az elektronikus árlejtés új szakasza kezdődik. 
A  tájékoztatásnak ebben az  esetben tartalmaznia kell az  új szakasz befejező időpontját, valamint azt, hogy 
az  ilyen módon megkezdődött új szakaszban a  befejező időpontot megelőzően az  e  bekezdés első mondatában 
meghatározott határidőn belül tett ajánlat egyben új szakasz kezdetét jelenti-e.

 (5) Valamennyi, a  (4)  bekezdés szerint megkezdett új szakaszra a  (4)  bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni.

 (6) A  (3)  bekezdés d)  pontja szerinti képletnek a  Kbt. 108.  § (5)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben tartalmaznia kell 
valamennyi értékelési szempontnak az eljárást megindító felhívásban szereplő súlyozását.

17. Az elektronikus árlejtés megkezdése

29. § (1) Az elektronikus árlejtést az ajánlatkérő a 28. § szerinti tájékoztatásban közölt időpontban kezdi meg.
 (2) Az  elektronikus árlejtés során az  ajánlattevő ajánlatát a  csak számára hozzáférhető, az  ajánlatok megtételére 

szolgáló adatátviteli lehetőség igénybevételével teheti meg. Az  első ajánlat megtétele – ellenkező bizonyításig – 
vélelmet keletkeztet arra nézve, hogy az ajánlattevő jogi helyzetében a korábbi, a Kbt. 69. § (3) bekezdése szerint 
értékelt érvényes ajánlata megtételétől az elektronikus árlejtés megkezdéséig terjedő időszakban semmilyen olyan 
körülmény nem állt be, mely az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásból a Kbt. szerinti kizárását eredményezheti.

18. A beérkezett ajánlatokkal összefüggő cselekmények

30. § (1) A beérkező ajánlatokat az EKR automatikusan, a 28. § (3) bekezdés d) pontja szerinti képlet alkalmazásával értékeli, 
és az ajánlattevőkkel egyidejűleg, elektronikus úton közli a (2) bekezdésben meghatározott információkat.

 (2) Az  ajánlatkérőnek az  elektronikus árlejtés minden szakaszában minden ajánlattevőt folyamatosan legalább 
annyi információval el kell látnia, amely elegendő ahhoz, hogy az  ajánlattevő bármikor meggyőződhessen relatív 
rangsorolásáról.

 (3) Az  ajánlatkérő az  elektronikus árlejtés lefolytatása során az  egyes ajánlattevőket véletlenszerűen választott 
azonosítóval jelöli, és gondoskodik arról, hogy az ajánlattevőknek – saját azonosítójukon túl – ne legyen tudomásuk 
arról, hogy melyik azonosító melyik ajánlattevőt jelöli.

19. Az ajánlatok megtétele, az ajánlati kötöttségre vonatkozó különös szabályok

31. § (1) Amennyiben az  ajánlattevő az  elektronikus árlejtés során nem tesz ajánlatot, ajánlati kötöttsége az  elektronikus 
árlejtést megelőzően benyújtott ajánlata vonatkozásában áll fenn.

 (2) Az  ajánlattevőnek az  elektronikus árlejtés során első ajánlatának megtételétől az  elektronikus árlejtés lezárásáig 
nem áll fenn a Kbt. szerinti ajánlati kötöttsége. Az ajánlattevők ajánlati kötöttsége az árlejtés lezárásakor áll be.
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 (3) Az  elektronikus árlejtés lebonyolítása során az  ajánlattevő az  árlejtés tárgyát képező szempontok tekintetében 
módosíthatja ajánlatát.

 (4) Az  ajánlattevő az  elektronikus árlejtés során saját korábbi ajánlatánál az  ellenszolgáltatás mértéke vonatkozásában 
kizárólag kedvezőbb, a Kbt. 108. § (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben pedig az egyes – ellenszolgáltatáson kívüli – 
részszempontok vonatkozásában kedvezőbb és kedvezőtlenebb ajánlatot is tehet.

 (5) Az  ajánlattevőnek az  elektronikus árlejtés során tett azon ajánlata nem vehető figyelembe, amely a  28.  § 
(3) bekezdés d) pontjában meghatározott képlet alapján történő, más ajánlattevők ajánlatait figyelmen kívül hagyó 
automatikus kiértékelés szerint kedvezőtlenebb az ajánlattevő korábban tett ajánlatánál.

20. Az elektronikus árlejtés lezárása

32. § (1) Az elektronikus árlejtés lezárul:
a) a 28. § (3) bekezdés a) pontja szerinti időpontban,
b) ha nem nyújtottak be érvényes ajánlatot és a 28. § szerinti tájékoztatás tartalmazta, hogy ebben az esetben 

az  utolsó ajánlat beérkezésétől számított mely időpontban kerül sor az  elektronikus árlejtés lezárására, 
a tájékoztatásban meghatározott időpontban,

c) ha az elektronikus árlejtést szakaszokban folytatták le, az utolsó szakasznak a 28. § szerinti tájékoztatásban 
meghatározott befejezési időpontjakor.

 (2) Első helyen rangsoroltnak az az ajánlattevő minősül, akinek ajánlatát az informatikai rendszer az árlejtés lezárásakor 
a legkedvezőbb ajánlatként tartja nyilván.

 (3) Az  elektronikus árlejtés lezárásakor az  ajánlatkérő az  árlejtés során érvényes ajánlatot tett ajánlattevőket 
elektronikus úton tájékoztatja az  elektronikus árlejtés során az  ellenszolgáltatás mértéke, illetve más értékelési 
szempont(ok) tekintetében kialakult rangsorról.

 (4) Amennyiben az  ajánlatkérő az  elektronikus árlejtést az  (1)  bekezdés c)  pontjának megfelelően – esetleg 
azt az  (1)  bekezdés b)  pontjában megállapított szabályokkal együttesen alkalmazva – szándékozik lezárni, 
az  árlejtésben való részvételre vonatkozó felhívásban fel kell tüntetni az  új szakaszok nyitásának feltételeit 
(ütemterv).

21. Az elektronikus árlejtés lebonyolítása során jelentkező üzemzavar esetén követendő eljárás

33. § (1) Amennyiben az  elektronikus árlejtés lebonyolítása során az  EKR-nek az  árlejtést érintő üzemzavara [22.  § 
(2)  bekezdés] lép fel vagy azt üzemszünet érinti, az  elektronikus árlejtést – e  tény jegyzőkönyvben való rögzítése 
mellett – az ajánlatkérő eredménytelennek nyilvánítja.

 (2) Az ajánlatkérő eredménytelennek nyilváníthatja az elektronikus árlejtést abban az esetben is, ha az ajánlattevőknek 
legalább fele az  elektronikus hírközlési hálózatban fellépő üzemzavar következtében nem fér hozzá az  EKR-hez 
az  elektronikus árlejtés során, és az  adott ajánlattevők ennek tényét – az  EKR üzemeltetője által erre a  célra 
fenntartott telefonos vagy elektronikus elérhetőségen – az elektronikus árlejtés időtartama alatt jelezték.

 (3) Amennyiben az  ajánlatkérő, a  szolgáltató vagy az  elektronikus árlejtésben részt vevő valamelyik ajánlattevő 
az árlejtés titkosságának sérelmét észleli, az elektronikus árlejtést – e tény jegyzőkönyvben való rögzítése mellett – 
az ajánlatkérő eredménytelennek nyilvánítja.

 (4) Az elektronikus árlejtés ismételt lebonyolítására a 28. § szerinti értesítés megküldését követően kerülhet sor, a 28. § 
(2) bekezdése az ismételt lebonyolítás során nem alkalmazandó.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. Záró és átmeneti rendelkezések

34. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

35. § (1) E rendelet rendelkezéseit a Kbt. 196. § (3) bekezdésével összhangban 2018. április 15. napjától kell alkalmazni.
 (2) E rendelet – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2018. január 1. és 2018. április 14. közötti időszakban megkezdett 

beszerzésekre, közbeszerzési eljárásokra, közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre abban az esetben 
alkalmazandó, ha az ajánlatkérő a Kbt. 41. § (3) bekezdése alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő.
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 (3) Amennyiben az  ajánlatkérő úgy dönt, hogy elektronikus árlejtést kíván lefolytatni, egyúttal köteles előírni az  EKR 
alkalmazását is.

 (4) A  központi beszerző szervek által alkalmazott informatikai rendszereknek a  2.  § (8)  bekezdésében foglalt 
feltételeknek 2018. április 15. napjáig kell megfelelniük.

 (5) Minden, a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékében szereplő szaktanácsadó legkésőbb 
2018. március 1-jéig köteles az EKR-ben történő regisztrációját kezdeményezni.

 (6) Minden, a  Kbt. szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezet – a  Kbt. 5.  § (2)–(4)  bekezdése szerinti ajánlatkérő 
kivételével – köteles legkésőbb 2018. március 1-jéig az EKR-ben a szervezet regisztrációját kezdeményezni.

 (7) Azon természetes személy vagy szervezet, aki az  EKR-ben a  (4) és (5)  bekezdés szerinti regisztrációját 2017. 
november 15. és 2017. december 31. között kezdeményezte, 2018. január 1-jét követően nem köteles a regisztrációt 
megismételni.

 (8) A  2018. január 1-jét megelőzően elektronikusan megkezdett eljárásokra a  közbeszerzési eljárásokban 
elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az  elektronikus árlejtés alkalmazásáról 
szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendeletnek az eljárás megindításakor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

36. §  Ez a rendelet
a) a koncessziós szerződésekről szóló 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/24/EU 

európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
c) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és 

a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

37. §  Hatályát veszti a  közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, 
valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 2–6. §-a és 12–26. §-a.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 425/2017. (XII. 19.) Korm. rendelete
a Kaposvári Egyetem humán-egészségügyi szolgáltatási feladatainak átadásáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kaposvári Egyetem humán-egészségügyi szolgáltatást ellátó szervezeti egységei 2018. február 1. napjával 
az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11.  § (3b)  bekezdés a)  pontja alapján beolvadásos kiválással 
a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházba beolvadnak.

 (2) A  humán-egészségügyi szolgáltatást ellátó szervezeti egységek tekintetében a  Kaposvári Egyetem általános 
jogutóda a  Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház. A  jogutódlás tárgyát képezi valamennyi jogosultság és 
kötelezettség, valamint
a) az átvett feladatok ellátásával összefüggő vagyoni jogok és kötelezettségek,
b) az átvételre kerülő feladatok ellátásához szükséges könyv szerinti ingó és ingatlan eszközállomány,
c) az  átvételre kerülő feladatokat ellátó közalkalmazottak, illetve munkavállalók feletti munkáltatói jogok 

gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint közalkalmazotti jogviszonyuk és munkaviszonyuk.
 (3) A jogutódlás keretében történő feladatátadásról, az ahhoz kapcsolódó vagyon-, létszám- és forrásátcsoportosításról, 

az  (1)  bekezdés szerinti feladathoz kapcsolódó kutatási tevékenység átadásáról, továbbá a  hazai és európai uniós 
pályázatok és egyéb kötelezettségvállalások tekintetében a  Kaposvári Egyetem és a  Somogy Megyei Kaposi Mór 
Oktató Kórház 2018. február 1-ig átadás-átvételi megállapodást köt.
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2. § (1) A következő európai uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósítása és fenntartása tekintetében a Kaposvári 
Egyetem jogutóda a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház:
a) a  TIOP-2.2.8.A-15/1 2016-0062 „A Kaposvári Egyetemen Humán Egészségügyi és Kutató Imaging Centrum 

létrehozása” című projekt,
b) a  KEOP-5.6.0/E15-2015-0022 „CT-berendezés cseréje a  Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma részére” 

című projekt,
c) a TIOP-2.2.6-12/1A-2013-0010 „A Somogy megyei Komplex Onkológiai Centrum sugárterápiás és patológiai 

eszközparkjának fejlesztése” című projekt,
d) a TIOP-2.2.8-14-2015-00002 „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása” című projekt,
e) az  EFOP-3.6.2-16-2017-00008 „A neuroinflammáció vizsgálata a  neurodegeneratív folyamatokban: 

a molekulától a betegágyig” című projekt.
 (2) Az  európai uniós forrásból finanszírozott, 2018. február 1-jén folyamatban lévő és fenntartási kötelezettséggel 

terhelt projektek tekintetében a  projektet átvevő jogutód szerv köteles a  2007–2013 programozási időszakban 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 36.  § (1)  bekezdése, továbbá a  2014–2020 
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdése szerint eljárni.

 (3) A  (2)  bekezdésen túli, egyéb forrásból finanszírozott, 2018. február 1-jén folyamatban lévő projektek vagy 
pályázatok esetében a projektet átvevő jogutód szerv az adott projektre vagy pályázatra vonatkozó szerződésben 
foglaltak szerint jár el.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 426/2017. (XII. 19.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 5., 15. és 23. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 23.  § (4)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból visszatérítési kötelezettséggel biztosított 
előirányzat visszatérülését, valamint a  nem visszatérítési kötelezettséggel biztosított előirányzat fel nem használt, 
vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált részét – ide nem értve, ha azt a 150. § (4) bekezdése vagy a 152. § (2) és 
(3)  bekezdése szerint a  Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára kell befizetni – a  Kincstár által 
megjelölt fizetési számlára be kell fizetni, amely az  adott évi rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalék előirányzatát növeli. Ha a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék terhére átcsoportosított 
előirányzat egészére vagy annak legalább egy részére az  átcsoportosításról, illetve – az  Áht. 36.  § (2)  bekezdése 
szerinti esetben – a  kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló kormányhatározat közzétételét követő hatvan 
napon belül a  kötelezettségvállaló mulasztásából kötelezettségvállalásra nem kerül sor, az  átcsoportosított 
előirányzat egészét – ide nem értve, ha azt a  150.  § (4)  bekezdése vagy a  152.  § (2) és (3)  bekezdése szerint 
a  Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára kell befizetni – vissza kell téríteni, illetve az  előirányzat-
átcsoportosítás iránt nem kell intézkedni. A visszatérítésre és a további felhasználásra e bekezdést kell alkalmazni.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 216. szám 34345

2. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 84.  § (1)  bekezdése 
a következő g) ponttal egészül ki:
(A támogató az Áht. 50/A. §-a szerinti biztosíték kikötésétől)
„g) a  vasúti közlekedésről szóló törvény szerint a  közlekedésért felelős miniszter által az  országos jelentőségű 
vasútvonalak működtetésére alapított vagy kijelölt kizárólagos állami tulajdonban lévő gazdasági társaság részére”
(folyósított költségvetési támogatás esetén eltekinthet.)

3. § (1) Az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150.  § (1)  bekezdése 
a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a  fejezeti kezelésű előirányzat 
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának kell tekinteni)
„f ) az  európai uniós projektből finanszírozott költségvetési támogatások államháztartás központi alrendszerébe 
tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél a támogatási előlegként kapott, még fel nem használt összeget, 
továbbá a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti alapnál európai 
uniós és hazai társfinanszírozásból származó, még fel nem használt összeget,”

 (2) Az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150.  § (1)  bekezdés 
h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a  fejezeti kezelésű előirányzat 
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának kell tekinteni)
„h) az  európai uniós forrásból finanszírozott pénzügyi eszközök keretében nyújtott visszatérítendő támogatások 
kapcsán a  kedvezményezett által hitel törlesztésként vagy részesedés ellenértékeként teljesített, ütemezett 
visszafizetésből eredő költségvetési bevételt, és”

4. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150.  § (2)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a  fejezeti kezelésű előirányzat 
kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa a  teljes költségvetési maradványnak 
a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összegével csökkentett mértéke.”

5. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150.  §-a a  következő 
(3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a  fejezeti kezelésű előirányzat 
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa a  következő évben – az  államháztartás központi 
alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén saját hatáskörben, a  fejezeti kezelésű előirányzatok esetén 
a fejezetet irányító szerv hatáskörében – az államháztartási számviteli kormányrendelet 44. § (2) bekezdés h) pontja 
szerint elvégzett előirányzat-módosítás után, a  46.  § (1)  bekezdése szerint vállalt kötelezettségek június 30-ig 
történő kiegyenlítésére használható fel.
(4) Az  államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a  fejezeti kezelésű előirányzat 
kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványát az  éves költségvetési beszámolónak a  Kincstár 
által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben a  Kincstár által történő elfogadását, de legkésőbb 
az elfogadásra rendelkezésre álló határidő elteltét követő tíz munkanapon belül a Központi Maradványelszámolási 
Alap előirányzat javára be kell fizetni. A  befizetési kötelezettség elmaradása esetén a  Kincstár jogosult 
a költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat fizetési számláját a be nem fizetett összeggel megterhelni.”

6. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„152.  § (1) A  fejezetet irányító szerv a  fejezetbe sorolt költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 
kötelezettségvállalással terhelt, azonban a  költségvetési évet követő év június 30-áig pénzügyileg nem teljesült 
költségvetési maradványáról a költségvetési évet követő év augusztus 15-éig elszámolást készít az államháztartásért 
felelős miniszternek. Az  elszámolásban be kell mutatni a  meghiúsult kötelezettségvállalások miatt 
kötelezettségvállalással nem terhelt, valamint a  kifizetések elhúzódása miatt továbbra is kötelezettségvállalással 
terhelt költségvetési maradvány összegét.
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(2) A  meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványt 
az (1) bekezdés szerinti elszámolás elküldését követő tíz munkanapon belül a Központi Maradványelszámolási Alap 
előirányzat javára be kell fizetni. A  befizetési kötelezettség elmaradása esetén a  Kincstár jogosult a  költségvetési 
szerv, fejezeti kezelésű előirányzat fizetési számláját a be nem fizetett összeggel megterhelni.
(3) A kifizetések elhúzódása miatt továbbra is kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány elvonásáról 
vagy felhasználásának további engedélyezéséről – a  (4)  bekezdésben megállapított kivétellel – a  Kormány dönt. 
Az  elvont költségvetési maradványra a  (2)  bekezdést kell alkalmazni azzal, hogy a  befizetési kötelezettséget 
a Kormány döntését követő tizenötödik naptári napig – amennyiben ez munkaszüneti napra esik, az azt követő első 
munkanapig – kell teljesíteni.
(4) A 150. § (1) bekezdés c) és f )–h) pontja szerinti költségvetési maradvány terhére a költségvetési évet követő év 
június 30-át követően is a Kormány döntése nélkül vállalható kötelezettség és teljesíthető kifizetés.”

7. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„153.  § A  Központi Maradványelszámolási Alap kiadási előirányzatának előirányzat átcsoportosítással történő 
felhasználásáról az  államháztartásért felelős miniszter előterjesztése alapján a  Kormány egyedi határozatban 
rendelkezik.”

8. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1. 1/B. § (3) bekezdésében a „150–154. §” szövegrész helyébe a „150–152. §” szöveg,
2. 150.  § (1)  bekezdés k)  pontjában a  „kötelezettségvállalás, és” szövegrész helyébe „kötelezettségvállalás.” 

szöveg
lép.

9. § (1) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1. 149. § (3) bekezdése,
2. 150. § (1) bekezdés i), j) és l) pontja,
3. 151. §-a és
4. 154. §-a.

 (2) Hatályát veszti az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150.  § 
(1) bekezdés c) pontjában az „az európai uniós forrásból finanszírozott programok,” szövegrész.

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § és a 3–9. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 34/2017. (XII. 19.) MvM rendelete
az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 
36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet A) pont 7. alpontja szerinti feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet 
Melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Lázár János s. k.,
  a Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a 34/2017. (XII. 19.) MvM rendelethez
„Melléklet a 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelethez

Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ)

ÖVTJ-kód 

2017
ÖVTJ 2017 megnevezés

01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

011 Nem évelő növény termesztése

0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése

011101 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése m.n.s.

011102 Máktermesztés

0112 Rizstermesztés

011201 Rizstermesztés

0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése

011301 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése m.n.s.

0114 Cukornádtermesztés

011401 Cukornádtermesztés

0115 Dohánytermesztés

011501 Dohánytermesztés

0116 Rostnövénytermesztés

011601 Rostnövénytermesztés m.n.s.

011602 Kendertermesztés 

0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése

011901 Egyéb, nem évelő növény termesztése m.n.s.

011902 Dísznövény- és virágtermesztés
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011903 Koszorú- és virágkötés saját termesztésű növényből (nem művirágból)

011904 Koszorúalap készítés szalmából és szénából (saját termelésű alapanyagból)

012 Évelő növény termesztése

0121 Szőlőtermesztés

012101 Borszőlő termesztés

012103 Csemegeszőlő termesztés

0122 Trópusi gyümölcs termesztése

012201 Trópusi gyümölcs termesztése 

0123 Citrusféle termesztése

012301 Citrusfélék termesztése

0124 Almatermésű, csonthéjas termesztése

012401 Almatermésű, csonthéjas termesztése 

0125 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése

012501 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése

0126 Olajtartalmú gyümölcs termesztése

012601 Olajtartalmú gyümölcs termesztése

0127 Italgyártási növény termesztése

012701 Italgyártási növény termesztése

0128 Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése

012801 Fűszer-, aromanövény termesztése m.n.s.

012802 Gyógynövénytermesztés 

012803 Gyógyszergyártásban használt növények termesztése

0129 Egyéb évelő növény termesztése

012901 Egyéb évelő növény termesztése m.n.s.

012902 Nádgazdasági és fűztelepi tevékenység

012903 Karácsonyfa termesztése

013 Növényi szaporítóanyag termesztése

0130 Növényi szaporítóanyag termesztése

013001 Zöldség-szaporítóanyag termesztése m.n.s.

013002 Dísznövényszaporítóanyag-termesztés

013003 Gyümölcs-, díszfaiskola

013004 Egyéb kertészeti szaporítóanyag termesztése

013005 Szőlő szaporítóanyag termesztése (szőlőiskola)

014 Állattenyésztés

0141 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése

014101 Tejhasznú szarvasmarha, bivaly tenyésztése

0142 Egyéb szarvasmarha tenyésztése

014201 Egyéb szarvasmarha tenyésztése

0143 Ló, lóféle tenyésztése

014301 Ló, lóféle tenyésztése

0144 Teve, teveféle tenyésztése

014401 Teve, teveféle tenyésztése

0145 Juh, kecske tenyésztése

014501 Juh, kecske tenyésztése

0146 Sertéstenyésztés

014601 Sertéstenyésztés

0147 Baromfitenyésztés
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014701 Baromfitenyésztés

0149 Egyéb állat tenyésztése

014901 Egyéb állat tenyésztése m.n.s.

014902 Méhészet

014903 Hobbiállat tenyésztése

014904 Egyéb állati termékek termelése

014905 Nyúl tenyésztése

015 Vegyes gazdálkodás

0150 Vegyes gazdálkodás

015001 Vegyes gazdálkodás (növénytermesztés állattenyésztéssel, egyik részaránya sem éri el a 66%-ot)

016 Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás

0161 Növénytermesztési szolgáltatás

016101 Növénytermesztési szolgáltatás géppel m.n.s.

016102 Növénytermesztési szolgáltatás kézi erővel

016103 Mezőgazdasági kártevőírtás

016104 Beporzási szolgáltatás

0162 Állattenyésztési szolgáltatás

016201 Állattenyésztési szolgáltatás

0163 Betakarítást követő szolgáltatás

016301 Betakarítást követő szolgáltatás m.n.s.

016302 Koszorú- és virágkötés nem saját termelésű növényből (nem művirágból)

016303 Gyógynövény előkészítés

0164 Vetési célú magfeldolgozás

016401 Vetési célú magfeldolgozás

017 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

0170 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

017001 Vadgazdálkodási szolgáltatás 

02 Erdőgazdálkodás

021 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

0210 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

021001 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

022 Fakitermelés

0220 Fakitermelés

022001 Fakitermelés saját jogon

022003 Faszéntermelés az erdőben (hagyományos módszerrel előállítva)

023 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

0230 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

023001 Erdőgazdálkodói haszonvételek gyakorlása (vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése)

023002 Éti csiga gyűjtése

024 Erdészeti szolgáltatás

0240 Erdészeti szolgáltatás

024001 Erdészeti szolgáltatás m.n.s.

024002 Erdészeti bérmunka

024003 Kézi és gépi fakitermelés bérmunkában

03 Halászat, halgazdálkodás

031 Halászat

0311 Tengeri halászat
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031101 Tengeri halászat

0312 Édesvízi halászat

031201 Édesvízi halászat

032 Halgazdálkodás

0321 Tengeri halgazdálkodás

032101 Tengeri halgazdálkodás

0322 Édesvízi halgazdálkodás

032201 Édesvízi halgazdálkodás

05 Szénbányászat

051 Feketeszén-bányászat

0510 Feketeszén-bányászat

051001 Feketeszén-bányászat

052 Barnaszén-, lignitbányászat

0520 Barnaszén-, lignitbányászat

052001 Barnaszén-, lignitbányászat

06 Kőolaj-, földgázkitermelés

061 Kőolaj-kitermelés

0610 Kőolaj-kitermelés

061001 Kőolaj-kitermelés

062 Földgázkitermelés

0620 Földgázkitermelés

062001 Földgázkitermelés

07 Fémtartalmú érc bányászata

071 Vasércbányászat

0710 Vasércbányászat

071001 Vasércbányászat

072 Egyéb fém érc bányászata

0721 Urán-, tóriumérc-bányászat

072101 Urán-, tóriumérc-bányászat

0729 Színesfém érc bányászata

072901 Színesfém érc bányászata m.n.s.

072902 Aranymosás kézi erővel

08 Egyéb bányászat 

081 Kőfejtés, homok-, agyagbányászat

0811 Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata

081101 Mészkő, gipsz, kréta bányászata m.n.s.

081102 Építőkő, díszítőkő fejtése

081103 Pala bányászata

0812 Kavics-, homok-, agyagbányászat

081201 Kavics-, homokbányászat

081202 Agyag-, kaolinbányászat

089 M.n.s. bányászat

0891 Vegyi ásvány bányászata

089101 Vegyi ásvány bányászata

0892 Tőzegkitermelés 

089201 Tőzegkitermelés 

0893 Sókitermelés
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089301 Sókitermelés

0899 Egyéb m.n.s. bányászat

089901 M.n.s. egyéb bányászat

09 Bányászati szolgáltatás

091 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás

0910 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás

091001 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás

099 Egyéb bányászati szolgáltatás

0990 Egyéb bányászati szolgáltatás

099001 Egyéb bányászati szolgáltatás

10 Élelmiszergyártás

101 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása

1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás

101101 Húsfeldolgozás, -tartósítás m.n.s. (nem saját termelésű alapanyagból)

101102 Vágóállatok vágása

101103 Húsfeldolgozás, -tartósítás m.n.s. (saját termelésű alapanyagból)

1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása

101201 Baromfihús feldolgozása, tartósítása m.n.s. (nem saját termelésű alapanyagból)

101202 Baromfikopasztás

101203 Baromfihús feldolgozása, tartósítása m.n.s. (saját termelésű alapanyagból)

1013 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása

101301 Húskészítmény gyártása (nem saját termelésű alapanyagból)

101302 Baromfihús-készítmény gyártása (nem saját termelésű alapanyagból)

101303 Hús-, baromfihús-készítmény gyártástól elkülönült füstölése

101304 Húskonzervek gyártása

101305 Húskészítmény gyártása (saját termelésű alapanyagból)

101306 Baromfihús-készítmény gyártása (saját termelésű alapanyagból)

102 Halfeldolgozás, -tartósítás

1020 Halfeldolgozás, -tartósítás

102001 Halfeldolgozás, -tartósítás (nem saját termelésű alapanyagból)

102002 Halfeldolgozás, -tartósítás (saját termelésű alapanyagból)

103 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

1031 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás

103101 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás (nem saját termelésű alapanyagból) 

103102 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás (saját termelésű alapanyagból)

1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása

103201 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása (nem saját termelésű alapanyagból) m.n.s.

103202 Zöldséglé gyártása (saját termelésű alapanyagból)

103203 Szőlőlé gyártása (saját termelésű alapanyagból)

103204 Gyümölcslé gyártása (saját termelésű alapanyagból)

103205 Szőlőlé gyártása (nem saját termelésű alapanyagból)

1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

103901 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás m.n.s.

103902 Savanyúságkészítés (nem saját termelésű alapanyagból)

103903 Savanyúságkészítés (saját termelésű alapanyagból)

103904 Pattogatottkukorica-, pirított napraforgómag készítés (nem saját termelésű alapanyagból)

103905 Pattogatottkukorica-, pirítottnapraforgómag-készítés (saját termelésű alapanyagból)
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103910 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás (saját termelésű alapanyagból)

104 Növényi, állati olaj gyártása

1041 Olaj gyártása

104101 Olaj gyártása (nem saját termelésű alapanyagból)

104102 Olaj gyártása (saját termelésű alapanyagból)

1042 Margarin gyártása

104201 Margarin gyártása (nem saját termelésű alapanyagból) m.n.s.

104202 Margarin gyártása (saját termelésű alapanyagból)

105 Tejfeldolgozás

1051 Tejtermék gyártása

105101 Tejtermék készítése (nem saját termelésű alapanyagból) m.n.s.

105102 Tejtermék készítés (saját termelésű tehéntejből)

105103 Tejtermék készítés (saját termelésű juh-, kecsketejből)

1052 Jégkrém gyártása

105201 Jégkrém gyártása

106 Malomipari termék, keményítő gyártása

1061 Malomipari termék gyártása

106101 Malomipari termék gyártása m.n.s.

106102 Gabonafélék bérdarálása

1062 Keményítő, keményítőtermék gyártása

106201 Keményítő, keményítőtermék gyártása

107 Pékáru, tésztafélék gyártása

1071 Kenyér; friss pékáru gyártása

107101 Kenyér, péksütemény és egyéb pékáru gyártása m.n.s.

107102 Friss cukrásztermékek készítése (nem közvetlen fogyasztásra)

107103 Friss kürtöskalács készítése (nem közvetlen fogyasztásra)

1072 Tartósított lisztes áru gyártása

107201 Egyéb tartósított lisztes készítmény és sütemény gyártása m.n.s.

107202 Keksz- és ostyagyártás

107203 Mézeskalács-készítés

1073 Tésztafélék gyártása

107301 Tésztafélék gyártása

108 Egyéb élelmiszer gyártása

1081 Cukorgyártás

108101 Cukorgyártás

1082 Édesség gyártása

108201 Édesség gyártása m.n.s.

108202 Cukorkakészítés

108203 Csokoládé és csokoládékészítmények gyártása

108204 Kakaó és kakaókészítmények gyártása

1083 Tea, kávé feldolgozása

108301 Tea, kávé feldolgozása

108302 Gyógytea feldolgozása (nem saját termelésű alapanyagból)

108303 Gyógytea feldolgozása (saját termelésű alapanyagból)

1084 Fűszer, ételízesítő gyártása

108401 Fűszer, ételízesítő gyártása m.n.s. (nem saját termelésű alapanyagból)

108402 Paprika darálása, mesterséges szárítása
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108403 Fűszer, ételízesítő gyártása m.n.s. (saját termelésű alapanyagból)

1085 Készétel gyártása

108501 Készétel gyártása

1086 Homogenizált, diétás étel gyártása

108601 Homogenizált, diétás étel gyártása

1089 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása

108901 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása

108902 Étrendkiegészítő gyártása

109 Takarmány gyártása

1091 Haszonállat-eledel gyártása

109101 Haszonállat-eledel gyártása

1092 Hobbiállat-eledel gyártása

109201 Hobbiállat-eledel gyártása

11 Italgyártás

110 Italgyártás

1101 Desztillált szeszes ital gyártása

110101 Desztillált szeszes ital gyártása m.n.s.

110102 Pálinka készítése (nem saját termelésű alapanyagból)

110103 Etilalkohol gyártása

110104 Pálinka készítése (saját termelésű alapanyagból)

1102 Szőlőbor termelése 

110201 Bortemelés (nem saját termelésű alapanyagól) m.n.s.

110202 Pezsgőtermelés (nem saját termelésű alapanyagból)

110203 Szőlőmust-, bortermelés (saját termelésű alapanyagból)

110204 Pezsgőtermelés (saját termelésű alapanyagból)

1103 Gyümölcsbor termelése

110301 Gyümölcsbor termelése (nem saját termelésű alapanyagból) m.n.s.

110302 Gyümölcsbortermelés (saját termelésű alapanyagból)

1104 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása

110401 Egyéb nem desztilált, erjeszett ital gyártása (nem saját termelésű alapanyagból)

110402 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása (saját termelésű alapanyagból)

1105 Sörgyártás

110501 Sörgyártás

1106 Malátagyártás

110601 Malátagyártás

1107 Üdítőital, ásványvíz gyártása

110701 Ásványvíz és forrásvíz palackozása 

110702 Szikvízkészítés

110703 Alkoholmentes (üdítő)ital gyártása

12 Dohánytermék gyártása

120 Dohánytermék gyártása

1200 Dohánytermék gyártása

120001 Dohánytermék gyártása

13 Textília gyártása

131 Textilszálak fonása

1310 Textilszálak fonása

131001 Textilszálak fonása
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132 Textilszövés

1320 Textilszövés

132001 Textilszövés m.n.s.

132003 Népi iparművészeti és iparművészeti textilszövet készítése

133 Textilkikészítés

1330 Textilkikészítés

133001 Textilkikészítés (nem saját előállítású textíliából) m.n.s.

133002 Népi iparművészeti és iparművészeti kékfestés

139 Egyéb textiláru gyártása

1391 Kötött, hurkolt kelme gyártása

139101 Kötött, hurkolt kelme gyártása m.n.s.

1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

139201 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) m.n.s.

139202 Népi iparművészeti és iparművészeti lakberendezési textiltermék készítése

139203 Gobelinvarrás

1393 Szőnyeggyártás

139301 Szőnyeggyártás m.n.s.

139302 Népművészeti szőnyegkészítés

1394 Kötéláru gyártása

139401 Kötéláru gyártása

1395 Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)

139501 Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)

1396 Műszaki textiláru gyártása

139601 Műszaki textiláru gyártása

1399 Egyéb textiláru gyártása m.n.s.

139901 M.n.s. egyéb textiltermék gyártása

139902 Gombkötés és paszománytermék gyártása

139903 Mű- és gépi hímzett termék készítése (végben, szalagban, motívumban)

139904 Népi iparművészeti és iparművészeti kéziszőttes, csipkekészítés, kézi hímzés

139905 Kézimunka-előnyomás

139906 Kéziszőttes, necceltáru és csipkekészítés, kézi hímzés

139907 Népi iparművészeti és iparművészeti nemez készítése

14 Ruházati termék gyártása

141 Ruházat gyártása (kivéve: szőrmeruházat)

1411 Bőrruházat gyártása

141101 Bőrruházat gyártása m.n.s.

141102 Bőrruházati termék összeállítása

1412 Munkaruházat gyártása

141201 Munkaruházat gyártása

1413 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)

141301 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) m.n.s.

141302 Felsőruházati termék összeállítása

141303 Egyenruházat gyártása

141304 Népi iparművészeti és iparművészeti felsőruházat készítése

1414 Alsóruházat gyártása

141401 Alsóruházat gyártása m.n.s.

141402 Alsóruházati termék összeállítása
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141403 Népi iparművészeti és iparművészeti alsóruházat készítése

1419 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása

141901 Öltözékkiegészítő gyártása m.n.s.

141902 Fürdőruhakészítés

141903 Bőr-, szőrmeruházati kiegészítők gyártása

141904 Textil alapanyagú lábbeli gyártása

141905 Bébiruházat gyártása

141906 Egyéb ruházati termékek összeállítása

141907 Speciális versenysportruházat gyártása

141908 Egyéb népi iparművészeti és iparművészeti ruházat készítése

142 Szőrmecikk gyártása

1420 Szőrmecikk gyártása

142001 Szőrme- és szűcsipari termékek gyártása m.n.s.

142002 Népi iparművészeti és iparművészeti szőrmecikk készítése

143 Kötött, hurkolt cikk gyártása

1431 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása

143101 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása m.n.s.

143102 Gépi kötött, hurkolt harisnyafélék összeállítása

143103 Kézi kötésű, horgolású harisnyafélék gyártása

1439 Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása 

143901 Gépi kötött, hurkolt pulóverfélék gyártása m.n.s.

143902 Kötött, hurkolt, horgolt pulóverfélék összeállítása

143903 Kézi kötésű, horgolású pulóverfélék gyártása

15 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása

151 Bőr, szőrme kikészítése; táskafélék, szíjazat gyártása

1511 Bőr, szőrme kikészítése

151101 Bőrkikészítés

151102 Szőrmekikészítés és -festés

1512 Táskafélék, szíjazat gyártása

151201 Bőr-, műbőr termékek gyártása (kivéve: bőrruházat, lábbeli) m.n.s.

151202 Népi iparművészeti és iparművészeti nyergesáru, lószerszám készítése

151203 Népi iparművészeti és iparművészeti bőrtermék készítése (kivéve állatfelszerelés)

151204 Nyergesáru, lószerszám gyártása

151205 Állatruházat bármilyen állat számára, bármilyen anyagból

152 Lábbeligyártás

1520 Lábbeligyártás

152001 Lábbeligyártás m.n.s.

152002 Népi iparművészeti és iparművészeti lábbeli készítése

16 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása

161 Fűrészárugyártás

1610 Fűrészárugyártás

161001 Fűrészárugyártás m.n.s.

161002 Táblába össze nem állított parketta-, hajópadló-készítés

162 Fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

1621 Falemezgyártás

162101 Falemezgyártás

1622 Parkettagyártás
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162201 Parkettagyártás

1623 Épületasztalos-ipari termék gyártása

162301 Épületasztalos-ipari termék gyártása

1624 Tároló fatermék gyártása

162401 Tároló fatermék gyártása

1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása

162901 Fatömegcikkgyártás m.n.s.

162902 Faesztergályos, faszobrászati termékek gyártása

162903 Népi iparművészeti és iparművészeti faműves termékek készítése

162904 Fa alapanyagú dísztárgykészítés

162905 Parafa-, fonottáru gyártása

162906 Népi iparművészeti és iparművészeti fonottáru készítése

162907 Brikett, pellet gyártása

17 Papír, papírtermék gyártása

171 Papíripari rostanyag, papír gyártása

1711 Papíripari rostanyag gyártása

171101 Papíripari rostanyag gyártása

1712 Papírgyártás

171201 Papírgyártás

172 Papírtermék gyártása

1721 Papír csomagolóeszköz gyártása

172101 Papír csomagolóeszköz gyártása

1722 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

172201 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

1723 Irodai papíráru gyártása

172301 Irodai papíráru gyártása

1724 Tapétagyártás

172401 Tapétagyártás

1729 Egyéb papír-, kartontermék gyártása

172901 Egyéb m.n.s. papírtermék gyártása

172902 Papíralapú dísztárgykészítés

172903 Szívott rostanyagból készült papíráru gyártása

18 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység

181 Nyomdai tevékenység

1811 Napilapnyomás

181101 Napilapnyomás

1812 Nyomás (kivéve: napilap)

181201 Könyv- és zeneműnyomás

181202 Időszaki kiadvány nyomása

181203 Egyéb nyomdai termékek nyomása

181204 Nyomás közvetlenül textíliára, műanyagra, üvegre, fémre, fára és kerámiára

1813 Nyomdai előkészítő tevékenység

181301 M.n.s. nyomdai előkészítő tevékenység

181302 Kiegészítő nyomdai tevékenység

181303 Nyomdai kiadvány tördelése, szerkesztése, tipográfia

1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

181401 M.n.s. könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
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181402 Egyéb nyomtatott papírtermék kötése

182 Egyéb sokszorosítás

1820 Egyéb sokszorosítás

182001 Hangfelvétel-sokszorosítás

182002 Videofelvétel sokszorosítása

182003 Számítógépes adathordozó sokszorosítása

19 Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás

191 Kokszgyártás

1910 Kokszgyártás

191001 Kokszgyártás

192 Kőolaj-feldolgozás

1920 Kőolaj-feldolgozás

192001 Kőolaj-feldolgozás m.n.s.

192002 Szén- és tőzegbrikett gyártása

20 Vegyi anyag, termék gyártása

201 Vegyi alapanyag gyártása

2011 Ipari gáz gyártása

201101 Ipari gáz gyártása

2012 Színezék, pigment gyártása

201201 Színezék, pigment gyártása

2013 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása

201301 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása

2014 Szerves vegyi alapanyag gyártása

201401 Szerves vegyi alapanyag gyártása

2015 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása

201501 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása

201502 Virágföld előállítása

2016 Műanyag-alapanyag gyártása

201601 Műanyag-alapanyag gyártása

2017 Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása

201701 Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása

202 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

2020 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

202001 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

203 Festék, bevonóanyag gyártása

2030 Festék, bevonóanyag gyártása

203001 Festék, bevonóanyag gyártása m.n.s.

204 Tisztítószer, testápolási cikk gyártása

2041 Tisztítószer gyártása

204101 Tisztítószer gyártása m.n.s.

204102 Szappankészítés

2042 Testápolási cikk gyártása

204201 Testápolási cikk gyártása

204202 Kézműves szappanok és kozmetikumok készítése

205 Egyéb vegyi termék gyártása

2051 Robbanóanyag gyártása

205101 Robbanóanyag gyártása
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2052 Ragasztószergyártás

205201 Ragasztószergyártás

2053 Illóolajgyártás

205301 Illóolajgyártás

2059 M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása

205901 Egyéb vegyi termék gyártása m.n.s. 

205902 Fényképészeti vegyi anyag gyártása

205903 Tinta-, tusgyártás

206 Vegyi szál gyártása

2060 Vegyi szál gyártása

206001 Vegyi szál gyártása

21 Gyógyszergyártás

211 Gyógyszeralapanyag-gyártás

2110 Gyógyszeralapanyag-gyártás

211001 Gyógyszer-hatóanyag gyártás

211002 Gyógyszer-segédanyag gyártás

211003 Gyógyszeranyag gyártás

212 Gyógyszerkészítmény gyártása

2120 Gyógyszerkészítmény gyártása

212001 Gyógyszergyártás

212003 Gyógyászati felhasználású anyagok gyártása

22 Gumi-, műanyag termék gyártása

221 Gumitermék gyártása

2211 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása

221101 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása m.n.s.

221102 Gumiabroncs újrafutózása, felújítása

2219 Egyéb gumitermék gyártása

221901 Egyéb gumitermék gyártása

222 Műanyag termék gyártása

2221 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása

222101 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása m.n.s.

222102 Műanyagból készült lap, lemez, cső, profil gyártásával kapcsolatos szolgáltatások

2222 Műanyag csomagolóeszköz gyártása

222201 Műanyag csomagolóeszköz gyártása

2223 Műanyag építőanyag gyártása

222301 Műanyag építőanyag gyártása

2229 Egyéb műanyag termék gyártása

222901 Egyéb műanyag termék gyártása m.n.s.

222903 Gravírozás, festés műanyagra bérmunkában

23 Nemfém ásványi termék gyártása

231 Üveg, üvegtermék gyártása

2311 Síküveggyártás

231101 Síküveggyártás m.n.s.

231102 Síküveg csiszolása

2312 Síküveg továbbfeldolgozása

231201 Síküveg továbbfeldolgozása

2313 Öblösüveggyártás
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231301 Egyéb öblösüveggyártás

231302 Népi iparművészeti és iparművészeti öblösüveg készítése

231303 Gravírozás, festés öblösüvegre bérmunkában

231304 Öblösüveg csiszolása

2314 Üvegszálgyártás

231401 Üvegszálgyártás

2319 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása

231901 Műszaki üvegtermék gyártása m.n.s.

231902 Népi iparművészeti és iparművészeti díszüveg készítése

231903 Egyéb üvegtermék, -dísztárgy-készítés

231904 Gravírozás, festés műszaki, egyéb üvegre

231906 Műszaki üveg csiszolása

232 Tűzálló termék gyártása

2320 Tűzálló termék gyártása

232001 Tűzálló termék gyártása

233 Kerámia, agyag építőanyag gyártása

2331 Kerámiacsempe, -lap gyártása

233101 Kerámiacsempe, -lap gyártása

233102 Népi iparművészeti és iparművészeti kályhacsempék készítése

2332 Égetett agyag építőanyag gyártása

233201 Égetett agyag építőanyag gyártása

234 Porcelán, kerámiatermék gyártása

2341 Háztartási kerámia gyártása

234101 Egyéb háztartási kerámia gyártása

234102 Népi iparművészeti és iparművészeti háztartási kerámia- és fazekastermék készítése

234103 Kerámia dísztárgykészítés, porcelánfestés

2342 Egészségügyi kerámia gyártása

234201 Egészségügyi kerámia gyártása

2343 Kerámia szigetelő gyártása

234301 Kerámia szigetelő gyártása

2344 Műszaki kerámia gyártása

234401 Műszaki kerámia gyártása

2349 Egyéb kerámiatermék gyártása

234901 Egyéb m.n.s. kerámiatermék gyártása

234902 Egyéb népi iparművészeti és iparművészeti kerámia- és fazekastermék készítése

235 Cement-, mész-, gipszgyártás

2351 Cementgyártás

235101 Cementgyártás

2352 Mész-, gipszgyártás

235201 Mészgyártás (mészoltás, mészégetés)

235202 Gipszgyártás

235203 Dolomitgyártás

236 Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

2361 Építési betontermék gyártása

236101 Építési betontermék gyártása

2362 Építési gipsztermék gyártása

236201 Építési gipsztermék gyártása
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2363 Előre kevert beton gyártása

236301 Előre kevert beton gyártása

2364 Habarcsgyártás

236401 Habarcsgyártás

2365 Szálerősítésű cement gyártása

236501 Egyéb szálerősítésű cement gyártása

236502 Vályogvetés

2369 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

236901 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

237 Kőmegmunkálás

2370 Kőmegmunkálás

237001 Kőmegmunkálás

239 Egyéb csiszolótermék és nemfém ásványi termék gyártása m.n.s.

2391 Csiszolótermék gyártása

239101 Csiszolótermék gyártása

2399 M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása 

239901 Egyéb nemfém ásványi termék gyártása m.n.s. 

24 Fémalapanyag gyártása

241 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

2410 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

241001 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

242 Acélcsőgyártás

2420 Acélcsőgyártás

242001 Acélcsőgyártás

243 Egyéb kohászati termék gyártása acélból

2431 Hidegen húzott acélrúd gyártása

243101 Hidegen húzott vas-, acéltermék gyártása

2432 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása

243201 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása

2433 Hidegen hajlított acélidom gyártása

243301 Hidegen alakított acélidom gyártása

2434 Hidegen húzott acélhuzal gyártása

243401 Acélhuzalgyártás

244 Nem vas fém alapanyag gyártása

2441 Nemesfémgyártás

244101 Nemesfémgyártás

2442 Alumíniumgyártás

244201 Alumíniumgyártás

2443 Ólom, cink, ón gyártása

244301 Ólom, cink, ón gyártása

2444 Rézgyártás

244401 Rézgyártás

2445 Egyéb nem vas fém gyártása

244501 Egyéb nem vas fém gyártása

245 Fémöntés

2451 Vasöntés

245101 Vasöntés m.n.s.
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245102 Öntöttvas cső gyártása

2452 Acélöntés

245201 Acélöntés

2453 Könnyűfémöntés

245301 Könnyűfémöntés

2454 Egyéb nem vas fém öntése

245401 Egyéb nem vas fém öntése

25 Fémfeldolgozási termék gyártása

251 Fémszerkezet, -épületelem gyártása

2511 Fémszerkezet gyártása

251101 Fémszerkezet gyártása

2512 Fém épületelem gyártása

251201 Fém épületelem gyártása

252 Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása

2521 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása

252101 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása

2529 Fémtartály gyártása

252901 Fémtartály gyártása

253 Gőzkazán gyártása

2530 Gőzkazán gyártása

253001 Gőzkazán gyártása

254 Fegyver-, lőszergyártás

2540 Fegyver-, lőszergyártás

254001 Fegyver-, lőszergyártás

255 Fémalakítás, porkohászat

2550 Fémalakítás, porkohászat

255001 Fémnyomás, fémkovácsolás, sajtolás, préselés

255002 Porkohászat

256 Fém felületkezelése, megmunkálása

2561 Fémfelület-kezelés

256101 Fémfelület-kezelés

256102 Gravírozás fémfelületre, bérmunkában

2562 Fémmegmunkálás

256201 Fémmegmunkálás m.n.s.

256202 Fém hegesztése, forrasztása

256203 Fém esztergálása

257 Evőeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása

2571 Evőeszköz gyártása

257101 Evőeszköz gyártása

257102 Népi iparművészeti és iparművészeti kés készítés

257103 Egyéb vágóeszköz gyártása

2572 Lakat-, zárgyártás

257201 Lakat-, zárgyártás

2573 Szerszámgyártás

257301 Kéziszerszámgyártás

257302 Gépszerszámgyártás

259 Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
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2591 Acél tárolóeszköz gyártása

259101 Vas, acél tárolóeszköz gyártása

2592 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása

259201 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása

2593 Huzaltermék gyártása

259301 Huzaltermék gyártása

2594 Kötőelem, csavar gyártása

259401 Kötőelem, csavar gyártása

2599 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

259901 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

259902 Fém dísztárgy készítése

259903 Népi iparművészeti és iparművészeti fémműves termék készítése

259904 Háztartási és egyéb fém tömegcikk gyártása

259905 Bronz, rézműves díszműáru és hasonló termék gyártása

26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása

261 Elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása

2611 Elektronikai alkatrész gyártása

261101 Elektronikai alkatrész gyártása

2612 Elektronikai áramköri kártya gyártása

261201 Elektronikai áramköri kártya gyártása

262 Számítógép, perifériás egység gyártása

2620 Számítógép, perifériás egység gyártása

262001 Számítógép, perifériás egység gyártása m.n.s.

262002 Számítógépmodulok összeszerelése

263 Híradás-technikai berendezés gyártása

2630 Híradás-technikai berendezés gyártása

263001 Híradás-technikai berendezés gyártása m.n.s.

264 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

2640 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

264001 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása

265 Műszer-, óragyártás

2651 Mérőműszergyártás

265101 Mérőműszer gyártása

2652 Óragyártás

265201 Óragyártás

266 Elektronikus orvosi berendezés gyártása

2660 Elektronikus orvosi berendezés gyártása

266001 Elektronikus orvosi berendezés gyártása

267 Optikai eszköz gyártása

2670 Optikai eszköz gyártása

267001 Optikai, fényképészeti eszköz gyártása

268 Mágneses, optikai információhordozó gyártása

2680 Mágneses, optikai információhordozó gyártása

268001 Mágneses, optikai információhordozó gyártása

27 Villamos berendezés gyártása

271 Villamos motor, áramfejlesztő, áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

2711 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása
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271101 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása

2712 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

271201 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

272 Akkumulátor, szárazelem gyártása

2720 Akkumulátor, szárazelem gyártása

272001 Akkumulátor, szárazelem gyártása

273 Vezeték, kábel, szerelvény gyártása

2731 Száloptikai kábel gyártása

273101 Száloptikai kábel gyártása

2732 Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása

273201 Szigetelt vezeték, kábel gyártása

2733 Szerelvény gyártása

273301 Szerelvény gyártása

274 Villamos világítóeszköz gyártása

2740 Villamos világítóeszköz gyártása

274001 Villamos világítóeszköz gyártása

275 Háztartási készülék gyártása

2751 Háztartási villamos készülék gyártása

275101 Háztartási villamos készülék gyártása m.n.s.

275102 Elektromos fűtőberendezés gyártása

2752 Nem villamos háztartási készülék gyártása

275201 Nem villamos háztartási készülék gyártása m.n.s.

275202 M.n.s. fűtőberendezés gyártása

279 Egyéb villamos berendezés gyártása

2790 Egyéb villamos berendezés gyártása

279001 Egyéb villamos berendezés gyártása m.n.s.

279002 Elektromos forgalomirányító berendezés gyártása

279003 Vagyonvédelmi, riasztóberendezések gyártása

28 Gép, gépi berendezés gyártása

281 Általános rendeltetésű gép gyártása

2811 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor)

281101 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, -közútijármű-motor)

2812 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása

281201 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása

2813 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása

281301 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása

2814 Csap, szelep gyártása

281401 Csap, szelep gyártása

2815 Csapágy, erőátviteli elem gyártása

281501 Csapágy, erőátviteli elem gyártása

282 Egyéb általános rendeltetésű gép gyártása

2821 Fűtőberendezés, kemence gyártása

282101 Ipari kemence gyártása

282102 Sütőipari villamos kemence gyártása

2822 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása

282201 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása

2823 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
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282301 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

2824 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása

282401 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása

2825 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása

282501 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása

2829 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása 

282901 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása 

283 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

2830 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

283001 M.n.s. mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása

283002 Mezőgazdasági traktor gyártása

284 Szerszámgépgyártás

2841 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása

284101 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása

2849 Egyéb szerszámgép gyártása

284901 Egyéb szerszámgép gyártása

289 Egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása

2891 Kohászati gép gyártása

289101 Kohászati gép gyártása

2892 Bányászati, építőipari gép gyártása

289201 Bányászati, építőipari gép gyártása

2893 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása

289301 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása

2894 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása

289401 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása

2895 Papíripari gép gyártása

289501 Papíripari gép gyártása

2896 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása

289601 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása

2899 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

289901 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

29 Közúti jármű gyártása

291 Közúti gépjármű gyártása

2910 Közúti gépjármű gyártása

291001 Közúti gépjármű gyártása

292 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

2920 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása

292001 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása m.n.s.

292002 Konténer, szállítótartály gyártása

292003 Lakókocsi, mobilotthon berendezésének kialakítása

293 Közúti jármű alkatrészeinek gyártása

2931 Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása

293101 Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása

2932 Közúti jármű alkatrészeinek gyártása

293201 Közúti gépjármű alkatrészeinek gyártása

30 Egyéb jármű gyártása

301 Hajó, csónak gyártása
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3011 Hajógyártás

301101 Hajógyártás

3012 Szabadidő-, sporthajó gyártása

301201 Szabadidő-, sporthajó gyártása

302 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

3020 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

302001 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

303 Légi, űrjármű gyártása

3030 Légi, űrjármű gyártása

303001 Légi, űrjármű gyártása

304 Katonai harcjármű gyártása

3040 Katonai harcjármű gyártása

304001 Katonai harcjármű gyártása

309 Egyéb jármű gyártása

3091 Motorkerékpár gyártása

309101 Motorkerékpár gyártása

3092 Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása

309201 Kerékpár gyártása

309202 Kerekesszék gyártása

3099 M.n.s. egyéb jármű gyártása 

309901 M.n.s. egyéb jármű gyártása 

31 Bútorgyártás

310 Bútorgyártás

3101 Irodabútor gyártása

310101 Irodabútor gyártása

3102 Konyhabútorgyártás

310201 Konyhabútorgyártás m.n.s.

310202 Népi iparművészeti és iparművészeti konyhabútor készítése

3103 Ágybetét gyártása

310301 Ágybetét gyártása

3109 Egyéb bútor gyártása

310901 Egyéb m.n.s. bútor gyártása

310902 Egyéb népi iparművészeti és iparművészeti bútor készítése

310904 Bútorgyártás befejező műveletei

310905 Népi iparművészeti és iparművészeti fonottbútor-készítés

32 Egyéb feldolgozóipari tevékenység

321 Ékszergyártás

3212 Ékszergyártás

321201 Ötvös, aranyműves termék gyártása, vésése

321202 Ékszer gyártása, átalakítása

321204 M.n.s. ékszergyártás

3213 Divatékszer gyártása

321301 Divatékszer gyártása m.n.s.

321302 Tűzzománc dísztárgy, divatékszer készítése

321304 Népi iparművészeti és iparművészeti divatékszer, díszműáru készítése

321305 Fűzöttgyöngy-készítés

322 Hangszergyártás
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3220 Hangszergyártás

322001 Hangszergyártás

322002 Népi iparművészeti és iparművészeti hangszer készítése

323 Sportszergyártás

3230 Sportszergyártás

323001 Sportszergyártás m.n.s.

323002 Bőr sportkesztyű, -fejfedő gyártása

324 Játékgyártás

3240 Játékgyártás

324001 Játékgyártás m.n.s.

324002 Népi iparművészeti és iparművészeti játékok készítése

324003 Játékautomata és szórakoztató játékok gyártása

324004 Vidámparki szórakoztató berendezés gyártása

325 Orvosi eszköz gyártása

3250 Orvosi eszköz gyártása

325001 Egyéb orvosi eszköz gyártása m.n.s.

325002 Gyógyászati segédeszköz gyártása

325003 Fogtechnikai eszköz gyártása

325004 Egyedi gyógyászati segédeszköz gyártása és értékesítése

329 M.n.s. egyéb feldolgozóipari tevékenység

3291 Seprű-, kefegyártás

329101 Seprű-, kefegyártás

3299 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység 

329901 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység

329902 Koporsókészítés

329903 Védő- és biztonsági felszerelések gyártása

329904 Ernyőkészítés

329905 Kézi szita- és rostakészítés

329906 Egyéb népi iparművészeti és iparművészeti termékek készítése

329907 Fésű-, hajcsatkészítés

329908 Gomb-, patent-, húzózárkészítés

329909 Parókakészítés

329910 Gyertyaöntés, gyertyamártás

329911 Művirág-, műgyümölcs-készítés

329912 Bemutató- (kiállítási, oktatási) és szemléltetőeszköz-, -készülék- és -modell-készítés

329913 Írószerkészítés, bélyegzőkészítés

329914 Preparátori tevékenység (állatkitömés)

329916 Dekorációs szolgáltatás

329917 Címfestés

33 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása, üzembe helyezése

331 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása 

3311 Fémfeldolgozási termék javítása

331101 Fémszerkezet javítása

331102 Konténer javítása

331103 Fegyver-, fegyverrendszer javítása

331104 Zár, -szerkezet javítása

331105 Vas, acél tárolóeszköz javítása
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331106 Fémtartály javítása

331110 Fűtési kazán, radiátor javítása 

331111 Gőzkazán javítása

331113 Könnyűfém csomagolóeszköz javítása

331114 Huzaltermék javítása

331115 Kötőelem, csavar javítása

331116 Máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék javítása

331117 Kéziszerszám javítás

3312 Ipari gép, berendezés javítása 

331201 M.n.s. egyéb általános gép, berendezés javítása

331202 Gépi meghajtású, hordozható kézi szerszámgép javítása

331203 Egyéb mezőgazdasági gép javítása

331205 Irodagép javítása (kivéve: számítógép és perifériái)

331206 Textil-, ruházati, bőripari gép javítása

331207 M.n.s. egyéb speciális gép javítása

331208 Papíripari gép javítása

331209 Élelmiszer-, dohányipari gép javítása

331210 Bányászati, építőipari gép javítása

331211 Kohászati gép javítása

331212 Egyéb m.n.s. szerszámgép javítása

331213 Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép javítása

331214 Mezőgazdasági traktor javítása

331215 Ipari kemence javítása

331216 Ipari, technológiai csap, szelep javítása

331217 Szivattyú, kompresszor javítása

331220 Motor, turbina javítása (légi, közúti járműmotor nélkül)

331221 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó javítása

331222 Emelő-, anyagmozgató gép javítása

331223 Csapágy, erőátviteli elem javítása

331224 Műanyag-, gumifeldolgozó gép javítása

331225 Gépek elektromos javítása

3313 Elektronikus, optikai eszköz javítása

331301 Elektronikus, optikai eszköz javítása m.n.s.

331302 Orvosi, sebészeti berendezés javítása

331303 Professzionális optikai, fényképészeti eszköz javítása

331304 Ipari folyamatirányító rendszer javítása

331305 Professzionális időmérő műszer javítása

331306 Professzionális híradás-technikai termék javítása

3314 Ipari villamos gép, berendezés javítása

331401 M.n.s. egyéb villamos iparigép, készülék javítása

331402 Villamos motor, áramfejlesztő javítása, újratekercselése

331403 Transzformátor javítása

331404 Áramelosztó, -szabályozó készülék javítása

3315 Hajó, csónak javítása

331501 Hajó, csónak javítása m.n.s.

331502 Szabadidő-, sporthajó javítása

331503 Halászhajó javítása
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3316 Repülőgép, űrhajó javítása

331601 Légi-, űrjármű javítása

3317 Egyéb közlekedési eszköz javítása

331701 Vasúti, kötöttpályás jármű javítása

331702 Kerekesszék javítása

331703 Nem gépi meghajtású egyéb jármű javítása

331704 M.n.s. egyéb közlekedési eszköz javítása

3319 Egyéb ipari eszköz javítása

331901 Kötélzet, jutavászon és ponyva javítása

331902 Orgona és más hangszer régiség javítása, restaurálása

331903 Automata, vidámparki, vendéglátóhelyi asztali és egyéb társasjátékok javítása

331904 Tároló fatermék, rakodólap javítása

331905 Egyéb gumitermék javítása (kivéve: gumiabroncs)

331906 Műanyag termékek javítása

331908 Csiszolótermék javítása

331910 Műszaki üvegtermék javítása

331912 M.n.s. egyéb ipari eszköz javítása

332 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

3320 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

332001 M.n.s. egyéb speciális gép üzembe helyezése

332002 Erőátviteli elem üzembe helyezése

332003 Kemence üzembe helyezése

332005 Ipari folyamatirányító rendszer összeszerelése

332007 Motor, turbina üzembe helyezése (légi, közúti járműmotor nélkül)

332008 Szivattyú, kompresszor üzembe helyezése

332009 Fűtési kazán (ipari kapacitású) üzembe helyezése

332010 Emelő-, anyagmozgató gép üzembe helyezése

332011 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó üzembe helyezése

332012 M.n.s. egyéb általános gép, berendezés üzembe helyezése

332013 Mezőgazdasági gép üzembe helyezése

332014 Fémmegmunkáló szerszámgép üzembe helyezése

332015 Egyéb m.n.s. szerszámgép üzembe helyezése

332016 Kohászati gép üzembe helyezése

332018 Élelmiszer-, dohányipari gép üzembe helyezése

332019 Textil-, ruházati, bőripari gép üzembe helyezése

332020 Papíripari gép üzembe helyezése

332021 Villamos motor, áramfejlesztő üzembe helyezése

332022 Áramelosztó, -szabályozó készülék üzembe helyezése

332023 Ipari híradás-technikai termék üzembe helyezése

332024 Mérőműszer üzembe helyezése (kivéve fogyasztásmérők)

332026 Fém tárolóeszköz üzembe helyezése

332027 Zár, -szerkezet üzembe helyezése

332029 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép üzembe helyezése

332030 M.n.s. egyéb ipari villamos berendezés üzembe helyezése

332031 M.n.s. egyéb ipari eszköz üzembe helyezése

332032 Bányászati, építőipari gép üzembe helyezése

332033 Gőzkazán üzembe helyezése
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332035 Orvosi, sebészeti berendezés üzembe helyezése

332036 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék (kivéve: a gépek, gépi berendezések) üzembe helyezése

332037 Fémtartály üzembe helyezése

332038
Automata tekepálya, vidámparki játékberendezés, vendéglátóhely asztali és egyéb társasjátékainak 
felszerelése, üzembe helyezése

332039 Irodagép üzembe helyezése

332040 Professzionális elektronikai berendezés üzembe helyezése

332041 Hangszer üzembe helyezése

332042 Professzionális fényképészeti, filmtechnikai felszerelés, optikai műszer üzembe helyezése

332043 Ipari időmérő műszer, készülék üzembe helyezése

35 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás

351 Villamosenergia-termelés, -ellátás

3511 Villamosenergia-termelés

351101 Engedélyhez nem kötött erőmű működtetése

351102 Szélerőmű működtetése

3514 Villamosenergia-kereskedelem

351401 Ügyfélszerzés villamosenergia-szolgáltató részére

351402 Villamosenergia ügynöki kiskereskedelme

352 Gázellátás

3523 Gázkereskedelem

352301 Ügyfélszerzés gázszolgáltató részére

352302 Gáz ügynöki kiskereskedelme

353 Gőzellátás, légkondicionálás

3530 Gőzellátás, légkondicionálás

353001 Fogyasztói hőszolgáltatás

353002 Képesítéshez kötött kazán-kezelés

36 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

360 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

3600 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

360001 Vízóra hitelesítése

37 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

370 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

370001 Szennyvíz- és csapadékvíz-csatorna tisztítása, dugulás megszüntetése

370002 Szennyvízszippantás

38 Hulladékgazdálkodás

381 Hulladékgyűjtés

3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

381101 Nem veszélyes hulladék gyűjtése, kezelése

3812 Veszélyes hulladék gyűjtése

381201 Veszélyes hulladék gyűjtése

382 Hulladékkezelés, -ártalmatlanítás

3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

382101 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

382102 Biogáz gyártás hulladékból, komposztálás

3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

382201 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
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383 Hulladékanyag hasznosítása

3831 Használt eszköz bontása

383103 Gépjármű bontása

383104 Egyéb eszköz bontása

3832 Hulladék újrahasznosítása

383205 Másodlagos nyersanyag előállítása fém hulladékból

383206 Másodlagos nyersanyag előállítása nemfém hulladékból

383207 Brikett, pellet gyártása vegyes ipari hulladékból

39 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

390 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

3900 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

390001 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés m.n.s.

390002 Területtisztítás

41 Épületek építése

411 Épületépítési projekt szervezése

4110 Épületépítési projekt szervezése

411001 Épület építési beruházás szervezése

412 Lakó- és nem lakó épület építése

4120 Lakó- és nem lakó épület építése

412001 Épületszerkezet felújítás

412002 Lakó- és nem lakóépület kivitelezése

412003 Előre gyártott (nem saját gyártású) épület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész állapotban

412004 Műemlék építmény helyreállítása, restaurálása

412005 Saját gyártású faépület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész állapotban

412006 Saját gyártású műanyag épület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész állapotban

412007 Saját gyártású fém épület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész állapotban

42 Egyéb építmény építése

421 Út, vasút építése

4211 Út, autópálya építése

421101 Útépítés

421103 Útburkolati jelek festése

421104 Repülőtéri kifutópálya-építés

421105 Útfelújítás, karbantartás

4212 Vasút építése

421201 Vasút építése

421202 Városi kötöttpályás vasút építése

4213 Híd, alagút építése

421301 Hídépítés

421302 Alagút építés

422 Közműépítés

4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

422101 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése m.n.s.

422102 Vízi-csatorna közműépítés

422103 Gáz és egyéb energia csővezeték építése

422104 Automata öntözőrendszer telepítése

422105 Kútfúrás

422106 Kútásás
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4222 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

422202 Elektromos közmű építése

422203 Távközlési, telekommunikációs hálózat építés

422204 Erőmű építése

429 M.n.s. egyéb építmény építése

4291 Vízi létesítmény építése

429101 Vízi létesítmény építése

4299 Egyéb m.n.s. építés

429901 Egyéb m.n.s. építés

429904 Sportpályák építése

43 Speciális szaképítés

431 Bontás, építési terület előkészítése

4311 Bontás

431101 Bontás kézi erővel

431102 Robbantással végzett épületbontás

431103 Bontás géppel

4312 Építési terület előkészítése

431201 Gépi földmunkák végzése

431202 Kézi földmunka végzése

431203 Építési terület előkészítése m.n.s.

4313 Talajmintavétel, próbafúrás

431301 Talajmintavétel, próbafúrás

432 Épületgépészeti szerelés

4321 Villanyszerelés

432101 Egyéb villanyszerelés

432102 Vagyonvédelmi, riasztóberendezések, épületfelügyelet felszerelése, gyengeáramú hálózat kiépítése, javítása

432103 Antennaszerelés (helyhez kötött)

432104 Napelem szerelése

432105 Közúti, vasúti világítási és elektromos jelzőrendszer, biztosítóberendezések szerelése

4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

432201 Gázvezeték szerelés

432202 Központi fűtés és csőhálózat szerelése (nem elektromos)

432203 Szennyvízcsatorna-, vízvezetékszerelés

432204 Szellőző-, légkondicionáló berendezés szerelése

432205 Napkollektor szerelése

432206 Gázkészülék szerelés

432207 Beépített tűzoltóberendezés szerelése

432208 Fűtőberendezés szerelése

432209 Gázszállító rendszerek szerelése

4329 Egyéb épületgépészeti szerelés

432901 Egyéb m.n.s. épületgépészeti szerelés

432902 Felvonó, mozgólépcső beépítése, üzembe helyezése

432903 Épületlakatos szerkezet szerelés, kerítés, rács felszerelése

432904 Felvonó, mozgólépcső karbantartás, -javítás

432906 Hang- és hőszigetelés

432907 Árnyékoló, napellenző, ponyvatető, árnyékolástechnika felszerelése, javítása

432908 Épületszerkezetek tűzállóvá tétele
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433 Befejező építés

4331 Vakolás

433101 Vakolás m.n.s.

433102 Gipsz- és terrakottaszobrászat (helyszínen végezve)

433103 Gipszkartonszerelés, száraz építészet

4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése

433202 Redőny, reluxa felszerelése, javítása

433203 Nyílászáró beszerelése

433204 Álmennyezet-, álpadló-szerelés

433206 Beépített bútor beszerelése, javítása

433207 M.n.s. egyéb épületasztalos szerkezet szerelése, javítása

4333 Padló-, falburkolás

433301 Épületburkoló-ipari munkák

433302 Melegburkolás és parkettázás

433303 Mozaik díszítés, márvány, gránit és palamunka

433305 Tapétázás

433307 Térburkolás

433308 Hidegburkolás

4334 Festés, üvegezés

433401 Festés, mázolás

433402 Üvegezés

433403 Építmény, faszerkezet gomba, kártevő és korrózió elleni védelme

433404 Acélszerkezetek korrózióvédelme

4339 Egyéb befejező építés m.n.s.

433901 Egyéb befejező építés m.n.s.

433902 Sírkő felállítása, javítása, felújítása, tisztítása, bontása helyszínen

433903 Betonfúrás és -vágás, szögbelövés,

439 Egyéb speciális szaképítés

4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

439101 Tetőfedés, héjalás

439102 Bádogozás

439103 Tetőszerkezet-építés (ácsolás)

4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

439901 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

439902 Vízszigetelés

439903 Állványozás

439904 Kőművesmunka

439905 Cserépkályha- és kandallóépítés

439906 Vasbetonszerelés

439907 Kazán és kemence kőművesmunkái

439908 Gázkéményszerelés

439909 Építményfelújítás, karbantartás ipari alpinista módszerrel

439910 Zsaluzás, dúcolás

439911 Saját gyártású fémszerkezet helyszíni szerelése

439913 Épületszobrászat, kőfaragás (helyszínen)

439915 Építmény acélszerkezetének összeszerelése

439916 Előre gyártott építmények összeszerelése és felállítása
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439918 Mélyalapozás

45 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása

451 Gépjármű-kereskedelem

4511 Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem

451101 Személygépjármű-, könnyűgépjármű nagykereskedelme

451102 Használt személygépjármű, könnyűgépjármű kiskereskedelme

451103 Személygépjármű, könnyűgépjármű kiskereskedelme

451104 Személygépjármű, könnyűgépjármű külkereskedelme

451105 Személygépjármű, könnyűgépjármű ügynöki kereskedelme

4519 Egyéb gépjármű-kereskedelem

451901 Egyéb gépjármű nagykereskedelme

451902 Használt egyéb gépjármű kiskereskedelme

451903 Egyéb gépjármű kiskereskedelme

451904 Egyéb gépjármű külkereskedelme

451905 Egyéb gépjármű ügynöki kereskedelme

452 Gépjárműjavítás, -karbantartás

4520 Gépjárműjavítás, -karbantartás

452001 Személygépkocsi általános karbantartás, -javítás

452002 Gumiabroncs, -tömlő javítás, centírozás

452003 Gépjárműkarosszéria-, tartozék-javítás

452004 Egyéb gépjármű javítása és karbantartása

452005 Gépjármű elektromos rendszerének javítása

452006 Gépjárműmosás

452007 Szélvédő helyszíni karcmentesítése, rendszám gravírozása a gépkocsi szélvédőjére vagy más részeire

452008 Gépjármű részegység és alkatrész javítás

453 Gépjárműalkatrész-kereskedelem

4531 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem

453101 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem m.n.s.

453102 Gépjárműalkatrész-külkereskedelem

453103 Gépjárműalkatrész ügynöki nagykereskedelme

4532 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem

453201 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem m.n.s.

453202 Gépjárműalkatrész ügynöki kiskereskedelme

454 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása

4540 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása

454001 Motorkerékpár nagykereskedelme

454002 Motorkerékpár-külkereskedelem

454003 Motorkerékpár ügynöki kereskedelme

454004 Motorkerékpár kiskereskedelme (új)

454005 Motorkerékpár kiskereskedelme (használt)

454006 Motorkerékpár-javítás, -karbantartás

454007 Motorkerékpár alkatrész kereskedelme

454008 Motorkerékpár részegység és alkatrész javítása

46 Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)

461 Ügynöki nagykereskedelem

4611 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme

461101 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme 
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4612 Tüzelő- és üzemanyag, érc, fém és vegyipari alapanyag ügynöki nagykereskedelme

461201 Tüzelő- és üzemanyag, érc, fém és vegyipari alapanyag ügynöki nagykereskedelme

461202 Befektetési arany ügynöki nagykereskedelme

4613 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme

461301 Fa, építési anyag ügynöki nagykereskedelme

4614 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme

461401 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme

4615 Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme

461501 Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme

4616 Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme

461601 Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme

4617 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme

461701 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme

4618 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme

461801 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme m.n.s.

461802 Gyógyszerközvetítés

4619 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem

461901 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem m.n.s.

461902 Anyagbeszerzés

462 Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme

4621 Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme

462101 Gabona-, vetőmag-, takarmány- és egyéb növényiszaporítóanyag-nagykereskedelem

462102 Feldolgozatlan dohány nagykereskedelme

462103 Mezőgazdasági növény, gyógynövény, egyéb m.n.s. mezőgazdasági nyersanyag felvásárlása

462104 Feldolgozatlan dohány külkereskedelem

462105 Gabona, vetőmag, takarmány külkereskedelem

4622 Dísznövény nagykereskedelme

462201 Dísznövény-nagykereskedelem

462202 Dísznövény-külkereskedelem

4623 Élőállat nagykereskedelme

462301 Élőállat nagykereskedelme m.n.s.

462302 Mezőgazdasági állatfelvásárlás

462303 Élőállat-külkereskedelem

4624 Bőr nagykereskedelme

462401 Bőr nagykereskedelme (új és használt)

462402 Bőr külkereskedelme

463 Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme

4631 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem

463101 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem m.n.s.

463102 Zöldség-, gyümölcs-külkereskedelem

463103 Borszőlő nagykereskedelme

4632 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme

463201 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme m.n.s.

463202 Hús-, húskészítmény külkereskedelme

4633 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme

463301 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme m.n.s.

463302 Tejtermék, tojás, zsiradék külkereskedelme
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4634 Ital nagykereskedelme

463401 Ital nagykereskedelme m.n.s.

463402 Ital külkereskedelme

463403 Szőlőbor nagykereskedelme

4635 Dohányáru nagykereskedelme

463501 Dohányáru nagykereskedelme

463502 Dohányáru külkereskedelme

4636 Cukor, édesség nagykereskedelme

463601 Cukor, édesség, nagykereskedelme m.n.s.

463602 Cukor, édesség, kenyér, pékáru külkereskedelme

463603 Kenyér-, pékáru-nagykereskedelem

4637 Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem

463701 Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem m.n.s.

463702 Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-külkereskedelem

4638 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme

463801 Egyéb m.n.s. élelmiszer-nagykereskedelem

463802 Egyéb élelmiszer-felvásárlás

463803 Egyéb m.n.s. élelmiszer külkereskedelem

463804 Malomipari termékek nagykereskedelme

463805 Malomipari termékek külkereskedelme

4639 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme

463901 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme m.n.s.

463902 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes külkereskedelme

464 Háztartási cikk nagykereskedelme

4641 Textil-nagykereskedelem

464101 Textil-nagykereskedelem m.n.s.

464102 Textil-külkereskedelem

4642 Ruházat, lábbeli nagykereskedelme

464201 Ruházat, lábbeli nagykereskedelme m.n.s.

464202 Ruházat, lábbeli külkereskedelme

4643 Elektromos háztartási cikk nagykereskedelme

464301 Elektromos háztartási cikk nagykereskedelme

464302 Elektromos háztartási cikk külkereskedelme

4644 Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem

464401 Háztartási célú tisztítószer-nagykereskedelem

464402 Porcelán, üvegáru nagykereskedelem

464403 Háztartási célú tisztítószer-külkereskedelem

464404 Porcelán, üvegáru külkereskedelem

4645 Illatszer nagykereskedelme

464501 Illatszer nagykereskedelme m.n.s.

464502 Illatszer külkereskedelme

4646 Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme

464601 Gyógyszer nagykereskedelme

464602 Gyógyászati termék nagykereskedelme

464603 Gyógyászati termék külkereskedelme

4647 Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme

464701 Bútor, szőnyeg, világító berendezés nagykereskedelme m.n.s.
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464702 Bútor, szőnyeg, világító berendezés külkereskedelme

4648 Óra-, ékszer-nagykereskedelem

464801 Óra-, ékszer-nagykereskedelem m.n.s.

464802 Óra-, ékszer-külkereskedelem

4649 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.

464901 Evőeszköz és fém háztartási cikk nagykereskedelem

464902 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.

464903 Egyéb háztartási cikk külkereskedelme m.n.s.

464904 Sportfelszerelés nagykereskedelme (ideértve a kerékpárt is)

465 Információtechnológiai, híradás-technikai termék nagykereskedelme

4651 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme

465101 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme m.n.s.

465102 Számítógép, periféria, szoftver külkereskedelme

4652 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme

465201 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme m.n.s.

465202 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei külkereskedelme

466 Egyéb gép, berendezés, tartozék nagykereskedelme

4661 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme

466101 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme m.n.s.

466102 Mezőgazdasági gép, berendezés külkereskedelme

4662 Szerszámgép-nagykereskedelem

466201 Szerszámgép-nagykereskedelem m.n.s.

466202 Szerszámgép-külkereskedelem

4663 Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme

466301 Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme m.n.s.

466302 Bányászati-, építőipari gép külkereskedelme

4664 Textilipari gép, varró-, kötőgép nagykereskedelme

466401 Textilipari gép, varró-, kötőgép nagykereskedelme m.n.s.

466402 Textilipari gép, varró-, kötőgép külkereskedelme

4665 Irodabútor-nagykereskedelem

466501 Irodabútor-nagykereskedelem

466502 Irodabútor-külkereskedelem

4666 Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme

466601 Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme m.n.s.

466602 Egyéb irodagép, -berendezés külkereskedelme

4669 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme

466901 Egyéb m.n.s. gép-, berendezés nagykereskedelme

466902 Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gép nagykereskedelme

466903 Egyéb m.n.s. gép-, berendezés külkereskedelme

466904 Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gép külkereskedelme

467 Egyéb szakosodott nagykereskedelem

4671 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme

467101 Tüzelőanyag-nagykereskedelem

467102 Gépjárműüzemanyag-nagykereskedelem

467103 Tüzelőanyag-külkereskedelem

467104 Gépjárműüzemanyag-külkereskedelem

4672 Fém-, érc-nagykereskedelem
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467201 Fém-, érc-nagykereskedelem m.n.s.

467202 Fém-, érc-külkereskedelem

467203 Befektetési arany nagykereskedelme

4673 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem

467301 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem m.n.s.

467302 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-külkereskedelem

467303 Tapéta-nagykereskedelem

4674 Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme

467401 Fémáru-, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme m.n.s.

467402 Fémáru-, szerelvény, fűtési berendezés külkereskedelme

4675 Vegyi áru nagykereskedelme

467501 Vegyi áru külkereskedelme (kivéve: tisztítószer)

467502 Vegyi áru nagykereskedelme

467503 Növényvédőszer-nagykereskedelem

467504 Műtrágya nagykereskedelem

4676 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme

467601 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme m.n.s.

467602 Egyéb termelési célú termék külkereskedelme

467603 Műanyag és gumi alapanyag nagykereskedelme

4677 Hulladék-nagykereskedelem

467701 Hulladék-nagykereskedelem m.n.s.

467702 Hulladék-külkereskedelem

467703 Üveg- és palackvisszagyűjtő (bolti tevékenységtől elkülönülten végezve)

469 Vegyestermékkörű nagykereskedelem

4690 Vegyestermékkörű nagykereskedelem

469001 Vegyestermékkörű nagykereskedelem m.n.s.

469002 Vegyestermékkörű külkereskedelem

47 Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)

471 Nem szakosodott bolti vegyes kiskereskedelem

4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

471101 Vegyes-kiskereskedelem élelmiszer jelleggel, élelmiszer diszkont

4719 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem

471901 Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem m.n.s.

471902 Általános áruházi kiskereskedelem

472 Élelmiszer-, ital-, dohányáru kiskereskedelme

4721 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme

472101 Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem m.n.s.

472102 Gyümölcskereskedelem (résztevékenység)

472103 Savanyúság-kiskereskedelem

4722 Hús-, húskészítmény kiskereskedelme

472201 Hús-, húskészítmény kiskereskedelme m.n.s.

472202 Vadhús kiskereskedelem

472203 Vágott baromfi-kiskereskedelem

4723 Hal kiskereskedelme

472301 Hal kiskereskedelme m.n.s.

4724 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem 

472401 Kenyér-, pékáru-kiskereskedelem m.n.s.
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472402 Édesség-kiskereskedelem

4725 Ital-kiskereskedelem 

472501 Ital-kiskereskedelem m.n.s.

472502 Szőlőbor kiskereskedelme

4726 Dohányáru-kiskereskedelem 

472601 Dohányáru-kiskereskedelem m.n.s.

4729 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 

472901 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem m.n.s.

472902 Tej- és tejtermék-kiskereskedelem

472903 Kávé-, tea-kiskereskedelem

472904 Tojás, zsiradék kiskereskedelem

472905 Gyógynövény-kiskereskedelem

473 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem 

4730 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem 

473001 Gépjármű üzemanyag kiskereskedelem m.n.s.

473002 Egyéb kőolajszármazék kiskereskedelem

474 Információs, híradás-technikai termék kiskereskedelme 

4741 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme 

474101 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme 

4742 Telekommunikációs termék kiskereskedelme

474201 Telekommunikációs termék kiskereskedelme

4743 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme

474301 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme

475 Egyéb háztartási cikk kiskereskedelme 

4751 Textil-kiskereskedelem 

475101 Egyéb textil-kiskereskedelem

475102 Méteráru-kiskereskedelem

475103 Rövidáru-, fonal-kiskereskedelem

475104 Kézimunka-kiskereskedelem

475105 Népi iparművészeti és iparművészeti, háziipari textil-kiskereskedelem

4752 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem 

475201 Vasáru, szerszám, szerelvény, barkácsáru kiskereskedelem

475202 Festék-kiskereskedelem

475203 Építőanyag és szaniteráru kiskereskedelem

475205 Épületfa kiskereskedelem

475206 Mezőgazdasági eszköz kiskereskedelme

4753 Szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme

475301 Függöny, textil lakberendezési cikk kiskereskedelme

475302 Népművészeti szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme

475303 Tapéta-kiskereskedelem

475304 Szőnyeg-kiskereskedelem

4754 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme 

475401 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme 

4759 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme

475901 Egyéb háztartási termék kiskereskedelem m.n.s.

475902 Finomacéláru kiskereskedelem

475903 Lakásfelszerelési cikkek kiskereskedelme
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475904 Háztartási üveg-, porcelán-kiskereskedelem

475905 Műanyag-, háztartási cikk kiskereskedelem

475906 Nem elektromos műszaki cikkek kiskereskedelme

475907 Világítástechnikai termékek kiskereskedelme

475908 Egyéb bútor, lakberendezési tárgy kiskereskedelem

475909 Hangszer-kiskereskedelem

475910 Zenemű (kotta)-kiskereskedelem

475911 Irodabútor kiskereskdeleme

475912 Népművészeti bútor és díszműáru kiskereskedelem

476 Kulturális, szabadidős cikk bolti kiskereskedelme

4761 Könyv-kiskereskedelem 

476101 Könyv-kiskereskedelem 

4762 Újság-, papíráru-kiskereskedelem 

476202 Hírlap, folyóirat, időszaki kiadvány kiskereskedelme

476203 Papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány-kiskereskedelem

4763 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme

476301 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme

4764 Sportszer-kiskereskedelem 

476401 Sportáru-, sporthorgászati- és kempingcikk-kiskereskedelem

476402 Vadászati cikkek kiskereskedelme

4765 Játék-kiskereskedelem 

476501 Játék-kiskereskedelem 

477 Egyéb m.n.s. áru kiskereskedelme

4771 Ruházat kiskereskedelem 

477101 Egyéb ruházati kiskereskedelem

477102 Felsőruházati, munkaruha-kiskereskedelem

477103 Bőr-, szőrmeruházati-kiskereskedelem

477105 Kötöttáru-kiskereskedelem

477106 Fehérnemű-kiskereskedelem

477107 Gyermekruházati kiskereskedelem

477108 Ruházati kiegészítők kiskereskedelme

477109 Népművészeti ruházati kiskereskedelem

4772 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem 

477201 Lábbeli-kiskereskedelem

477202 Bőrdíszműáru-kiskereskedelem

477203 Népművészeti lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem

477204 Bőr nyergesáru, lószerszám kiskereskedelem

4773 Gyógyszer-kiskereskedelem 

477301 Gyógyszer-kiskereskedelem m.n.s.

477302 Állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme

4774 Gyógyászati termék kiskereskedelme 

477401 Gyógyászati segédeszköz kiskereskedelme (egészségügyi szolgáltatásként)

477402 Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme

4775 Illatszer-kiskereskedelem 

477501 Egyéb illatszer-kiskereskedelem

477503 Fodrászati cikk kiskereskedelem

4776 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
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477601 Virág-, koszorú-, dísznövény-kiskereskedelem

477602 Hobbiállat, -eledel és takarmány kiskereskedelem

477603 Dísznövényi szaporítóanyag kiskereskedelem

477604 Műtrágya és agrokémiai termék kiskereskedelem

477607 Díszállat- és díszhal-kiskereskedelem

4777 Óra-, ékszer-kiskereskedelem 

477701 Óra-, ékszer-kiskereskedelem 

4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

477801 Egyéb m.n.s. iparcikk kiskereskedelem

477802 Toll-kiskereskedelem

477803 Népművészeti ajándéktárgy-kiskereskedelem

477804 Háztartási vegyiáru kiskereskedelem

477806 Pincegazdasági és felszerelési cikk kiskereskedelme

477807 Mezőgazdasági felhasználású anyagok kiskereskedelme

477808 Fotó-, optikai cikk kiskereskedelme

477809 Bélyegkereskedelem

477810 Zsák-, zsineg-, ponyva-kiskereskedelem

477811 Képző-, iparművészeti termék kiskereskedelme

477813 Ajándéktárgy-kiskereskedelem

477814 Mutatványoskellék-áru kiskereskedelme

477815 Művirág-kiskereskedelem

477817 Kegytárgy-kiskereskedelem

477818 Tüzelőanyag-kiskereskedelem

477819 Tüzelőolaj-kiskereskedelem

477820 Érmekereskedelem

477821 Szemléltetőeszköz kiskereskedelem

477822 Szexuális áru kiskereskedelem

477823 Termény-, takarmány-, egyéb mezőgazdasági termék kiskereskedelme

477824 Palackosgáz-kiskereskedelem

477826 Pirotechnikai termékek kiskereskedelme

477827 Látszerészek tevékenysége

477828 Fegyver kiskereskedelem

477829 Képkeretezés

4779 Használtcikk bolti kiskereskedelme

477901 Egyéb használtcikk-kiskereskedelem

477902 Használtruha-, lábbeli-kiskereskedelem

477903 Használtbútor kiskereskedelem

477904 Antikvárium

477905 Régiség-kereskedelem

477906 Használtiparcikk-kiskereskedelem

477907 Zálogtárgy-kereskedelem

478 Piaci kiskereskedelem

4781 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme

478101 Élelmiszer, alkoholmentes ital piaci kiskereskedelme

478102 Élelmiszer, alkoholmentes ital kiskereskedelmi értékesítése közterületen

4782 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme

478201 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
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4789 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme

478901 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme

478902 Egyéb áruk értékesítése közterületen

479 Nem bolti, piaci kiskereskedelem

4791 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

479102 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

479903 Értékesítés automatán keresztül

479904 Üzleten kivüli kiskereskedelem

479906 Tüzelőanyag kiskereskedelme házhoz szállítással

49 Szárazföldi, csővezetékes szállítás

493 Egyéb szárazföldi személyszállítás

4931 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás

493101 Autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás

4932 Taxis személyszállítás

493201 Taxis személyszállítás

493203
Személygépkocsival nem menetrendszerű személyszállításként végzett taxis gépjárművezetői szolgáltatás 
engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére

493205 Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás

493206 Önálló diszpécser szolgálat

4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

493901 Egyéb m.n.s. szárazföldi személyszállítás

493903 Nem menetrend szerinti autóbuszos közúti személyszállítás

493904 Személyszállítás emberi vagy állati vontatású járművel

493905 Autóbusszal végzett menetrend szerinti távolsági személyszállítás

493906
Autóbusszal nem menetrendszerű személyszállításként végzett gépjárművezetői szolgáltatás engedélyes 
közúti közlekedési szolgáltató részére

493907
Autóbusszal nem menetrendszerű személyszállításként végzett gépjárművezetői szolgáltatás nem 
engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére

493908
Személygépkocsival nem menetrendszerű személyszállításként végzett személygépkocsis személyszállító 
gépjárművezetői szolgáltatás engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére

493909 Sofőrszolgálat

493910 Különcélú menetrend szerinti közúti személyszállítás

494 Közúti áruszállítás, költöztetés

4941 Közúti áruszállítás

494101 Közúti teherszállítás

494102 Szekérfuvarozás (lófogatú)

494104 Autómentés rakfelülettel rendelkező járművel

494106
Személygépkocsival végzett kisteherszállító gépjárművezetői szolgáltatás engedélyes közúti közlekedési 
szolgáltató részére

494107
Személygépkocsival végzett kisteherszállító gépjárművezetői szolgáltatás nem engedélyes közúti közlekedési 
szolgáltató részére

494108
Tehergépjárművel végzett teherszállító gépjárművezetői szolgáltatás engedélyes közúti közlekedési 
szolgáltató részére

494109
Tehergépjárművel végzett teherszállító gépjárművezetői szolgáltatás nem engedélyes közúti közlekedési 
szolgáltató részére

4942 Költöztetés

494201 Költöztetés
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495 Csővezetékes szállítás

4950 Csővezetékes szállítás

495001 Csővezetékes szállítás

50 Vízi szállítás

501 Tengeri személyszállítás

5010 Tengeri személyszállítás

501001 Tengeri személyszállítás

502 Tengeri áruszállítás

5020 Tengeri áruszállítás

502001 Tengeri áruszállítás

503 Belvízi személyszállítás

5030 Belvízi személyszállítás

503001 Belvízi személyszállítás m.n.s.

503002 Kompközlekedés

504 Belvízi áruszállítás

5040 Belvízi áruszállítás

504001 Belvízi áruszállítás

51 Légi szállítás

511 Légi személyszállítás

5110 Légi személyszállítás

511001 Menetrendszerű légi személyszállítás

511002 Nem menetrendszerű légi személyszállítás

512 Légi áruszállítás

5121 Légi áruszállítás

512101 Menetrendszerű légi áruszállítás

512102 Nem menetrendszerű légi teherszállítás

52 Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység

521 Raktározás, tárolás

5210 Raktározás, tárolás

521001 Nem jövedéki termék tárolása, raktározása

521002 Jövedéki termék tárolása, raktározása

521003 Hűtőházban történő tárolás, raktározás

522 Szállítást kiegészítő tevékenység

5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

522101 Szárazföldi szállítást segítő tevékenység m.n.s.

522102 Parkolási szolgáltatás

522103 Közlekedési vonaljegyek ügynöki árusítása

522104 Autómentés (rakfelület nélküli járművel vagy vontatással)

522105 Túlméretes járművek szakkísérése

5222 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás

522201 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás

5223 Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás

522301 Légi szállítást segítő tevékenység m.n.s.

522302 Repülőterek üzemeltetése, légiforgalmi szolgáltatás

5224 Rakománykezelés

522401 Rakománykezelés

522402 Nem közforgalmú, egyéb áruszállítás
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522403 Belső üzemi kötöttpályás teherszállítás

522404 Anyagmozgatás kézi erővel

522405 Anyagmozgatás géppel

5229 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

522901 Szállítmányozás

522902 Vámközreműködés

522903 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

53 Postai, futárpostai tevékenység

532 Egyéb postai, futárpostai tevékenység

5320 Egyéb postai, futárpostai tevékenység

532001 Futárpostai tevékenység

532002 Áru házhozszállítása (kivéve étel)

532003 Közreműködés postai szolgáltatás ellátásában

532004 Bejelentéshez kötött egyéb postai szolgáltatás

532005 Étel házhozszállítása

532006 Újság, folyóirat terjesztése

55 Szálláshely-szolgáltatás

551 Szállodai szolgáltatás

5510 Szállodai szolgáltatás

551001 Szállodai szolgáltatás m.n.s.

551002 Panzió szolgáltatás

552 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

552001 Közösségi szálláshely-szolgáltatás

552003 Üdülőházi szolgáltatás

552004 Gyermeküdültetés (nem utazási csomagként)

552006 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás m.n.s.

552007 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: üdülő 

552008 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: gyermek- és ifjúsági tábor

552009 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: hegyi menedékház

552010 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: vendégszállás

552011 Falusi szálláshely-szolgáltatás

552012 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: munkásszállás

552013 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: diákotthon, kollégium

553 Kempingszolgáltatás

5530 Kempingszolgáltatás

553001 Kempingszolgáltatás

553002 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: nomád táborhely

553003 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: bivakszállás

559 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 

5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 

559001 Nem üdülési, nem turisztikai egyéb szálláshely-szolgáltatás

559007 Szoba bérbeadása

56 Vendéglátás

561 Éttermi, mozgó vendéglátás

5610 Éttermi, mozgó vendéglátás

561001 Éttermi, cukrászdai szolgáltatás
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561002 Pecsenye és más húsalapú készítmény sütése

561003 Palacsinta-, lángos-, pizzasütés

561004 Egyéb üzlethez nem kötött vendéglátás

561005 Falatozó (büfé), melegkonyhás büfé

561006 Falatozó (büfé), hidegkonyhás büfé szolgáltatás

561007 Sörözői vendéglátás (melegkonyhás)

561008 Kávéház, teaház (melegkonyhás)

562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás

5621 Rendezvényi étkeztetés

562101 Rendezvényi étkeztetés m.n.s.

562102 Családi rendezvényszolgálat

562103 Falusi vendégasztal szolgáltatás

5629 Egyéb vendéglátás

562901 Munkahelyi étkeztetés

562902 Nem melegkonyhás munkahelyi büfé, kantin

562903 Közétkeztetés

562904 M.n.s. egyéb vendéglátás

562905 Szociális étkeztetés

563 Italszolgáltatás

5630 Italszolgáltatás

563001 Zenés szórakozóhely (mulató, varieté, bár, diszkó) működtetése

563002 Kocsmai, italbolti vendéglátás

563003 Sörbár (nem melegkonyhás)

563004 Borozó (nem melegkonyhás)

563006 Kávézó, teázó (nem melegkonyhás)

563007 Egyéb italszolgáltatás

58 Kiadói tevékenység

581 Kiadói tevékenység

5811 Könyvkiadás

581101 Könyv- és térképkiadás

581103 Könyv kiadása lemezen, kazettán, más fizikai hordozón

581104 Könyv on-line-kiadása

5812 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása

581201 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása

581202 Címtárak, levelezőjegyzékek on-line-kiadása

5813 Napilapkiadás

581301 Napilapkiadás m.n.s.

581302 Napilap on-line-kiadása

5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

581401 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása m.n.s.

581402 Folyóirat, időszaki kiadvány on-line-kiadása

5819 Egyéb kiadói tevékenység

581901 Egyéb kiadói tevékenység m.n.s.

581903 Egyéb on-line-kiadói tevékenység

582 Szoftverkiadás

5821 Számítógépes játék kiadása

582101 Számítógépes játék kiadása m.n.s.
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582102 Számítógépes játék on-line-kiadása

5829 Egyéb szoftverkiadás

582901 Egyéb szoftverkiadás

59 Film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás

591 Film-, video-, televízióműsor-gyártás 

5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

591101 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

5912 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

591201 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

5913 Film-, video- és televízióprogram terjesztése

591301 Film-, video- és televízióprogram terjesztése

5914 Filmvetítés

591401 Filmvetítés

592 Hangfelvétel készítése, kiadása

5920 Hangfelvétel készítése, kiadása

592001 Hangfelvétel-kiadás

592002 Nyomtatott zenemű kiadása

592003 Hangfelvétel-készítés (első példány, nyilvános közlésre)

592004 Rádióműsor-készítés

60 Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás

601 Rádióműsor-szolgáltatás

6010 Rádióműsor-szolgáltatás

601001 Rádióműsor-szolgáltatás m.n.s.

601002 Közszolgálati rádióműsor-szolgáltatás

602 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

6020 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

602001 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása m.n.s.

602002 Közszolgálati televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

61 Távközlés

611 Vezetékes távközlés

6110 Vezetékes távközlés

611001 Vezetékes távközlés

612 Vezeték nélküli távközlés

6120 Vezeték nélküli távközlés

612001 Vezeték nélküli távközlés

613 Műholdas távközlés

6130 Műholdas távközlés

613001 Műholdas távközlés

619 Egyéb távközlés

6190 Egyéb távközlés 

619001 Egyéb távközlés m.n.s.

619002 Internet-hozzáférés biztosítása

62 Információ-technológiai szolgáltatás

620 Információ-technológiai szolgáltatás 

6201 Számítógépes programozás

620101 Egyedi szoftverfejlesztés

620102 Rendszerszervezési, -karbantartási tanácsadás
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620103 Weblap tervezése (webdizájn)

620104 Számítógépes programozás m.n.s.

6202 Információ-technológiai szaktanácsadás

620201 Egyéb számítástechnikai szakértés, tanácsadás

620203 Hardver-szaktanácsadás

6203 Számítógép-üzemeltetés 

620301 Számítógép-üzemeltetés 

6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

620901 Egyéb számítástechnikai tevékenység

620902 Számítógép üzembe helyezése

63 Információs szolgáltatás

631 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás

6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

631101 Egyéb adatbázis-szolgáltatás

631102 Internetes hirdetési felület webgazda általi értékesítése

631104 Adatfeldolgozási szolgáltatás

631105 Weboldal üzemeltetés (webhosting)

6312 Világháló-portál szolgáltatás

631201 Világháló-portáli szolgáltatás

639 Egyéb információs szolgáltatás

6391 Hírügynökségi tevékenység

639101 Hírügynökségi tevékenység

6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 

639901 Téma-, sajtófigyelés

66 Egyéb pénzügyi tevékenység

661 Pénzügyi kiegészítő tevékenység (kivéve: biztosítás, nyugdíjalap)

6612 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

661201 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység m.n.s.

6619 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

661901 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység m.n.s.

662 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység

6621 Kockázatértékelés, kárszakértés

662101 Biztosítási kockázatértékelés, kárszakértés

6622 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

662201 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

662202 Pénztári tag szervezése, pénztári ügynöki tevékenység

6629 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége 

662901 Biztosítási állomány kezelése, adminisztrációja

68 Ingatlanügyletek

681 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

681001 Egyéb ingatlan forgalmazása

681002 Lakóingatlan és földterület forgalmazása

682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682001 Lakóingatlan bérbeadás

682002 Gazdasági építmény bérbeadása
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682003 Földterület bérbeadás

682004 Oktatást szolgáló építmény és önálló rendeltetési egység rendeltetésének megfelelő bérbeadása

682005 Sportlétesítmény, sporttelep és önálló rendeltetési egység rendeltetésének megfelelő bérbeadása

682006 Művelődési ház és művelődést szolgáló önálló rendeltetési egység rendeltetésének megfelelő bérbeadása

682007 Üzlethelyiség bérbeadása

682008 Saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése m.n.s.

683 Ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás

6831 Ingatlanügynöki tevékenység

683101 Lakóingatlan, földterület közvetítése

683102 Ingatlan-értékbecslés

683103 Egyéb ingatlan közvetítése

683104 Igazságügyi szakértés lakásügyi területen

6832 Ingatlankezelés

683201 Ingatlankezelés m.n.s.

683202 Lakóingatlan kezelése

69 Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység

691 Jogi tevékenység

6910 Jogi tevékenység

691001 Jogi, ügyvédi szolgáltatás

691002 Iparjogvédelmi ügyek intézése

691003 Közjegyzői szolgáltatás

691004 Önálló bírósági végrehajtói tevékenység

691005 Szabadalmi ügyvivő

691006 Permegelőző, konfliktuskezelő közvetítés (kivéve: büntető ügyekben)

691007 Permegelőző, konfliktuskezelő közvetítés büntető ügyekben

692 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

692001 Adószakértés, adó-szaktanácsadás

692002 Könyvvizsgálat (audit)

692003 Könyvelés

692006 Egyéb számviteli szolgáltatás, bérszámfejtés

692007 Pénzügyi ellenőr

692008 Jövedéki ügyintézés

692009 Termékdíj ügyintézés

70 Üzletvezetési, vezetői tanácsadás

702 Üzletviteli tanácsadás

7021 PR, kommunikáció

702101 PR, kommunikáció m.n.s.

702102 Lobbitevékenység

7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

702201 Általános üzletviteli tanácsadás

702202 Pénzügyi, társadalombiztosítási és marketing üzletviteli tanácsadás

702203 Humánpolitikai, üzletviteli tanácsadás

702204 Egyéb üzletviteli tanácsadás, gazdasági szakmai szakértés 

702205 Egyéb projektvezetési szolgáltatás, kivéve építési projekt

702206 Közbeszerzési tanácsadás

71 Mérnöki és építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés
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711 Mérnöki és építészmérnöki tevékenység; műszaki tanácsadás

7111 Építészmérnöki tevékenység

711101 Építészeti tervezés

711104 Táj- és kertépítészeti tervezés

711105 Építészeti műszaki rajzolás

711106 Technikusi tevékenység építészeti, kertészeti területen

711107 Építésügyi műszaki szakértő (építészmérnök)

711108 Településrendezés tervezés

711109 Vidéktervezés

711110 Területrendezési tervezés

711111 Településrendezési szakértő

711112 Igazságügyi szakértés településrendezési területen

7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

711201 Építészeti műszaki tervezés (kivéve: építészmérnökök)

711202 Ipari folyamatirányító rendszer tervezése

711203 Geológiai, geofizikai szolgáltatás

711204 Földmérés, térképészet

711206 Beruházás lebonyolítói tevékenység

711207 Felelős műszaki vezetés

711208 Műszaki rajzolás (kivéve: építészeti)

711209 Ipari tevékenységhez kapcsolódó mérnöki tervezés, szakértés

711210 Technikusi tevékenység (kivéve építészet)

711212 Építési műszaki ellenőrzés

711213 Építésügyi műszaki szakértő (kivéve: építészmérnökök)

711214 Tűzvédelmi tervező tevékenység

711215 Igazságügyi szakértés építésügyi területen

711216 Építési műszaki ellenőrzés (technikus)

711217 Felelős műszaki vezetés (technikus)

711218 Ipari tevékenységhez kapcsolódó technikusi tevékenység

711219 Távérzékelés

712 Műszaki vizsgálat, elemzés

7120 Műszaki vizsgálat, elemzés

712001 Műszaki vizsgálat, elemzés, tesztelés

712002 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata

712003 Energetikai tanúsító tevékenység

712004 Gáz csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálata

72 Tudományos kutatás, fejlesztés

721 Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

7211 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés

721101 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés

7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

721901 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

722 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

722001 Társadalomtudományi kutatás, fejlesztés

722002 Humán kutatás, fejlesztés

73 Reklám, piackutatás
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731 Reklám

7311 Reklámügynöki tevékenység

731101 Reklámtervezés, -készítés, -elhelyezés

7312 Médiareklám

731202 Reklámfelület ügynöki értékesítése

732 Piac-, közvélemény-kutatás

7320 Piac-, közvélemény-kutatás

732001 Piac-, közvélemény-kutatás

74 Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

741 Divat-, formatervezés

7410 Divat-, formatervezés

741001 Divattervezés, formatervezés, grafika, kirakatrendezés

741002 Lakberendezés-tervezés, -tanácsadás

741003 Belsőépítészeti-tervezés, -tanácsadás

741004 Dekorációs falfestés

742 Fényképészet

7420 Fényképészet

742001 Fényképészet m.n.s.

742002 Videofelvétel-készítés

742003 Fotóriporteri szolgáltatás

743 Fordítás, tolmácsolás

7430 Fordítás, tolmácsolás

743001 Szakfordítás

743002 Nyelvi lektorálás

743003 Tolmácsolás

743004 Jeltolmácsolás

749 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

749001 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

749002 Közvetítési, ügynöki szolgáltatás

749003 Értékbecslő igazságügyi szakértés

749004 Becsüs (kivéve: ingatlan-, biztosításikár-szakértés)

749005 Mezőgazdasági, vadgazdálkodási szakmai tervezés, szakértés

749007
Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, vendéglátási, szállítási, raktározási, postai, távközlési szakmai tervezés, 
szakértés

749008 Kulturális és egyéb társadalmi szakmai tervezés, szakértés

749009 Egészségügyi tervezés, szakértés, módszertani feladatok végzése

749010 Környezetvédelmi szakmai tervezés, szakértés

749011 Egyéb, gazdasági, társadalmi tevékenységet segítő szakmai tervezés, szakértés

749012 Munka-, tűzvédelmi szakértés, szabályzat kidolgozása

749013 Falugazdász tevékenység

749014 Igazságügyi szakértés tűzvédelmi, személy- és vagyonvédelmi területeken

749015 Minőségbiztosítási ügyintézés, tanácsadás

749016 Igazságügyi szakértés környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területen

749024 Igazságügyi szakértés kulturális területen

749029 Igazságügyi szakértés orvosi, egyes pszichológiai és biológiai területen

749031 Haszonállatok törzskönyvezése
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749032 Igazságügyi szakértés kriminalisztikai területen

749033 M.n.s. egyéb igazságügyi szakértő

749035 Műszaki tanácsadás

749036 Hobbiállatok törzskönyvezése (kivéve: munkaeb pl. vakvezető eb, rendőreb)

749037 Lektorálás (nem nyelvi)

749038 Meteorológiai szolgáltatás

749039 Igazságügyi állategészségügyi szakértés

749040 Gombaszakértés

749042 Igazságügyi szakértés munkabiztonsági területen

749043 Igazságügyi szakértés közlekedési és ipari területeken (kivéve: élelmiszeripar)

749044 Igazságügyi szakértés informatikai és hírközlési területen

749045 Igazságügyi szakértés gyógypedagógiai és egyes pszichológiai területen

749046 Igazságügyi szakértés közgazdaság, vám- és egyes pénzügyi területen

749047 Igazságügyi idegenforgalmi szakértés

749048 Igazságügyi szakértés az audiovizuális média területén

749049 Igazságügyi szakértés mező- és erdőgazdálkodási, élelmiszer-ipari területen

749054 Ipari hűtőgép kezelés

749055 Felvonó- és mozgólépcső ellenőri tevékenység

749056 Közlekedésbiztonsági vizsgálat

749057 Igazságügyi szakértés titokvédelmi területen

749058 Szociálpolitikai szakértés

749059 Gyermekvédelmi szakértés

75 Állat-egészségügyi ellátás

750 Állat-egészségügyi ellátás

7500 Állat-egészségügyi ellátás

750001 Állatorvosi tevékenység

750002 Állat-egészségügyi szakasszisztencia

77 Kölcsönzés, operatív lízing

771 Gépjárműkölcsönzés

7711 Személygépjármű kölcsönzése

771101 Gépkocsikölcsönzés

771103 M.n.s. személygépjármű kölcsönzése

7712 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)

771201 Járműkölcsönzés

772 Személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése

7721 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

772101 Szabadidős és sporteszköz kölcsönzése

7722 Videokazetta, lemez kölcsönzése

772201 Videokazetta-, LD-, DVD-lemez kölcsönzése

7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése

772901 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése m.n.s.

772902 Barkácseszköz kölcsönzése

772903 Esküvői ruha, jelmez, egyéb ruházati termék kölcsönzése

772904 Oktatást szolgáló szemléltetőeszköz és bemutató taneszköz kölcsönzése

772905 Televízió-, rádió-, videokészülék kölcsönzése

772906 Háztartási eszköz, bútor kölcsönzése

772907 Hangszerkölcsönzés
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772908 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzése

773 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése

773101 Mezőgazdasági gép kölcsönzése

7732 Építőipari gép kölcsönzése

773201 Építőipari gép, berendezés kölcsönzése

7733 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) 

773301 Irodagép-kölcsönzés

773302 Számítástechnikai berendezések kölcsönzése

7734 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése

773401 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése

7735 Légi szállítóeszköz kölcsönzése

773501 Légi szállítóeszköz kölcsönzése

7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

773901 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

773902 Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése

773903 Gazdasági haszonállatok kölcsönzése

774 Immateriális javak kölcsönzése

7740 Immateriális javak kölcsönzése

774001 Immateriális javak kölcsönzése

78 Munkaerőpiaci szolgáltatás

781 Munkaközvetítés

7810 Munkaközvetítés

781001 Munkaközvetítés

79 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás 

791 Utazásközvetítés, utazásszervezés

7911 Utazásközvetítés

791101 Utazásközvetítés 

791102 Menetjegy foglalása, ügynöki értékesítése

791103 Egyéb közlekedési eszköz foglalása, ügynöki értékesítése

791104 Szálláshely-foglalása, ügynöki értékesítése (nem utazási csomagban)

791105 Utazás foglalása, ügynöki értékesítése (nem utazási csomagban)

7912 Utazásszervezés

791201 Utazásszervezés m.n.s.

799 Egyéb foglalás 

7990 Egyéb foglalás

799001 Idegenvezetés

799002 Jegyértékesítő ügynöki tevékenység

799003 Turistatájékoztatás

799005 Egyéb foglalás m.n.s.

80 Biztonsági, nyomozói tevékenység

801 Személybiztonsági tevékenység

8010 Személybiztonsági tevékenység

801001 Személybiztonsági tevékenység

802 Biztonsági rendszer szolgáltatás

8020 Biztonsági rendszer szolgáltatás

802001 Biztonsági rendszer szolgáltatás
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803 Nyomozás

8030 Nyomozás

803001 Magánnyomozás

81 Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés

811 Építményüzemeltetés

8110 Építményüzemeltetés

811001 Házfelügyelői szolgáltatás

811002 Kazánfűtői tevékenység

811003 Építményüzemeltetés m.n.s. (nem saját és nem bérelt ingatlan esetén)

812 Takarítás

8121 Általános épülettakarítás

812101 Általános épülettakarítás

812102 Takarítás, tisztítás háztartásnál

8122 Egyéb épület-, ipari takarítás

812201 Egyéb épület-, ipari takarítás m.n.s.

812202 Kéménytisztítás, -vizsgálat, -ellenőrzés, tüzeléstechnikai szolgáltatás 

812203 Ablaktisztítás

8129 Egyéb takarítás

812901 Egyéb takarítás m.n.s.

812902 Egyéb tisztítás

812904 Egészségügyi kártevők elleni védekezés (rovar- és rágcsálóírtás)

812905 Köz- és egyéb területek tisztítása, hó- és jégmentesítése

813 Zöldterület-kezelés

8130 Zöldterület-kezelés

813001 Zöldterület-kezelés

813002 Házikertgondozás

82 Adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás

821 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás

8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás

821101 Összetett adminisztratív szolgáltatás

8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

821901 Egyéb irodai szolgáltatás m.n.s.

821902 Fénymásolás, sokszorosítás

822 Telefoninformáció

8220 Telefoninformáció

822001 Telefoninformáció

823 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

823001 Kereskedelmi bemutató, vásár szervezése

823003 Falusi rendezvények szervezése, szálláshely-szolgáltatás nélkül

823004 Konferencia-, kongresszusszervezés 

829 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység 

8291 Követelésbehajtás

829101 Követelésbehajtás m.n.s.

829102 Díjbeszedés

8292 Csomagolás

829201 Csomagolás
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8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

829901 Jegyzőkönyvi, gyorsírásos feljegyzés készítése

829902 M.n.s. egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás

829903 Aukció, árverés

829905 Építésügyi igazgatási szakértő

84 Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás

8424 Közbiztonság, közrend

842401 Trafipax működtetése

85 Oktatás

851 Iskolai előkészítő oktatás

8510 Iskolai előkészítő oktatás

851001 Iskolai előkészítő oktatás

852 Alapfokú oktatás

8520 Alapfokú oktatás

852001 Alapfokú oktatás m.n.s.

852002 Alapfokú művészetoktatás

852003 Alapfokú felnőttoktatás

853 Középfokú oktatás

8531 Általános középfokú oktatás

853101 Általános középfokú oktatás m.n.s.

853102 Általános középfokú felnőttoktatás

8532 Szakmai középfokú oktatás

853201 Szakmai középiskolai oktatás

853202 Szakmai szakiskolai oktatás

853203 Szakmai középfokú felnőttoktatás

853204 Hivatásos járművezető oktatás

854 Felső szintű oktatás

8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás

854101 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás m.n.s.

854102 Érettségire épülő szakmai felnőttképzés

8542 Felsőfokú oktatás

854201 Főiskolai és egyetemi oktatás, alapképzés és mesterképzés

854203 Egyéb felsőfokú továbbképzés

855 Egyéb oktatás

8551 Sport, szabadidős képzés

855101 Sport és szabadidős képzés

8552 Kulturális képzés

855201 Iskolarendszeren kívüli alapfokú művészetoktatás

855202 Kulturális képzés szakkör keretében

855203 Táncoktatás 

8553 Járművezető-oktatás

855301 Járművezető-oktatás

8559 M.n.s. egyéb oktatás 

855901 M.n.s. egyéb oktatás

855903 Nyelvi magánoktatás

855907 Általános képzési célú felnőttképzés

855909 Informatikai oktatás
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855911 Általános és szaknyelvi felnőttképzés

855912 Házi korrepetálás

856 Oktatást kiegészítő tevékenység

8560 Oktatást kiegészítő tevékenység

856001 Oktatási, nevelési, módszertani tanácsadás, szakmai tervezés, szakértés

856002 Iskolarendszerű nevelési, oktatási és más közoktatási intézmény alapítása és fenntartása

856004 Vizsgáztatás

856005 Iskolarendszeren kívüli tanulmányi verseny, tanfolyam szervezése

856006 Gyógypedagógiai ellátás, konduktív pedagógia

856007 Oktatást kiegészítő tevékenység m.n.s.

86 Humán-egészségügyi ellátás

861 Fekvőbeteg-ellátás

8610 Fekvőbeteg-ellátás

861001 Szakorvosi tevékenység fekvőbeteg-ellátásban

861002 Szabadfoglalkozású szakorvosi tevékenység fekvőbeteg-ellátásban

861005 Hospice ellátás a fekvőbeteg gyógyintézeti szakellátásban

861006 Szabadfoglalkozású szakdolgozói (nem orvosi) egészségügyi tevékenység fekvőbeteg-szakellátásban

861007 Szakdolgozói fekvőbeteg szakellátás

862 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás

8621 Általános járóbeteg-ellátás

862101 Egészségügyi alapellátás

862102 Szabadfoglalkozású orvosi tevékenység alapellátásban

8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

862201 Szakorvosi tevékenység járóbeteg-ellátásban

862202 Szabadfoglalkozású szakorvosi tevékenység járóbeteg-ellátásban

8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás

862301 Fogorvosi járóbeteg-ellátás m.n.s.

862302 Szabad foglalkozású egészségügyi tevékenység fogorvosi szakellátásban

869 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

869001 Egyéb egészségügyi tevékenység (kivéve: orvosok, fogorvosok)

869002 Gyógyszerész (nem saját gyógyszertárban)

869003 Szabadfoglalkozású tevékenység egészségügyi ellátásban

869004 Védőnői és ápolói szolgáltatás

869005 Természetgyógyászati ellátás

869006 Mentál-egészségügyi ellátás

869007 Mentál-egészségügyi ellátás (nem egészségügyi szolgáltatásként)

869009 Hospice ellátás a beteg otthonában

869010 Lovasterápia

87 Bentlakásos, nem kórházi ápolás

871 Bentlakásos, nem kórházi ápolás

8710 Bentlakásos, nem kórházi ápolás

871001 Bentlakásos, nem kórházi ápolás m.n.s.

871002 Idősek otthonának működtetése

871003 Pszichiátriai betegek otthonának működtetése

871004 Szenvedélybetegek otthonának működtetése

871005 Fogyatékos személyek otthonának működtetése
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871006 Hajléktalanok otthonának működtetése

871007 Időskorúak gondozóházának működtetése

871008 Fogyatékos személyek gondozóházának működtetése

871009 Pszichiátriai betegek átmeneti otthonának működtetése

871010 Szenvedélybetegek átmeneti otthonának működtetése

871011 Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása

872 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása

8720 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása

872001 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása m.n.s.

872002 Pszichiátriai betegek lakóotthonának működtetése

872003 Szenvedélybetegek lakóotthonának működtetése

872004 Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézményének működtetése 

872005 Szenvedélybetegek rehabilitációs intézményének működtetése 

872006 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére

872007 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére

873 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

873001 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása m.n.s.

873002 Fogyatékos személyek lakóotthona

873003 Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye

873004 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére

879 Egyéb bentlakásos ellátás

8790 Egyéb bentlakásos ellátás

879001 Egyéb bentlakásos ellátás

879007 Önálló helyettes szülői tevékenység

879008 Helyettes szülői hálózat működtetése

879009 Gyermekek átmeneti otthonának működtetése

879010 Családok átmeneti otthonának működtetése

879011 Nevelőszülői hálózat működtetése

879012 Gyermek- és lakásotthon működtetése

879013 Különleges gyermek- és lakásotthon működtetése

879014 Speciális gyermek- és lakásotthon működtetése

879015 Utógondozó otthon működtetése

88 Szociális ellátás bentlakás nélkül

881 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

881001 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

881003 Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás

881004 Házi segítségnyújtás

881005 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

881006 Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás

889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

8891 Gyermekek napközbeni ellátása

889102 Házi gyermekfelügyelet

889103 Családi gyermekfelügyelet

889104 Családi napközi

889105 Alternatív napközbeni ellátás
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889106 Gyermekfelügyelet, a gyermekvédelmi törvény hatályán kívüli szolgáltatásként

889107 Bölcsőde

8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

889901 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

889902 Hivatásos gondnok

889907 Utcai szociális munka

889908 Hivatásos támogatói tevékenység

889909 Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

889910 Közösségi ellátás

90 Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység

900 Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység

9001 Előadó-művészet

900101 Előadó-művészeti tevékenység (prózai)

900102 Előadó-művészeti tevékenység (zenei)

900103 Táncművészeti tevékenység

900104 Amatőr előadóművész tevékenység

900105 Népzenei, magyarnóta-énekesi előadóművészet

900106 Statisztálás

900107 Egyéb színpadi előadóművészeti tevékenység

900108 Cirkuszi előadóművészeti tevékenység

900110 Vándorcirkuszi előadóművészeti tevékenység

900111 Előadó-művészet m.n.s.

9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

900204 Színpadi látványtechnika biztosítása

900205 Hangosítás

900206 Színpadi rendezői, produceri tevékenység

900207 Jelmez- és díszlettervezés

900208 M.n.s. előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

9003 Alkotóművészet

900301 Egyéb alkotóművészeti tevékenység m.n.s.

900302 Írói, költői tevékenység

900303 Művészi tűzzománc képek készítése

900304 Képzőművészeti alkotások és védett kulturális javak restaurálása

900305 Független újságírói tevékenység

900306 Képzőművészeti tevékenység (képzőművészeti alkotások készítése)

900307 Műfordítás

9004 Művészeti létesítmények működtetése

900401 Művészeti létesítmények működtetése

91 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység

910 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység

9101 Könyvtári, levéltári tevékenység

910101 Könyvtári tevékenység

910102 Levéltári tevékenység

9102 Múzeumi tevékenység

910201 Múzeumi tevékenység

910202 Múzeumi tárgyak és védett kulturális javak állagmegőrzése, konzerválása

9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
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910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése m.n.s.

910302 Helyi népművészeti, néprajzi, kézműves, építészeti és kulturális értékek, örökségek bemutatása

9104 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése

910401 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése

92 Szerencsejáték, fogadás

920 Szerencsejáték, fogadás

9200 Szerencsejáték, fogadás

920001 Sorsolásos játék szervezése (engedélyhez nem kötött)

920002 Szerencsejáték-szelvény saját számlás értékesítése

920003 Szerencsejáték-szelvény ügynöki értékesítése

93 Sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység

931 Sporttevékenység

9311 Sportlétesítmény működtetése

931101 Sportlétesítmény működtetése

9313 Testedzési szolgáltatás 

931302 Fitneszklub, kondicionálóterem működtetése; aerobic

9319 Egyéb sporttevékenység

931901 Sportrendezvény szervezése, lebonyolítása

931902 Egyéb m.n.s. sporttevékenység

931903 Sport- és szabadidős horgászat szervezése

931904 Sport- és szabadidős vadászat szervezése

931905 Sport- és szabadidős lovagoltatás

931906 Sportszakemberek tevékenysége

932 Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9321 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység

932101 Vásári, vidámparki szórakoztatás

932102 Vándor vidámparki szolgáltatás

9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

932901
Máshova nem sorolható, egyéb szabadidős tevékenység (nem egyesületi keretek között vagy nem nonprofit 
szervezésben)

932902 Játékautomata-üzemeltetés (nem pénznyerő)

932903 Strandfürdő szolgáltatás

932904 Táncrendezvény szolgáltatás

932905 Falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó hagyományok, tevékenységek bemutatása

932906 Helyi gazdálkodási módok, termelési szokások bemutatása

932907 Vegyes szórakoztatás

932908 Szabadidős közlekedési eszközhöz kapcsolódó létesítmények üzemeltetése (pl. sporthajókikötő)

95 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása

951 Számítógép, kommunikációs eszköz javítása

9511 Számítógép, -periféria javítása

951102 Számítógép, -periféria javítása

9512 Kommunikációs eszköz javítása

951201 Mobiltelefon javítása

951202 Kommunikációs eszközök javítása m.n.s.

952 Személyi, háztartási cikk javítása

9521 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása

952101 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása
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9522 Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása

952201 Háztartási villamos készülék üzembe helyezése

952202 Mosógép javítása

952203 Hűtőgép javítása

952204 Egyéb háztartási villamos készülékek, cikkek javítása

952205 Nem villamos működtetésű háztartási, kerti eszköz javítása

9523 Lábbeli, egyéb bőráru javítása

952301 Lábbelijavítás

952302 Bőráru javítása

9524 Bútor, lakberendezési tárgy javítása

952401 Egyéb m.n.s. bútorjavítás

952402 Konyhabútor-javítás

952403 Irodabútor-javítás

952404 Ülőbútor újrakárpitozása

952405 Ülőbútor-javítás

9525 Óra-, ékszerjavítás

952501 Órajavítás

952502 Ékszerjavítás

9529 Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása

952901 Egyéb háztartási és közszükségleti cikkek javítása

952902 Gravírozás hozott anyagra nem a gyártás során

952903 Kulcsmásolás

952905 Vegyes javítás

952906 Késélezés, köszörülés, evőeszköz javítása

952907 Mechanikus varrógép javítás

952908 Kerékpárjavítás

952910 Hangszerjavítás

952911 Ruházati és egyéb konfekcionált termékek javítása

952912 Töltőtolljavítás

952913 Öngyújtótöltés, javítás

952914 Házaló javító szolgáltatás

952915 Patentozás, riglizés, szegecselés

952917 Háztartási célú fotó és optikai eszközök javítása

952918 Professzionális sportberendezés javítása

952919 Kempingcikk, vitorlavászon javítása

952920 Gyógyászati segédeszköz javítása

96 Egyéb személyi szolgáltatás

960 Egyéb személyi szolgáltatás

9601 Textil, szőrme mosása, tisztítása

960101 Mosás, vegytisztítás, vasalás

960102 Ruhafestés, -színezés

960103 Mosodai gyűjtőszolgálat

960104 Mosás, vasalás háztartásnál

9602 Fodrászat, szépségápolás

960201 Férfifodrászat

960202 Férfi-, női, gyermekfodrászat

960203 Kozmetika, szépségápolás
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960204 Női fodrászat

960205 Hajmosás

960206 Kéz- és lábápolás, műkörömépítés

960207 Fodrászat az ügyfél otthonában

960208 Kozmetika, szépségápolás az ügyfél otthonában

960209 Kéz és lábápolás az ügyfél otthonában 

9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

960301 A temető fenntartása, üzemeltetése

960302 A temetés előkészítése, temetés, hamvasztás

9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

960401 Frissítő, relaxáló masszázs

960402 Szoláriumkezelés

960403 Fürdő szolgáltatás

960404 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás m.n.s.

9609 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

960901 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

960902 Illemhely üzemeltetése

960903 Partnerközvetítés, társkeresés

960904 Grafológus szolgáltatás

960905 Ruhatáros, csomagmegőrző, kabinos szolgáltatás

960906 Asztrológiai, spiritiszta szolgáltatás

960908 Hordár szolgáltatás

960909 Hobbiállat-gondozás, -idomítás

960910 Kutyakiképzés biztonsági célra

960911 Állatkozmetika

960912 Tetoválás, testékszer-felhelyezés

960913 Hosztesz szolgáltatás

97 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

970 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

9700 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

970001 Háztartási és egyéb alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás, magánszemély

99 Területen kívüli szervezet

990 Területen kívüli szervezet

9900 Területen kívüli szervezet

990001 Külföldi képviseletet ellátó személy
”
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Az emberi erőforrások minisztere 35/2017. (XII. 19.) EMMI rendelete
egyes kulturális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint egyes kulturális és sport tárgyú 
miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (5) bekezdés 
a) és b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)  
Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997. évi  
CXL. törvény 100. § (3) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997. évi  
CXL. törvény 100. § (3) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997. évi  
CXL. törvény 100. § (3) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997. évi  
CXL. törvény 100. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81.  § (3)  bekezdés b)  pontjában, valamint a  honvédségi adatkezelésről, az  egyes 
honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 68.  § 
(2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)  
Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –,
a 9.  § tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 10.  § tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 11.  § tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 12.  § tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 13.  § tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 14.  § tekintetében a  Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény 10.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 15.  § tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 16.  § tekintetében a  Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény 10.  § (2)  bekezdésében, 10.  § (3)  bekezdés 
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 17.  § tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 12. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
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a 18.  § tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 12. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 19.  § tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 20.  § tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 12. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló 
szabályzat kiadásáról szóló 3/1975. (VIII. 17.) KM–PM együttes rendelet módosítása

1. §  A könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról 
szóló 3/1975. (VIII. 17.) KM–PM együttes rendelet 16. § (2) bekezdés a) pontjában az „a megyei könyvtár” szövegrész 
helyébe az „a megyei hatókörű városi könyvtár” szöveg lép.

2. A könyvtári szakfelügyeletről szóló 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet módosítása

2. §  A könyvtári szakfelügyeletről szóló 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1.  §-a a  következő 
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E  rendelet hatálya nem terjed ki az  általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti hatósági 
ellenőrzésre.”

3. §  Az R1. 2. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter a szakfelügyelet keretében vizsgálja, ellenőrzi és értékeli)
„e) a megyei hatókörű városi könyvtár által nyújtott, a kistelepülések által igénybe vett könyvtári szolgáltatásokat.”

4. §  Az R1.
a) 2. § (3) bekezdés c) pontjában a „megyei könyvtár” szövegrész helyébe a „megyei hatókörű városi könyvtár” 

szöveg,
b) 7.  § (2)  bekezdésében a „megyei könyvtárak” szövegrész helyébe a „megyei hatókörű városi könyvtárak” 

szöveg
lép.

3. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet 
módosítása

5. § (1) A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R2.)
a) 1.  § (1)–(4)  bekezdésében, 4.  § (1)  bekezdésében, 6.  § (1)  bekezdésében, 7.  § (1)–(5)  bekezdésében, 8.  § 

(1)–(3) bekezdésében, 9. §-ában, 11. § (4) bekezdésében a „megyei könyvtár” szövegrész helyébe a „megyei 
hatókörű városi könyvtár” szöveg,

b) 3. § 11. pontjában a „megyei könyvtári” szövegrész helyébe a „megyei hatókörű városi könyvtári” szöveg,
c) 4. § (2) bekezdésében, 5. § (2) bekezdés g) pontjában a „megyei könyvtárnak” szövegrész helyébe a „megyei 

hatókörű városi könyvtárnak” szöveg, valamint
d) 1. § (4) bekezdésében, 5. § (2) bekezdés b) pontjában, 9. §-ában a „megyei könyvtárral,” szövegrész helyébe 

a „megyei hatókörű városi könyvtárral,” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti az R2. 11. § (4) és (5) bekezdése.
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4. Az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és 
az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet módosítása

6. § (1) Az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem 
könyvtárának kiemelt feladatairól szóló 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R3.)
a) 9. § (3) bekezdés b) pontjában a „gyűjti, archiválja” szövegrész helyébe a „gyűjti” szöveg,
b) 9. § (3) bekezdés d) pontjában az „az archivált könyvtári dokumentumok” szövegrész helyébe az „a könyvtári 

dokumentumok” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti az R3. 13. §-a.

5. A múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges 
szakmai mutatókról szóló 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet módosítása

7. §  A múzeum, valamint az  országos szakkönyvtár és a  megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai 
mutatókról szóló 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet
a) 3. § (1) bekezdésében, 3. § (3) bekezdésében, 2. melléklet címében az „a megyei könyvtár” szövegrész helyébe 

az „a megyei hatókörű városi könyvtár” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdésében a „megyei könyvtári” szövegrész helyébe a „megyei hatókörű városi könyvtári” szöveg, 

valamint
c) 2.  melléklet I. Szolgáltatási feladatok cím 14., 21. és 25–28.  pontjában, 2. számú melléklet  

II. Gyűjteményfejlesztés cím 9.  pontjában, 2.  melléklet V. Rendezvény, kiállítás cím 5.  pontjában a „megyei 
könyvtár” szövegrész helyébe a „megyei hatókörű városi könyvtár” szöveg

lép.

6. Az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 
49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet módosítása

8. § (1) Az  emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 49/2016. (XII. 28.) 
EMMI rendelet (a továbbiakban: R4.) a következő 35. §-sal egészül ki:
„35.  § A  3.  § (2)  bekezdés b)  pont bb)  alpontja szerinti szervek az  5.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
kötelezettséget első alkalommal 2018. június 30-ig kötelesek teljesíteni.”

 (2) Az R4. 26. § (2) bekezdés c) pontjában az „a megyei könyvtár” szövegrészek helyébe az „a megyei hatókörű városi 
könyvtár” szöveg lép.

 (3) Hatályát veszti az R4. 1. melléklet 1. pont 11. és 13. alpontja.

7. Egyes kulturális és sport tárgyú miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezése

9. §  Hatályát veszti a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltárról szóló 3/1992. (I. 6.) NM–MKM együttes 
rendelet.

10. §  Hatályát veszti a kivitelezőt terhelő kulturális járulék alapjának megállapításáról és megfizetésének módjáról szóló 
10/2001. (IV. 24.) NKÖM–PM együttes rendelet.

11. §  Hatályát veszti a  közlevéltárban folytatható kutatást engedélyező kuratórium működéséről szóló 6/2002. (II. 27.) 
NKÖM rendelet.

12. §  Hatályát veszti a kivitelezőt terhelő kulturális járulék alapjának megállapításáról és megfizetésének módjáról szóló 
10/2001. (IV. 24.) NKÖM–PM együttes rendelet módosításáról szóló 26/2004. (XII. 17.) NKÖM–PM együttes rendelet.

13. §  Hatályát veszti a helyi önkormányzatok színházi pályázati támogatásáról szóló 3/2006. (II. 2.) NKÖM rendelet.

14. §  Hatályát veszti a  Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.)  
NKÖM rendelet módosításáról szóló 6/2008. (III. 5.) OKM rendelet.
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15. §  Hatályát veszti az egyes filmszakmai tárgyú rendeletek módosításáról szóló 24/2008. (VIII. 8.) OKM rendelet.

16. §  Hatályát veszti a  Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.)  
NKÖM rendelet módosításáról szóló 37/2009. (XII. 23.) OKM rendelet.

17. §  Hatályát veszti az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 6/2010. (II. 18.) ÖM rendelet.

18. §  Hatályát veszti az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 4/2011. (II. 28.) NEFMI rendelet.

19. §  Hatályát veszti az  I. kategóriába besorolt zenekarok és énekkarok központi költségvetési támogatása 
igénybevételének rendjéről szóló 13/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelet.

20. §  Hatályát veszti az  állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 22/2012. (IV. 11.)  
NEFMI rendelet.

8. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

A külgazdasági és külügyminiszter 17/2017. (XII. 19.) KKM rendelete
a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és 
költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról

A külképviseletekről és a  tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59.  § (2)  bekezdés e), f ) és k)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 85.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A  külképviseletek besorolásáról, valamint a  tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és 
költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet 1.  melléklete helyébe 
az 1. melléklet lép.

2. §  Nem lép hatályba a  külképviseletek besorolásáról, valamint a  tartós külszolgálaton lévőknek járó 
deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet 
módosításáról szóló 14/2017. (IX. 27.) KKM rendelet.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. december 31-én lép hatályba.
 (2) Az 1. § és az 1. melléklet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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1. melléklet a 17/2017. (XII. 19.) KKM rendelethez
„1. melléklet a 3/2017. (II. 28.) KKM rendelethez

A B C D E F

1. Állomáshelyek
Deviza-

alapilletmény

Külképviseleti 

besorolás

Lakhatási 

költségtérítés 

szorzó

Vegyes 

költségtérítés 

szorzó

Óvodáztatási 

és iskoláztatási 

költségtérítés szorzó

Nagykövetség

2. Abu Dhabi 480 675 HUF 5% 306% 28% 111%

3. Abuja 437 325 HUF 45% 239% 31% 113%

4. Accra 482 375 HUF 15% 269% 38% 173%

5. Addisz-Abeba 458 575 HUF 20% 184% 32% 134%

6. Algír 418 200 HUF 20% 186% 26% 85%

7. Amman 454 750 HUF 20% 177% 25% 105%

8. Ankara 397 375 HUF 45% 141% 21% 97%

9. Asztana 442 000 HUF 30% 205% 29% 200%

10. Athén 405 875 HUF 10% 113% 21% 85%

11. Bagdad 474 725 HUF 40% 85% 30% 85%

12. Baku 385 900 HUF 20% 224% 24% 85%

13. Bangkok 447 525 HUF 10% 173% 30% 116%

14. Bécs NK 478 550 HUF 30% 147% 19% 117%

15. Bejrút 506 175 HUF 20% 225% 24% 113%

16. Belgrád 414 800 HUF 35% 178% 20% 184%

17. Berlin 440 300 HUF 30% 120% 20% 94%

18. Bern 558 025 HUF 5% 271% 22% 148%

19. Bogotá 416 925 HUF 15% 239% 38% 85%

20. Brazíliaváros 467 075 HUF 20% 220% 34% 105%

21. Brüsszel NK 479 400 HUF 5% 134% 21% 231%

22. Buenos Aires 478 975 HUF 10% 202% 38% 164%

23. Bukarest 409 275 HUF 35% 85% 21% 128%

24. Canberra 469 625 HUF 5% 184% 41% 90%

25. Doha 451 775 HUF 5% 383% 27% 109%

26. Dublin 424 150 HUF 0% 207% 21% 85%

27. Hága 448 800 HUF 5% 141% 21% 113%

28. Hanoi 430 100 HUF 10% 170% 35% 168%

29. Havanna 475 575 HUF 15% 213% 32% 88%

30. Helsinki 453 475 HUF 5% 144% 21% 93%

31. Iszlámábád 440 725 HUF 45% 151% 27% 85%

32. Jakarta 451 350 HUF 20% 222% 36% 165%

33. Kairó 372 725 HUF 30% 165% 21% 85%

34. Kijev 422 450 HUF 45% 252% 20% 175%

35. Kisinyov 422 025 HUF 20% 124% 21% 130%

36. Koppenhága 483 225 HUF 5% 210% 21% 85%

37. Kuala Lumpur 428 400 HUF 10% 147% 32% 128%

38. Kuvait 471 750 HUF 5% 159% 29% 85%
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39. Lima 460 275 HUF 15% 229% 38% 120%

40. Lisszabon 443 700 HUF 0% 128% 23% 90%

41. Ljubljana 414 800 HUF 30% 162% 20% 85%

42. London 491 725 HUF 35% 320% 22% 234%

43. Luanda 594 575 HUF 15% 423% 39% 225%

44. Madrid 434 775 HUF 15% 117% 21% 90%

45. Manila 442 425 HUF 20% 228% 38% 137%

46. Maszkat 506 600 HUF 5% 131% 32% 197%

47. Mexikóváros 429 675 HUF 30% 169% 33% 85%

48. Minszk 444 125 HUF 10% 182% 22% 192%

49. Moszkva 497 250 HUF 35% 230% 21% 210%

50. Nairobi 444 550 HUF 20% 173% 30% 117%

51. Oslo 487 050 HUF 5% 156% 21% 85%

52. Ottawa 481 525 HUF 10% 147% 33% 140%

53. Párizs NK 478 125 HUF 35% 181% 21% 148%

54. Peking 466 650 HUF 45% 302% 28% 179%

55. Podgorica 418 200 HUF 5% 131% 20% 195%

56. Pozsony 415 225 HUF 30% 92% 20% 108%

57. Prága 410 550 HUF 30% 172% 21% 85%

58. Pretoria 415 650 HUF 20% 134% 31% 85%

59. Pristina 414 800 HUF 20% 178% 21% 184%

60. Quito 447 100 HUF 15% 159% 38% 88%

61. Rabat 416 925 HUF 5% 161% 26% 131%

62. Riga 458 575 HUF 0% 99% 21% 128%

63. Rijád 454 325 HUF 20% 254% 26% 114%

64. Róma 470 900 HUF 15% 157% 21% 127%

65. Santiago 448 800 HUF 5% 155% 38% 85%

66. Stockholm 442 000 HUF 5% 214% 21% 85%

67. Szarajevó 399 925 HUF 10% 136% 21% 137%

68. Szingapúr 484 925 HUF 5% 275% 32% 166%

69. Szkopje 422 450 HUF 10% 132% 21% 148%

70. Szófia 410 550 HUF 10% 85% 21% 128%

71. Szöul 494 275 HUF 20% 252% 30% 138%

72. Taskent 463 675 HUF 20% 191% 28% 167%

73. Tbiliszi 413 100 HUF 10% 184% 23% 192%

74. Teherán 478 550 HUF 30% 272% 26% 128%

75. Tel-Aviv 493 850 HUF 30% 259% 21% 85%

76. Tirana 417 775 HUF 10% 151% 21% 144%

77. Tokió 496 825 HUF 30% 367% 31% 123%

78. Tripoli 409 700 HUF 40% 130% 26% 131%

79. Tunisz 432 650 HUF 20% 179% 21% 98%

80. Új-Delhi 425 425 HUF 30% 179% 28% 127%

81. Ulánbátor 431 375 HUF 15% 182% 31% 110%

82. Varsó 384 200 HUF 30% 92% 21% 85%
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83. Vatikán 470 900 HUF 5% 157% 21% 127%

84. Vilnius 434 775 HUF 0% 152% 21% 128%

85. Washington 490 450 HUF 30% 270% 30% 222%

86. Wellington 513 400 HUF 0% 180% 48% 85%

87. Zágráb 420 750 HUF 30% 222% 20% 128%

Nemzetközi szervezet mellett működő állandó képviselet, kereskedelmi iroda, képviseleti iroda

88. Bécs ENSZ/EBESZ 478 550 HUF 15% 147% 19% 117%

89. Brüsszel NATO 479 400 HUF 35% 134% 21% 231%

90. Genf ENSZ/WTO 558 025 HUF 15% 313% 22% 148%

91. New York ENSZ NK 490 450 HUF 30% 267% 29% 222%

92.
Párizs OECD/
UNESCO

478 125 HUF 20% 181% 21% 148%

93. Ramallah 493 850 HUF 15% 259% 21% 85%

94. Strasbourg 478 125 HUF 15% 108% 20% 148%

95. Tajpej 466 650 HUF 5% 302% 34% 179%

Főkonzulátus, konzulátus

96. Almati 442 000 HUF 15% 156% 29% 200%

97. Barcelona 434 775 HUF 0% 125% 20% 90%

98. Beregszász 422 450 HUF 20% 85% 20% 175%

99. Chicago 490 450 HUF 5% 202% 23% 222%

100. Csíkszereda 409 275 HUF 20% 85% 20% 128%

101. Csungking 466 650 HUF 5% 226% 29% 179%

102. Düsseldorf 440 300 HUF 5% 167% 20% 94%

103. Erbíl 474 725 HUF 40% 198% 30% 85%

104. Eszék 420 750 HUF 0% 116% 19% 128%

105. Ho Si Minh-Város 430 100 HUF 5% 171% 35% 168%

106. Hongkong 498 100 HUF 10% 624% 30% 179%

107. Isztambul 397 375 HUF 30% 110% 21% 97%

108. Jekatyerinburg 497 250 HUF 5% 167% 25% 210%

109. Kassa 415 225 HUF 0% 85% 20% 108%

110. Kazany 497 250 HUF 5% 153% 24% 210%

111. Kolozsvár 409 275 HUF 20% 85% 21% 128%

112. Krakkó 384 200 HUF 5% 85% 21% 85%

113. Lendva 414 800 HUF 0% 85% 20% 85%

114. Los Angeles 490 450 HUF 5% 290% 32% 222%

115. Milánó 470 900 HUF 0% 151% 21% 127%

116. Mumbai 425 425 HUF 15% 555% 28% 127%

117. München 440 300 HUF 30% 156% 21% 94%

118. New York FK 490 450 HUF 15% 267% 29% 222%

119. Sanghaj 466 650 HUF 10% 241% 28% 179%

120. São Paulo 467 075 HUF 20% 140% 34% 105%

121. Stuttgart 440 300 HUF 5% 229% 21% 94%

122. Szabadka 414 800 HUF 15% 85% 20% 184%

123. Szentpétervár 497 250 HUF 5% 183% 22% 210%
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124. Toronto 481 525 HUF 10% 164% 30% 140%

125. Ungvár 422 450 HUF 20% 85% 20% 175%

Nem önálló képviselet

126. Besztercebánya 415 225 HUF 0% 85% 22% 108%

127. Edinburgh 491 725 HUF 0% 169% 24% 234%

128. Houston 490 450 HUF 0% 191% 29% 222%

129. Innsbruck 478 550 HUF 0% 140% 19% 117%

130. Kampala 432 225 HUF 15% 210% 30% 121%

131. Kartúm 512 550 HUF 40% 107% 32% 188%

132. Lagos 437 325 HUF 40% 225% 31% 113%

133. Luxembourg 479 400 HUF 0% 215% 21% 231%

134. Lyon 478 125 HUF 0% 118% 21% 148%

135. Manchester 491 725 HUF 0% 164% 23% 234%

136. Melbourne 469 625 HUF 0% 185% 41% 90%

137. Miami 490 450 HUF 0% 232% 29% 222%

138. Montevideo 447 100 HUF 0% 255% 38% 84%

139. Nicosia 396 100 HUF 0% 93% 24% 85%

140. Panamaváros 429 675 HUF 5% 245% 38% 85%

141. Phnompen 441 575 HUF 15% 153% 30% 93%

142. Rosztov 497 250 HUF 5% 140% 21% 210%

143. San Francisco 490 450 HUF 0% 425% 32% 222%

144. Sepsiszentgyörgy 409 275 HUF 0% 85% 21% 128%

145. Sydney 469 625 HUF 0% 282% 41% 90%

146. Tallinn 442 425 HUF 0% 115% 23% 131%

147. Valletta 444 550 HUF 0% 114% 21% 127%

148. Vancouver 481 525 HUF 0% 232% 33% 140%

149. Wrocław 384 200 HUF 0% 85% 21% 85%

150. Zürich 558 025 HUF 0% 384% 22% 148%

”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1962/2017. (XII. 19.) Korm. határozata
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2018. évi programstratégiájának jóváhagyásáról

A Kormány
 1.  megtárgyalta és elfogadta a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2018. évi programstratégiáját 

az 1. melléklet szerint;
 2.  felkéri a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökét, hogy gondoskodjon az  1.  pontban 

meghatározott programstratégia végrehajtásáról.
Felelős: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke
Határidő: 2018. december 31-ig folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1962/2017. (XII. 19.) Korm. határozathoz

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból 2018. évben meghirdetendő pályázati konstrukciók és fizetendő tagdíjak

A B C D

1 A kiírás megnevezése

2018. évi 

kötelezettségvállalás 

(milliárd Ft)

Összes keret (milliárd Ft) Rövid ismertetés

2 1. jogcím: Hazai innováció támogatása 

3 1.1 Vállalati KFI 12,88 30,00

A hazai vállalkozások versenyképességének növelése céljából állami eszközökkel is 
ösztönözni kell, hogy egyre több vállalkozás váljon innovációvezéreltté. Ezt többféle 
eszközzel lehet ösztönözni, egyrészt olyan pályázati konstrukcióval, amely a mikro- és 
kisvállalkozások innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások létrehozását célzó 
projektjeit támogatja oly módon, hogy az új (vagy jelentősen átdolgozott) termék vagy 
szolgáltatás gyorsan piacra kerüljön. Másrészt a kis-, közép-, és nagyvállalatok kutatás-
fejlesztési és innovációs tevékenységét szükséges támogatni úgy, hogy növekedjen 
az innovatív vállalkozások házon belüli termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztési 
tevékenysége, amelyek export- és piacképes új termékek, szolgáltatások és technológiák 
kifejlesztését eredményezik és a vállalati KFI aktivitás növekedésével hozzájárulnak 
a versenyképességhez.

4 1.2 Nemzeti Kiválósági Program 1,25 5,00

Széleskörű egyetemi, kutatóintézeti és ipari együttműködésben végzett, de az egyetemek, 
kutatóintézetek által vezetett konzorciumokban, részben felülről (top-down) felépített 
és koordinált KFI projektek támogatása a társadalmi kihívásokhoz illeszkedő nemzeti, 
stratégiai jelentőségű, szakmailag jól körülhatárolt KFI feladatok megoldására. 2018-ban 
„Az ELI-hez kapcsolódó elsősorban kísérleti kutatások”, a „A mesterséges intelligencia 
alkalmazását megalapozó kutatások”, „A társadalom biztonságát elősegítő kutatások”, 
a „A tiszta ivóvízért”, valamint „A fehérjetudomány és alkalmazásai” kutatási, fejlesztési 
területeire irányuló felhívások jelennek meg a nemzeti kiválósági programok sorában. 

5
1.3 Versenyképességi és Kiválósági 
Együttműködések

8,80 26,00

Széleskörű ipari, egyetemi és kutatóintézeti együttműködésben végzett, ipari igényeket 
megvalósító, ipari konzorciumvezető által irányított, részben felülről (top-down) felépített 
és koordinált KFI projektek támogatása, amelyek a kiemelt ágazatokban nemzeti, stratégiai 
jelentőségű, szakmailag jól körülhatárolt KFI feladatok megoldására irányulnak. 
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6 1.4 Iparjog 0,07 0,20
Olyan pályázati forma, amely a szellemitulajdon-védelem eszköztárának tudatos, 
versenyképességet erősítő, minél szélesebb körű alkalmazását ösztönzi. 

7 2. jogcím: A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása

8

2.1 Bilaterális programok és 
a H2020-hoz kapcsolódó közös 
programokban és Közös Technológiai 
Kezdeményezésekben való magyar 
részvétel ösztönzése

2,53 5,10

A hazai egyetemi, kutatóintézeti és ipari kutatóhelyek KFI tevékenysége nemzetközi 
színtéren történő megmérettetésének ösztönzése, a külföldi partnerekkel közösen, 
nemzetközi hálózatokban végzett KFI tevékenység hazai támogatása. A kétoldalú 
(bilaterális) programokban való projektalapú részvétel ösztönzése, a kormányközi 
megállapodásokban vállalt tudományos és technológiai együttműködési programok 
feladatainak, valamint kétoldalú megállapodások keretében végzett kutatási, fejlesztési 
tevékenységek támogatása, a nemzetközileg kiemelkedő, projektalapú KFI programok 
megvalósítása, a specifikus témájú nemzetközi programokhoz illeszkedő felhívások (AAL, 
ECSEL, EUROSTARS, ERA-NET, EUREKA, EU_KP konzorciumépítő és H-2020 KKV fejlesztési 
eszköz rásegítő pályázati felhívás) keretében nyújtható támogatás. Az EU Horizont 2020 
kutatási és innovációs keretprogramjának, a „Kiválóság terjesztése, a részvétel szélesítése” 
alprogramja keretében az ún. Teaming pályázat hazai finanszírozása.

9 6. jogcím: Kutatási témapályázatok támogatása

10

6.1 Kutatási témapályázatok, 
beleértve a fiatal kutatók által 
kezdeményezett kutatási 
témapályázatokat is

2,47 9,40

Sikeres kutatás-fejlesztési tevékenység nem végezhető a széles szakterületi bázisokon 
nyugvó alapkutatási tevékenységek nélkül. Mindezért továbbra is kiemelt cél olyan kutatói 
kezdeményezésű alapkutatások támogatása, amelyek nemzetközi mércével is kiemelkedő 
tudományos eredményekhez vezetnek, megalapozhatják az innovációs folyamatokat és 
nem rendelkeznek tematikus megkötéssel. Ezen belül azonban érdemes külön figyelmet 
fordítani a dinamikus kutatói potenciállal és nemzetközi áttörést ígérő  
40 évnél fiatalabb kutatókra, akik számára külön alprogramban kerül meghirdetésre 
az általuk kezdeményezett tematikus megkötés nélküli kutatás a nemzetközi mércével is 
kiemelkedő tudományos eredmények elérése érdekében.

11 8. jogcím: Kutatási Kiválósági Programok 

12 8.1 Posztdoktori Kiválósági Program 0,50 1,50
A program a jelentős kutatási eredményt felmutató országokban bevett gyakorlatnak 
megfelelően a kutatói életpálya kezdetén járó kiváló kutatók támogatását célozza meg, 
a kutatói pályán történő elindulást segíti.
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13
8.2 Élvonal – Kutatási Kiválósági 
Program

0,60 3,00

Az „Élvonal – Kutatói kiválósági program” a legdinamikusabb alkotási szakaszban lévő 
kiváló, tudományterületük felső 10%-ába tartozó kutatókat ösztönzi, hogy a célzott 
támogatásból a kutatás nemzetközi élvonalában szakterületük formálóiként, iskolateremtő 
vezető kutatóként ígéretes kutatási projektjeik megvalósításával hozzájáruljanak 
Magyarország fejlett országokhoz történő felzárkózásához. A pályázati konstrukció 
a hazai legkiválóbb felfedező kutatásokat támogató pályázati modellként pótolja azt 
a hiányt, amelyet a hazai felfedező kutatásokat ösztönző eddigi pályázati konstrukciók 
akár az elnyerhető támogatás nagyságrendje, akár keretösszegük vagy jellegük miatt nem 
tudtak betölteni.

14
8.3 Nemzetközi hatású kiemelkedő 
eredményeket elért kutatócsoportok 
támogatása

1,09 1,65

A programban két, a nemzetközi versenypályázati rendszerekben is különleges támogatási 
konstrukció szerepel:
1. A nemzetközi viszonylatban kiemelkedő – a tudományos folyóiratok felső öt 
százalékában megjelenő, sokszor használt és idézett – kutatási eredmények létrehozásának 
kiemelt támogatása, amely a hazai egyetemek nemzetközi rangsorokban elfoglalt helyének 
emelkedését segíti elő, nemzetközi presztízsük növelését ösztönzi.
2. Az eredményes hazai részvétel növelése az Európai Kutatási Tanács pályázataiban 
az ERC pályázatokban a 2. fordulóba került, de forrás hiányában támogatást nem nyert, 
kiváló kutatók kutatási programjainak egy vagy két éven keresztül történő támogatásával, 
a következő ERC pályázatuk sikerességének ösztönzésével. 

15 2018. évi új kötelezettség 30,19    
16 2018. évi pályázatok keretösszege 81,85  
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A Kormány 1963/2017. (XII. 19.) Korm. határozata
a Szent Korona és a magyar királyi koronázási jelvények hagyományának őrzéséről

A Kormány
 1.  szükségesnek tartja a  Szent Korona mint a  Magyar Állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő 

ereklye és a  hozzá tartozó magyar királyi koronázási jelvények megismertetését, a  nemzet tudatának és közjogi 
hagyományainak megfelelő erősítését;

 2.  egyetért a  Szent Korona és a  magyar királyi koronázási jelvények megismertetését célzó események 
megrendezésével 2018. január 1-től 2018. december 31-ig;

 3.  felkéri a Szent Korona Testületet, hogy vállaljon védnökséget a 2. pontban szereplő események felett;
 4.  felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  miniszterelnök általános helyettese, a  miniszterelnök 

kabinetfőnöke, a  belügyminiszter, a  honvédelmi miniszter, a  külgazdasági és külügyminiszter, a  nemzetgazdasági 
miniszter, a  nemzeti fejlesztési miniszter, valamint az  érintett egyházak, továbbá a  Szent Korona Testület 
bevonásával határozza meg a 2. pont szerinti események lebonyolításának programját;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
miniszterelnök általános helyettese 
miniszterelnök kabinetfőnöke 
honvédelmi miniszter 
belügyminiszter 
külgazdasági és külügyminiszter 
nemzetgazdasági miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal
 5.  felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 4. pont szerinti programokhoz bocsásson az érintett minisztériumok 

rendelkezésére összesen legfeljebb 1 000 000 000 forintot.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

érintett miniszterek
Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1964/2017. (XII. 19.) Korm. határozata
a 2018. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

 1.  A  Kormány a  határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének kormányzati feladatairól szóló 190/2000. 
(XI. 14.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdése alapján engedélyezi az  1.  melléklet szerinti 2018. évi gyakorlatokhoz, 
kiképzésekhez és egyéb katonai tevékenységekhez (a továbbiakban együtt: gyakorlat) kapcsolódó határátlépéssel 
járó csapatmozgásokat.

 2.  Az  engedély a  Magyar Honvédség gyakorlaton való részvételének, a  gyakorlaton részt vevő külföldi fegyveres 
erők államhatáron való átlépésének és Magyarország területén történő átvonulásának, illetve átrepülésének 
engedélyezését is jelenti, ha az engedélyezés feltételei egyébként fennállnak.

 3.  Az  1.  mellékletben megjelölt, a  Magyar Honvédséghez és a  külföldi fegyveres erőkhöz tartozó kontingensek 
küldése, fogadása, illetve átvonulása – az adott gyakorlaton való részvételhez szükséges és indokolt mennyiségű – 
saját rendszeresített gép- és harcjárműveikkel, híradó és kommunikációs eszközeikkel, fegyverzetükkel, lőszer- és 
robbanóanyag-ellátmányukkal, felszerelésükkel és a szállításukhoz szükséges járművekkel történhet.
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 4.  Ha a  gyakorlat jellege azt indokolja, az  engedély az  1.  mellékletben meghatározott időtartamokon belül, 
a  résztvevők – a  vonatkozó összlétszám kereteit meg nem haladó – váltása érdekében történő, többszöri 
határátlépésére is vonatkozik.

 5.  Ez a határozat 2018. január 1-jén lép hatályba.
 6.  Hatályát veszti a  2017. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1863/2016. (XII. 28.)  

Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1964/2017. (XII. 19.) Korm. határozathoz

 
 

1. melléklet a...…/2017. (………) Korm. határozathoz 
 
 

A 2018. évi tervezett határátlépéssel járó csapatmozgások jegyzéke 
 

1. A Magyar Honvédség részvételével tervezett, külföldi fegyveres erők esetleges átvonulásával járó NATO/EU 
gyakorlatok és kiképzési rendezvények 

 

Fsz. A gyakorlat megnevezése Felelős 
A gyakorlat tervezett 

helye 

A gyakorlat 
tervezett 
időpontja 

Létszám (fő) 
legfeljebb 

1.  
SOFEVAL rendezvények 

(KM harcászati értékelő program 
rendezvényei) 

HVK HDMCSF NATO tagállamok I-IV. n. é. 10 

2.  SOFEVAL felkészítések NSHQ-ban 
felvállalt KM beosztásokra 

MH HFKP Belgium I-IV. n. é. 10 

3.  EU MULTILAYER 
válságkezelési gyakorlat 

HM VIF EU tagállamok I-IV. n. é. 50 

4.  
EU MILEX 

OHQ és FHQ minősítő gyakorlat MH HFKP EU tagállamok I-IV. n. é. 50 

5.  
NATO CMX válságkezelési 

gyakorlat HM VIF NATO tagállamok I-IV. n. é. 70 

6.  
BRILLIANT JUMP  

VJTF stratégiai telepítési 
gyakorlata 

MH ÖHP NATO és EU tagállamok I-II. n. é. 50 

7.  

BRILLIANT JOUST  
NATO Force Structure 

parancsnokságok minősítő 
gyakorlata 

MH ÖHP NATO és EU tagállamok I-II. n. é. 50 

8.  
BLISTER  

NRF vegyivédelmi felkészítés, 
gyakorlat 

MH ÖHP Németország II-III. n. é. 20 

9.  
TRIDENT JAGUAR  

NFS parancsnokságok minősítő 
gyakorlata  

MH ÖHP 
Norvégia, 

Németország, 
Magyarország 

I-II. n. é. 40 

10.  
CETATEA  

HUMINT együttműködési 
gyakorlat 

MH ÖHP Románia III-IV. n. é. 50 

11.  STEADFAST INTEREST  
felderítési gyakorlat 

MH ÖHP Románia III-IV. n. é. 50 

12.  
Resolute Support Mission (RSM) 

felkészítések MH ÖHP  NATO és EU tagállamok I-IV. n. é. 50 

13.  CIMIC/PSYOPS felkészítési 
rendezvények  

MH ÖHP NATO és EU tagállamok I-IV. n. é. 50 

14.  ALAPOS BÁZIS törzsgyakorlás MH HFKP Magyarország I-IV. n. é. 100 

15.  
TRIDENT JUNCTURE  

NATO Nagy Láthatóságú gyakorlat 
(NRF 19 minősítő gyakorlata) 

MH ÖHP NATO és EU tagállamok III-IV. n. é. 50 

16.  Multifunkciós ABV védelmi szakasz 
felkészítési rendezvényei 

MH ÖHP  NATO és EU tagállamok I-IV. n. é. 100 
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Fsz. A gyakorlat megnevezése Felelős 
A gyakorlat tervezett 

helye 

A gyakorlat 
tervezett 
időpontja 

Létszám (fő) 
legfeljebb 

17.  
NRF ABV felderítő szakasz szinten 

tartó rendezvényei MH ÖHP  NATO és EU tagállamok I-IV. n. é. 50 

18.  NRF Víztisztító szakasz felkészítési 
rendezvényei 

MH ÖHP NATO és EU tagállamok I-IV. n. é. 100 

19.  
NRF CBRN-JAT felkészítési 

rendezvényei MH ÖHP NATO és EU tagállamok I-IV. n. é. 20 

20.  C-IED felkészítések MH ÖHP NATO és EU tagállamok I-IV. n. é. 50 

21.  
RAMSTEIN ASPECT 

NATO repülő harcászati gyakorlat MH ÖHP 
Spanyolország, 
Németország, 
Magyarország 

I-IV. n. é. 60 

22.  NEWFIP  
elektronikai hadviselés gyakorlat 

MH ÖHP Olaszország, Szlovénia, 
Magyarország 

I-II. n. é. 220 

23.  RAMSTEIN AMBITION  
NATO légierős gyakorlat 

MH ÖHP Németország I – III. n. é. 50 

24.  Légierő nemzetközi kiképzések I-III MH ÖHP NATO és EU 
tagállamok 

I-IV. n. é. 50 

25.  
NATINAMDS  

gyakorlatokon való részvétel 
MH 
ÖHP Németország I-IV. n. é. 50 

26.  
JTAC/TACP  

előretolt/harcászati repülésirányító 
kiképzés 

MH 
ÖHP 

NATO, EU és CEDC 
tagállamok 

I-IV. n. é. 30 

27.  
MOVCON MILU  

szállítás tervezői gyakorlat 
MH 
ÖHP 

NATO és EU 
tagállamok I-II. n. é. 5 

28.  
KM törzsek felkészítési 

rendezvényei MH ÖHP 
Magyarország, 

NATO és EU tagállamok I-IV. n. é. 300 

29.  NRF felkészítések MH ÖHP NATO és EU tagállamok I-IV. n. é. 50  

30.  
STEADFAST COBALT  
híradó-informatikai 
rendszergyakorlat 

MH ÖHP NATO és EU tagállamok I-II. n. é. 50 

31.  
Train Advice Assists 

Command -North (TAAC N) RSM 
felkészítések 

MH ÖHP Lengyelország I-IV. n. é. 200  

32.  V4 EU BG felkészítések, kiképzések MH ÖHP 
 

V4 országok 
 

I-IV. n. é. 400  

33.  Balti felkészítések, kiképzések MH ÖHP NATO/EU tagállamok I-IV. n. é. 150 

34.  
NATO TACEVAL  

(légierő harcászati értékelő 
rendszer) rendezvényei 

MH ÖHP NATO és PfP tagállamok I-IV. n. é. 75 
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Fsz. A gyakorlat megnevezése Felelős 
A gyakorlat tervezett 

helye 

A gyakorlat 
tervezett 
időpontja 

Létszám (fő) 
legfeljebb 

35.  
RSM AAT  

felkészítés MH ÖHP 
Horvátország, 

Csehország I-IV. n. é. 100 

36.  

NATO CREVAL  
(NATO szárazföldi haderőnem 
harcászati értékelő rendszer) 

rendezvényei 

MH ÖHP NATO és PfP tagállamok I-IV. n. é. 16 

37.  NSHQ/SOCEUR/V4 Különleges 
Műveleti (KM) felkészítések  

MH ÖHP NATO és EU 
tagállamok 

I-IV. n. é. 300 

38.  CWIX  
szimulációs rendszergyakorlat 

MH ÖHP Lengyelország II. n. é. 20 

39.  
CYBER COALITION 

kibervédelmi gyakorlat HVK HIICSF 
NATO tagállamok, 

Magyarország I-IV. n. é. 50 

40.  
LOCKED SHIELDS 

kibervédelmi gyakorlat HVK HIICSF NATO és EU tagállamok I-IV. n. é. 25 

41.  
CENTRAL EUROPEAN CYBER 

SECURITY PLATFORM (CECSP) 
kibervédelmi felkészítés  

HVK HIICSF  V4 országok, 
Ausztria 

I-IV. n. é. 25 

42.  
STEADFAST FLOW 

(NATO stratégiai telepítés tervező 
rendezvény) 

MH KKK Törökország II-III. n. é. 10 

43.  
STEADFAST FOUNT 

(NATO szállítás és közlekedés 
tervezési rendezvény) 

MH KKK Törökország III-IV. n. é. 10 

44.  
NATO/EU és egyéb készenléti 

szolgálatokhoz kapcsolódó 
kiképzési rendezvények 

MH ÖHP/HVK 
HDMCSF 

NATO, EU és Partner 
országok I-IV. n. é. 500 

45.  NATO MEDEVAL 
Egészségügyi kiürítés felkészítés 

MH EK NATO, EU és Partner 
országok 

III-IV. n. é. 5 

46.  
V4 Országok Együttműködési 

rendezvényei 
MH ÖHP, HVK 

HDMCSF/MH EK V4 országok I-IV. n. é. 50 

47.  
Patient Evacuation Coordination 

Cell (PECC) MH EK Németország IV. n. é. 10 

48.  

MMSHA 
Katonai egészségügyi támogatás 

humanitárius környezetben 
felkészítés 

MH EK Németország I-IV. n. é. 5 

49.  
MEDICAL MAN V4 minősítő 

gyakorlat MH EK Csehország III. n. é. 15 

50.  ROLE-2 kiképzések (Klinikai) MH EK 
NATO, EU és Partner 

országok I-IV. n. é. 10 

51.  
Medical Predeployment Training 
missziós egészségügyi felkészítés MH EK 

NATO, EU és Partner 
országok I-IV. n. é. 10 

52.  ROLE-2 kiképzések (Sebészeti) MH EK 
NATO, EU és Partner 

országok I-IV. n. é. 10 

53.  ATP-45 manuális értékelő 
felkészítés 

HVK HDMCSF Magyarország III-IV. n. é. 30 
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Fsz. A gyakorlat megnevezése Felelős 
A gyakorlat tervezett 

helye 

A gyakorlat 
tervezett 
időpontja 

Létszám (fő) 
legfeljebb 

54.  
SIBCRA 

vegyivédelmi felkészítés MH ÖHP Olaszország II-IV. n. é. 10 

55.  
CCOE NCFWC/NCSWC 

törzsgyakorlás MH ÖHP Magyarország II. n. é. 50 

56.  
CCOE NCFWC/NCSWC 

gyakorlatvezető/instruktor 
felkészítés 

MH ÖHP Hollandia II-IV. n. é. 3 

57.  
JOINT COOPERATION 

Összhaderőnemi Együttműködési 
gyakorlat 

MH ÖHP Németország IV. n. é. 10 

58.  MNCG gyakorlatok, kiképzések MH ÖHP Olaszország I-IV. n. é. 15 

59.  KFOR LMT felkészítés MH ÖHP Szlovákia I-IV. n. é. 5 

60.  
CIMIC/PSYOPS COOPERATION V. 

gyakorlat MH ÖHP Szlovákia II. n. é. 5 

61.  Multinational CIMIC Team Training MH ÖHP Szlovákia III-IV. n. é. 5 

62.  
Multinational CIMIC Reach-back 

Network MH ÖHP Németország I-IV. n. é. 5 

63.  
SLOVAK SHIELD 

szlovák zászlóalj szintű gyakorlat MH ÖHP Szlovákia I-IV. n. é. 50 

64.  
NATO TIGER MEET 

légierő együttműködési gyakorlat MH ÖHP NATO tagállamok I-II. n. é. 120 

65.  
SOATU  

nemzetközi KM kiképzések MH ÖHP NATO és EU tagállamok I-IV. n. é. 50 

66.  MATC gyakorlatok MH ÖHP NATO és EU tagállamok I-IV. n. é. 50 

67.  
CAS  

levegő–föld támogatási képesség 
begyakorlása 

MH ÖHP Magyarország, 
NATO tagállamok 

I-II. n. é. 30 

68.  HUN-US kiajánlás MH ÖHP NATO és EU tagállamok I-IV. n. é. 1700 

69.  
LORD MOUNTAIN 

magas hegyvidéki helikopteres 
gyakorlat 

MH ÖHP Horvátország, 
Szlovénia 

I-IV. n. é. 60 

70.  
NCISG/3 NSB (DCM-E) híradó 

század (Nemzeti telepíthető híradó 
század) rendezvényei 

MH ÖHP NATO és EU tagállamok I–IV. n. é. 250 
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2. A Magyar Honvédség és külföldi fegyveres erők részvételével tervezett két- és többoldalú megállapodásokon 

alapuló gyakorlatok és kiképzések. 
 

Fsz. A gyakorlat megnevezése Felelős A gyakorlat tervezett 
helye 

A gyakorlat 
tervezett 
időpontja 

Létszám 
(fő) 

legfeljebb 

1.  
Nemzetközi Katonai Megfigyelő 

Tanfolyam MH HFKP Magyarország II-IV. n. é. 100 

2.  MLF felkészítések/ 
CLEVER FERRET  

MH ÖHP Olaszország, Szlovénia, 
Magyarország 

I-IV. n. é. 150 

3.  
WISE FORESIGHT 

HUN-ROU többnemzetiségű zászlóalj 
közös gyakorlat 

MH ÖHP 
Románia, 

Magyarország III-IV. n. é. 100 

4.  
BLONDE AVALANCHE 

Többnemzetiségű katasztrófa elhárító 
gyakorlat 

MH ÖHP Ukrajna II-III. n. é. 50 

5.  SZENTESI FOKOS I-II 
műszaki és hídépítési gyakorlat 

MH ÖHP Magyarország I-III. n. é. 700 

6.  BALKAN RESPONSE 
vegyivédelmi gyakorlat 

MH ÖHP Szerbia I-IV. n. é. 70 

7.  
BRAVE WARRIOR  

zászlóalj harccsoport gyakorlat  MH ÖHP Magyarország I-IV. n. é. 2000 

8.  TOXIC VALLEY  
vegyivédelmi gyakorlat  

MH ÖHP Szlovákia I-IV. n. é. 25 

9.  
BIZTOS AKARAT (STRONG WILL)  

magyar-francia-amerikai felderítő 
kiképzés 

MH ÖHP Magyarország II-IV. n. é. 200 

10.  
NEIGHBOURS  

szerb-magyar lövészkiképzés 
MH 
ÖHP Szerbia III-IV. n. é. 70 

11.  
IRON CAT  

magyar-szerb közös flottilla kiképzés 
MH 
ÖHP Magyarország I-III. n. é. 80 

12.  IANUS   
USA-HUN HUMINT gyakorlat 

MH 
ÖHP 

Magyarország, 
NATO és EU tagállamok 

I-II. n. é. 70 

13.  

Műszaki (MILENG) felkészítések, 
kiképzések 

(Tűzszerész hadszíntéri felkészülés 
érdekében, hídépítő képesség 

érdekében) előkészítése 

MH 
ÖHP 

NATO és EU tagállamok I-IV. n. é. 20 

14.  
GATOR kiképzés 

vegyivédelmi felkészítés 
MH 
ÖHP USA I-IV. n. é. 1 

15.  Szlovák-magyar közös búvár kiképzés 
MH 
ÖHP Magyarország I-III. n. é. 20 

16.  Tárgyévet követő év szárazföldi és 
logisztikai rendezvényei előkészítése 

MH ÖHP NATO és EU tagállamok I-IV. n. é. 100 

17.  
Pásztázott Légtér  
légierő gyakorlat 

MH 
ÖHP 

Magyarország, 
Spanyolország I-IV. n. é. 320 

18.  EHV kiképzés MH ÖHP 
Magyarország, 
Spanyolország I-II. n. é. 320 

19.  TOBRUK LEGACY 
légvédelmi rakéta gyakorlat 

MH ÖHP Magyarország I-IV. n. é. 1250 
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Fsz. A gyakorlat megnevezése Felelős A gyakorlat tervezett 
helye 

A gyakorlat 
tervezett 
időpontja 

Létszám 
(fő) 

legfeljebb 

20.  
CJPRSC (repülő személyi állomány 

mentési gyakorlat) 
(APROC) 

MH ÖHP NATO és EU 
tagállamok 

I-IV. n. é. 40 

21.  
HUN-Colorado-New York -Ohio NG 

felkészítési rendezvények MH ÖHP NATO és EU tagállamok I-IV. n. é. 1020 

22.  Air to Air Refueling felkészítés 
MH 
ÖHP 

NATO és EU 
tagállamok I-IV. n. é. 32 

23.  European Tactical Airlift Program- 
Training (ETAP-T) 

MH ÖHP Magyarország, NATO 
tagállamok 

I-IV. n. é. 550 

24.  
CROSS LANDING  

román-magyar légi kutató-mentő 
gyakorlat 

MH ÖHP Románia, 
Magyarország 

I-IV. n. é. 60 

25.  
BLUE HORIZON  

légierős törzsgyakorlás 
MH 
ÖHP 

Magyarország, 
NATO tagállamok I-IV. n. é. 110 

26.  Ejtőernyős nemzetközi kiképzések MH ÖHP NATO és EU tagállamok I-IV. n. é. 40 

27.  Helikopter hajózó állomány 
szimulátoros felkészítése 2018 

MH 
ÖHP 

NATO és EU tagállamok I-IV. n. é. 70 

28.  
EDA HOT BLADE  

helikopteres program és gyakorlat 
MH 
ÖHP Portugália I-II. n. é. 80 

29.  ADRIATIC STRIKE  
gyakorlat 

MH ÖHP Szlovénia I-II. n. é. 60 

30.  HUN-USA-GBR közös kiképzések MH ÖHP Magyarország, 
NATO tagállamok 

I.-IV n. é. 2000 

31.  
TLP gyakorlat (repülő hajózó állomány 

raj, kötelék parancsnoki feladatokra 
való felkészítő gyakorlata) 

MH ÖHP Spanyolország I-IV. n. é. 100 

32.  
SAFETY TRANSPORT 

közlekedés és szállítás tervező 
gyakorlat 

MH ÖHP 
Magyarország, 
Németország I-IV. n. é. 50 

33.  NRF logisztikai felkészítések MH ÖHP NATO és EU tagállamok I-IV. n. é. 10 

34.  BLACK SWAN  
KM kiképzés és gyakorlat 

MH ÖHP Magyarország, 
NATO és EU tagállamok 

I-IV. n. é. 825 

35.  
Horvát-magyar búvár különleges 

műveleti kiképzés MH ÖHP 
Horvátország, 
Magyarország I-IV. n. é. 50 

36.  
JCET  

HUN-USA közös KM felkészítés  MH ÖHP 
Magyarország, 

NATO és EU tagállamok I-IV. n. é. 320 

37.  IMMEDIATE RESPONSE 
MLF gyakorlat 

MH ÖHP Horvátország, Szlovénia, 
Németország 

II-IV. n. é. 65 

38.  

DETONATOR  
mentesítési gyakorlat és éles 

mentesítés végrehajtása 
Lettországban 

MH ÖHP Lettország I-IV. n. é. 30 

39.  
BLASTING CAP  

amerikai-magyar tűzszerész felkészítés MH ÖHP 
Magyarország, 
Németország II-III. n. é. 50 
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Fsz. A gyakorlat megnevezése Felelős A gyakorlat tervezett 
helye 

A gyakorlat 
tervezett 
időpontja 

Létszám 
(fő) 

legfeljebb 

40.  
FEKETE FOLYÓ 

felderítő búvár felkészítés MH ÖHP Magyarország II-III. n. é. 200 

41.  
PURPLE FIELD 

vegyivédelmi felkészítés MH ÖHP Szerbia II. n. é. 70 

42.  REJTETT PORTYA 
felderítő gyakorlat 

MH ÖHP Magyarország II-III. n. é. 200 

43.  TISZA  
katasztrófavédelmi gyakorlat 

MH ÖHP 
Szerbia 

Románia 
Magyarország 

II-IV. n. é. 100 

44.  
SÁRARANY MEZŐ 

vegyivédelmi felkészítés és gyakorlat MH ÖHP Szlovákia III-IV. n. é. 70 

45.  
JFO  

tüzérségi megfigyelők felkészítése MH ÖHP Németország, Szlovénia I-IV. n. é. 10 

46.  
HUN-USA közös kiképzések 

WARPAINT RIDE/BUFFALO RIDE/ 
LONG KNIFE 

MH ÖHP Magyarország I-IV. n. é. 3000 

47.  Hajózó állomány túlélő kiképzése MH ÖHP Svédország I. n. é. 20 

48.  
LÉGI FÖLÉNY 

Gripen éleslövészet végrehajtása MH ÖHP Svédország I-III. n. é. 100  

49.  AMPLE STRIKE  
JTAC/repülő harcászati gyakorlat 

MH 
ÖHP 

Csehország I-III. n. é. 20 

50.  
JAWTEX 

légierő haderőnemi együttműködési 
gyakorlat 

MH 
ÖHP 

Németország I-IV. n. é. 50 

51.  FIRE BLADE 
helikopteres gyakorlat 

MH ÖHP Magyarország I-IV. n. é. 300 

52.  
Regionális Légi Kutató-mentő 

gyakorlat MH ÖHP NATO, EU és PfP tagállamok I-IV. n. é. 60 

53.  MAG légierő harcászati nap MH ÖHP NATO és EU 
tagállamok 

I-III. n. é. 20 

54.  INTERCEPTOR  
repülő elfogási gyakorlat 

MH ÖHP Magyarország, 
Románia 

I-IV. n. é. 30 

55.  Belga C-130 gyakorlat MH ÖHP Magyarország II-III. n. é. 100 

56.  

NATO Védelmi Képességépítési 
program (DCB) keretében 

végrehajtott C-IED harcászati 
tanfolyam (JOR) 

MH AA Jordánia I-IV. n. é. 5 

57.  

NATO Védelmi Képességépítési 
program (DCB) keretében 

végrehajtott C-IED harcászati 
tanfolyam 

MH AA Magyarország I-IV. n. é. 150 

58.  
SAFETY FUEL 

német-magyar üzemanyag feltöltési 
gyakorlat 

MH LK Németország, Norvégia I-IV. n. é. 60 
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Fsz. A gyakorlat megnevezése Felelős A gyakorlat tervezett 
helye 

A gyakorlat 
tervezett 
időpontja 

Létszám 
(fő) 

legfeljebb 

59.  
COALITION 

híradó-informatikai  
gyakorlat 

NKE HHK Franciaország II-III. n. é. 5 

60.  
COMMIT 

híradó-informatikai  
gyakorlat 

NKE HHK Franciaország II-III. n. é. 10 

61.  
COMMON TRAIL 

NATO tagállamok akadémiái 
törzsgyakorlása 

NKE HHK Németország IV. n. é. 10 

62.  
FOURLOG 

logisztikai gyakorlat NKE HHK 
Ausztria, Magyarország, 

Cseh Köztársaság I. n. é. 60 

63.  MAGLITE 
logisztikai felkészítés és gyakorlat 

NKE HHK Egyesült Királyság II. n. é. 50 

64.  SOFT CAPS 
CIMIC felkészítés 

MH ÖHP  Magyarország, 
NATO és EU tagállamok 

I-IV. n. é. 100 

65.  VISEGRAD 4SIGHT 
V4 különleges műveleti gyakorlata 

MH ÖHP 

Magyarország, 
Lengyelország, 

Csehország, 
Szlovákia 

I.  n. é. 300 

66.  
BOLD QUEST 

JTAC felkészítés és gyakorlat MH ÖHP USA I-IV. n. é. 20 

67.  EFES 
légierő gyakorlat  

MH ÖHP Törökország I-IV. n. é. 20 

68.  
ISIK 

légierő gyakorlat MH ÖHP Törökország I-IV. n. é. 150 

69.  
GEO MRE  

georgiai lövész zászlóalj missziós 
felkészítése 

MH LZ Németország I-III. n é. 300 

70.  
ANAKONDA 

lengyel összhaderőnemi gyakorlat MH ÖHP Lengyelország I-IV. n. é. 700 

71.  
KOBRA 

Lengyel Különleges Műveleti 
gyakorlat 

MH ÖHP Lengyelország I-IV. n. é. 300 

72.  
AUSTERE WINTER 

(USA törzsgyakorlás védelmi tervek 
szinkronizálása érdekében) 

HVK HDMCSF NATO és EU tagállamok I-III. n. é. 15 

73.  Lengyel SOFEX MH ÖHP Lengyelország III-IV. n. é. 100 

74.  
COOPERATIVE SAREX 

helikopteres együttműködési 
gyakorlat 

MH ÖHP Magyarország III. n. é. 300 

75.  
LION EFFORT 

Légierő együttműködési gyakorlat MH ÖHP Magyarország III-IV. n. é. 300 

76.  MH UNFICYP kontingens - Szerb 
Haderő állományának felkészítése 

MH HFKP Magyarország I-III. n. é. 50 

77.  
CLEAR SKIES 

ukrán légierő együttműködési 
gyakorlat 

MH ÖHP Ukrajna III-IV. n. é. 15 

78.  NORTHERN STRIKE 2018 MH ÖHP USA II-III. n. é. 15 
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3. Magyarország területén és légterén történő áthaladások és átrepülések 
 

Fsz. A tevékenység megnevezése A feladat tervezett időpontja 
Engedélyezett 

létszám 

1. 
KFOR (NATO) Koszovó békefenntartó 
misszió keretében történő áthaladások 

I–IV. n. é. 
egyidejűleg 
legfeljebb 

1000 fő 

2. 
EUFOR ALTHEA misszió keretében történő 
áthaladások 

I–IV. n. é. 
egyidejűleg 
legfeljebb 

1000 fő 

3. 
NATO RSM misszió keretében történő 
áthaladások 

I–IV. n. é. 
egyidejűleg 
legfeljebb 

1000 fő 

4. 
Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet 
elleni nemzetközi fellépés keretében 
történő áthaladások 

I–IV. n. é. 
egyidejűleg 
legfeljebb 

1000 fő 

5. 
UNFICYP misszió keretében történő 
áthaladások 

I–IV. n. é. 
egyidejűleg 
legfeljebb 

1000 fő 

6. 
EUTM Mali misszió keretében történő 
áthaladások 

I–IV. n. é. 
egyidejűleg 
legfeljebb 

200 fő 

7. 
EUTM Somalia misszió keretében történő 
áthaladások 

I–IV. n. é. 
egyidejűleg 
legfeljebb 

200 fő 

8. 
MINURSO Nyugat-Szahara misszió 
keretében történő áthaladások 

I–IV. n. é. 
egyidejűleg 
legfeljebb 

200 fő 

9. 
MINUSCA Közép-afrikai Köztársaság misszió 
keretében történő áthaladások 

I–IV. n. é. 
egyidejűleg 
legfeljebb 

500 fő 

10. 
EUNAVFOR MED misszió keretében történő 
áthaladások 

I–IV. n. é. 
egyidejűleg 
legfeljebb 

500 fő 

11. 
ENSZ UNIFIL békefenntartó misszió 
keretében történő áthaladások 

I–IV. n. é. 
egyidejűleg 
legfeljebb 

500 fő 

12. 
MFO békefenntartó misszió keretében 
történő áthaladások 

I–IV. n. é. 
egyidejűleg 
legfeljebb 

1000 fő 

13. 
EUTM RCA Közép-afrikai Köztársaság 
misszió keretében történő áthaladások 

I–II. n. é. 
egyidejűleg 
legfeljebb 

500 fő 

14. 
EUMM Grúzia misszió keretében történő 
áthaladások 

I–IV. n. é. 
egyidejűleg 
legfeljebb 

200 fő 

15. 
A Pápán települő Stratégiai Légiszállítási 
Képességgel kapcsolatos katonai szállítás 
jellegű csapatmozgások 

I–IV. n. é. 
egyidejűleg 
legfeljebb 

1000 fő 
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16. 

A Pápán települő Stratégiai Légiszállítási 
Képességgel kapcsolatos, a magyar 
felségjelű légijárművekhez kötődő 
kiképzési jellegű csapatmozgások 

I–IV. n. é. 
egyidejűleg 
legfeljebb 

500 fő 

17. 
Szövetséges felderítő légijárművek 
áthaladása a magyar légtérben 

I–IV. n. é. – 

18. 
Joint Combined Exchange Training 
szövetségesi gyakorlatok 

I–IV. n. é. 
egyidejűleg 
legfeljebb 

1000 fő 

19. DCM-E csapatmozgások I–IV. n. é. 
egyidejűleg 

legfeljebb 250 

20. NFIU HUN csapatmozgások I–IV. n. é. 
egyidejűleg 

legfeljebb 50 
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A Kormány 1965/2017. (XII. 19.) Korm. határozata
Magyarország Állandó NATO Képviseletén polgári veszélyhelyzeti tervezési szakdiplomata álláshely 
létesítéséről

A Kormány
 1.  egyetért azzal, hogy a  polgári veszélyhelyzeti tervezési feladatok nemzeti képviselete érdekében Magyarország 

Állandó NATO Képviseletére egy fő polgári veszélyhelyzeti tervezési szakdiplomata (a továbbiakban: szakdiplomata) 
kerüljön kihelyezésre;

 2.  engedélyezi, hogy a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 36. § (2) bekezdése 
alapján a külgazdasági és külügyminiszter Magyarország Állandó NATO Képviseletén 2018. január 1. napjától egy fő 
szakdiplomata álláshelyet létesítsen;

Felelős:  külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:  2017. december 31.

 3.  egyetért azzal, hogy a  szakdiplomata beosztott diplomata munkakörben kerüljön kihelyezésre Magyarország 
Állandó NATO Képviseletére, Brüsszel NATO állomáshelyre azzal, hogy feladatellátása során
a) állandó képviseletet biztosít a NATO Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottságban (CEPC), és jelentést készít 

az ülésekről,
b) figyelemmel kíséri a  polgári veszélyhelyzeti (CEP) tervezési munkacsoportok munkáját, biztosítja 

a kapcsolattartást,
c) képviseli a magyar szakmai érdekeket a NATO-nál állandó képviselettel rendelkező országok irányában,
d) egyéb adminisztrációs és kapcsolattartásra irányuló feladatokat lát el, valamint
e) ellátja Magyarország képviseletét az  Európai Unió polgári védelmi, katasztrófavédelmi, veszélyhelyzet-

kezelési munkacsoporti és szakértői ülésein, gyakorlatain, kapcsolatot tart az  uniós intézményekkel és 
a tagállami képviseletekkel;

 4.  az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva  
a  2018. évben 44 457 742 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 12. BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság cím terhére, a  XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet,  
2. Külképviseletek igazgatása cím javára az 1. mellékletben foglaltak szerint;

Felelős: belügyminiszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2018. január 15.
 5.  felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – a  külgazdasági és külügyminiszter, valamint a  belügyminiszter 

bevonásával – a  2019. évben beépülő jelleggel 48 323 628 forintot csoportosítson át a  XIV. Belügyminisztérium 
fejezet, 12. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság cím terhére, a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
külgazdasági és külügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: 2019. évi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1965/2017. (XII. 19.) Korm. határozathoz

XIV. Belügyminisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

XIV. Belügyminisztérium
001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

K1 Személyi juttatások -37 114 242
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -5 410 504
K3 Dologi kiadások -1 932 996

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása

K1 Személyi juttatások 37 114 242
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 410 504
K3 Dologi kiadások 1 932 996

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XIV. Belügyminisztérium

001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság -44 457 742
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004118 2 Külképviseletek igazgatása 44 457 742

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év

Fejezetet irányító szerv időarányos 44 457 742 12 080 907 12 080 907 12 080 907 8 215 021
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány
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A Kormány 1966/2017. (XII. 19.) Korm. határozata
a NATO Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottsággal történő kapcsolattartás, illetve a polgári 
veszélyhelyzeti tervezési feladatok koordinálásának rendjéről szóló 2270/2005. (XII. 6.) Korm. határozat 
módosításáról

 1. A  NATO Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottsággal történő kapcsolattartás, illetve a  polgári 
veszélyhelyzeti tervezési feladatok koordinálásának rendjéről szóló 2270/2005. (XII. 6.) Korm. határozat 
(a továbbiakban: Korm. határozat) 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A  NATO Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottság alá tartozó tervezési csoportok tevékenységében való 
részvétel az alábbiak szerint történik:
a) a  Polgári Védelmi Csoport (CPG – Civil Protection Group) tevékenységében a  katasztrófák elleni védekezésért 
felelős miniszter által kijelölt,
b) a Szállítási Csoport (TG – Transport Group) tevékenységében a közlekedésért felelős miniszter által kijelölt,
c) a Közös Egészségügyi, Mezőgazdasági és Élelmiszer Csoport (JHAFG – Joint Health, Agriculture and Food Group) 
tevékenységében az egészségügyért felelős miniszter és az élelmiszeriparért felelős miniszter által kijelölt,
d) az Ipari Erőforrások és Kommunikációs Szolgáltatások Csoport (IRCSG – Industrial Resources and Communication 
Services Group) tevékenységében az elektronikus hírközlésért felelős miniszter által – a Nemzeti Média és Hírközlési 
Hatóság közreműködése mellett – kijelölt,
lehetőleg az érintett minisztérium vagy országos hatáskörű szerv állományába tartozó, veszélyhelyzeti tervezésben, 
válságkezelésben tapasztalattal rendelkező személyek
vesznek részt.”

 2. A Korm. határozat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. Magyarország Állandó NATO Képviseletén a  polgári veszélyhelyzeti tervezési feladatok nemzeti képviseletére 
szakdiplomata kihelyezése keretében kerül sor. A  szakdiplomata-álláshelynek a  külképviseletekről és 
a  tartós külszolgálatról szóló törvény szerinti létrehozása, valamint a  szakdiplomatával kapcsolatos feladatok 
vonatkozásában szakminiszterként a belügyminiszter jár el.”

 3. A Korm. határozat
a) 1. pontjában az „(SCEPC)” szövegrész helyébe a „(CEPC)” szöveg,
b) 1. pontjában a „tanácsok és bizottságok (SCEPC PB&Cs)” szövegrész helyébe a „csoportok” szöveg,
c) 1. pontjában a „külügyminiszterrel” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelős miniszterrel” szöveg
lép.

 4. Ez a határozat 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1967/2017. (XII. 19.) Korm. határozata
a 2018. év Semmelweis Ignác-emlékév keretében megvalósuló programokról

A Kormány
 1. egyetért a  2018.  év Semmelweis Ignác-emlékév keretében megvalósuló programok meghirdetésével és 

támogatásával;
 2. az 1.  pont szerinti feladat megvalósítása érdekében felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  emberi 

erőforrások miniszterének bevonásával gondoskodjon 458 000 000 forint összegű forrásnak a  Magyarország 
2018.  évi központi költségvetéséről szóló 2017.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet javára történő biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2018. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
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 3. az 1.  pont szerinti feladat megvalósítása érdekében felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  külgazdasági 
és külügyminiszter bevonásával gondoskodjon 32 000 000 forint összegű forrásnak a  Kvtv. 1.  melléklet 
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára történő biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: a 2018. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 4. az 1.  pont szerinti feladat megvalósítása érdekében felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Magyar 

Tudományos Akadémia elnöke bevonásával gondoskodjon 10 000 000 forint összegű forrásnak a Kvtv. 1. melléklet 
XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet javára történő biztosításáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2018. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1968/2017. (XII. 19.) Korm. határozata
az egyes településeket 2017 júniusában ért, jégeső okozta lakossági károk enyhítéséről

A Kormány
 1. az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2017.  évi központi költségvetéséről szóló 2016.  évi XC.  törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének, a  41. Az  egyes 
településeket 2017 júniusában ért, jégeső okozta lakossági károk enyhítése címmel és a 2. pontban meghatározott 
alcímekkel történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 2. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – az  egyes településeket 2017 júniusában ért, 

jégeső okozta lakossági károk enyhítése érdekében – a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezet, 2. A  helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére 372 742  768 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 41. Az  egyes 
településeket 2017 júniusában ért, jégeső okozta lakossági károk enyhítése cím, 1. melléklet szerinti alcímei javára, 
a 2. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 3. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  2.  pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az  abban 

meghatározott támogatási célra, pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként, 
a  támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján 
az érintett települési önkormányzatok részére költségvetési támogatást nyújtson 2018. március 31-ei felhasználási 
határidővel;

 4. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  3.  pont szerinti költségvetési támogatást a  támogatói okirat kiadását 
követően folyósítsa az érintett települési önkormányzatok számára.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1968/2017. (XII. 19.) Korm. határozathoz

A Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 41. Az egyes településeket  
2017 júniusában ért, jégeső okozta lakossági károk enyhítése cím alcímei

forintban

Alcím- 

szám
Alcímnév Támogatási cél Támogatás

1. Kecskeméti 
magántulajdonú 
ingatlankárok 
helyreállítása

2017. júniusban károsodott magántulajdonú 
ingatlanok biztosításból és egyéb forrásból meg 
nem térülő helyreállítási költségeihez támogatás 
nyújtása

19 878 465 

2. Halmaji magántulajdonú 
ingatlankárok 
helyreállítása

2017. júniusban károsodott magántulajdonú 
ingatlanok biztosításból és egyéb forrásból meg 
nem térülő helyreállítási költségeihez támogatás 
nyújtása

61 666 171 

3. Megyaszói 
magántulajdonú 
ingatlankárok 
helyreállítása

2017. júniusban károsodott magántulajdonú 
ingatlanok biztosításból és egyéb forrásból meg 
nem térülő helyreállítási költségeihez támogatás 
nyújtása

279 683 592 

4. Szentistvánbaksai 
magántulajdonú 
ingatlankárok 
helyreállítása

2017. júniusban károsodott magántulajdonú 
ingatlanok biztosításból és egyéb forrásból meg 
nem térülő helyreállítási költségeihez támogatás 
nyújtása

4 331 060 

5. Kerkateskándi 
magántulajdonú 
ingatlankárok 
helyreállítása

2017. júniusban károsodott magántulajdonú 
ingatlanok biztosításból és egyéb forrásból meg 
nem térülő helyreállítási költségeihez támogatás 
nyújtása

2 642 000 

6. Lenti magántulajdonú 
ingatlankárok 
helyreállítása

2017. júniusban Máhomfa településrészen 
károsodott magántulajdonú ingatlanok 
biztosításból és egyéb forrásból meg nem térülő 
helyreállítási költségeihez támogatás nyújtása

4 378 480 

7. Lovászi magántulajdonú 
ingatlankárok 
helyreállítása

2017. júniusban károsodott magántulajdonú 
ingatlanok biztosításból és egyéb forrásból meg 
nem térülő helyreállítási költségeihez támogatás 
nyújtása

50 000 

8. Szécsiszigeti 
magántulajdonú 
ingatlankárok 
helyreállítása

2017. júniusban károsodott magántulajdonú 
ingatlanok biztosításból és egyéb forrásból meg 
nem térülő helyreállítási költségeihez támogatás 
nyújtása

113 000 
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2. melléklet az 1968/2017. (XII. 19.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai

372340 41 Az egyes településeket 2017 júniusában ért, jégeső okozta lakossági károk enyhítése
372351 1. Kecskeméti magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása

K5 Egyéb működési célú kiadások 19 878 465
372362 2. Halmaji magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása

K5 Egyéb működési célú kiadások 61 666 171
372373 3. Megyaszói magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása

K5 Egyéb működési célú kiadások 279 683 592
372384 4. Szentistvánbaksai magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása

K5 Egyéb működési célú kiadások 4 331 060
372395 5. Kerkateskándi  magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása

K5 Egyéb működési célú kiadások 2 642 000
372406 6. Lenti magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása

K5 Egyéb működési célú kiadások 4 378 480
372417 7. Lovászi magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása

K5 Egyéb működési célú kiadások 50 000
372428 8. Szécsiszigeti magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása

K5 Egyéb működési célú kiadások 113 000

359017 2   A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások 372 742 768

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

 forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat (+/-) évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat (+/-) évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.)   a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 372 742 768 372 742 768
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2. számú melléklet a …../2017. …. Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2 példány

1 példány
1 példány
1 példány

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
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A Kormány 1969/2017. (XII. 19.) Korm. határozata
az Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR-112) fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról

A Kormány
 1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR-112) fejlesztéséhez 

szükséges források biztosításáról a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016.  évi XC. törvény 
1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 7. Rendőrség cím javára egyszeri jelleggel 131 900 000 forint összegben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. egyetért azzal, hogy az Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR-112) fejlesztésével kapcsolatos beszerzések lefolytatása 
során a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. 
(XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozata
a fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program,  
valamint a Pest Megyei Területfejlesztési Program keretében történő további megvalósításáról

A Kormány 
 1. egyetért az Egészséges Budapest Program és a Pest Megyei Területfejlesztési Program keretében előkészített 

fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szakellátás fejlesztési beruházások 1. melléklet szerinti megvalósításával;
 2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős nemzetgazdasági 

miniszter, valamint az informatikai fejlesztések tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával  – 
gondoskodjon az 1. mellékletben meghatározott fejlesztések 2018. évi megkezdéséről a Pest megye 
Területfejlesztési Koncepciója 2014–2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014–2020 megvalósításához 
nyújtandó célzott pénzügyi támogatásról szóló 1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozatban, valamint a Pest megye 
Területfejlesztési Koncepciója 2014–2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014–2020 megvalósításához 
nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX. 23.)  
Korm. határozatban foglaltak figyelembevételével;

Felelős:  emberi erőforrások minisztere 
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:  a felmerülés ütemében

 3. felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014–2030 és 
Pest megye Területfejlesztési Programja 2014–2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás 
felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozatban foglaltak figyelembevételével 
Pest Megye Önkormányzata erre irányuló támogatási kérelme alapján legfeljebb 2  000  000 000 forint egyedi 
támogatást nyújtson az 1. melléklet 1–3. sorában szereplő fejlesztések megvalósításához;

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  a felmerülés ütemében

 4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon 
az 1. melléklet szerinti beruházások megvalósításához szükséges forrás biztosításáról a XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 22. Egészségügyi ágazati előirányzatok alcím,  
25. Egészséges Budapest Program jogcímcsoport javára az alábbi ütemezés szerint:
a)  a 2018. évben 4 286 128 533 forint, 
b)  a 2019. évben 5 998 191 925 forint,  
c)  a 2020. évben 4 803 150 169 forint,
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d)  a 2021. évben 627 706 044 forint;
Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő:  az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében
 a b)–d) alpont tekintetében a 2019. évi, 2020. évi és a 2021. évi központi költségvetés tervezése 

során
 5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az önkormányzati fenntartású vagy tulajdonú ingatlanok 

esetében a belügyminiszter bevonásával – az új járóbeteg-szakrendelő épületek átadását követően, a funkció nélkül 
maradó korábbi ingatlanok állagának felmérését végezze el, majd tegyen javaslatot a Kormány részére az ingatlanok 
további hasznosítására vonatkozóan.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 belügyminiszter
Határidő: az épületek átadását követő 2 hónapon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozathoz

Az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló járóbeteg-szakellátási fejlesztések 

Fejlesztést igénylő szakrendelő és 

fejlesztés megnevezése
Fejlesztés rövid szakmai tartalma

Fejlesztési források megoszlása (Ft) Fejlesztés teljes 

bruttó összege

 (Ft)
Pest Megyei Területfejlesztési 

Program / Önkormányzat

Egészséges Budapest 

Program

1

A ceglédi Toldy Ferenc 
Kórház járóbeteg-
szakellátásának 
fejlesztése új 
szakrendelői épület 
kialakításával

Telephelyek összevonásával 
új, többszintes 
szakrendelői tömb építése, 
Orvostechnikai eszközök 
beszerzése, bútorzat cseréje, 
gépészeti korszerűsítés, 
informatikai eszközbeszerzés 
és hálózatfejlesztés

474 000 000 
(Pest Megyei 

Területfejlesztési 
Programból épület 

infrastruktúra 
fejlesztésére)

1 699 100 000 2 173 100 000

2

A Nagykátai Szakorvosi 
Rendelőintézet 
felújítása és 
korszerűsítése – 
jászberényi Szent 
Erzsébet Kórház

Új rendelőépületi szárny 
építése, meglévő épület 
gépészeti korszerűsítése, 
akadálymentesítése, 
Elavult orvostechnológiai 
és informatikai eszközpark 
cseréje, képalkotó 
diagnosztika modernizálása

973 000 000
(Pest Megyei 

Területfejlesztési 
Programból épület 

infrastruktúra 
fejlesztésére)

399 300 000 1 372 300 000

3

A Monori szakrendelő 
felújítása, 
orvos-szakmai 
fejlesztése – 
Bajcsy-Zsilinszky 
Kórház

Szakrendelő épületgépészeti 
felújítása, orvostechnikai 
eszközök cseréje, képalkotó 
diagnosztika korszerűsítése, 
gasztroenterológiai, 
mozgásszervi diagnosztikai 
és rehabilitációs ellátások 
fejlesztése

553 000 000
(Pest Megyei 

Területfejlesztési 
Programból épület 

infrastruktúra 
fejlesztésére)

816 949 558 1 369 949 558
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4

A Gyömrői 
Rendelőintézet 
korszerűsítése – 
Bajcsy-Zsilinszky 
Kórház

Építészeti és gépészeti 
felújítás, orvostechnológiai 
eszközpark modernizálása, 
szakellátások fejlesztése

21 400 000  
(Gyömrői 

Önkormányzat) 
311 100 000 332 500 000

5

A XVII. kerület 
(Rákosmente) 
Szakorvosi 
Rendelőintézetének 
fejlesztése – 
Bajcsy-Zsilinszky 
Kórház

A rendelőintézet 
bővítése, belső felújítása, 
gasztroenterológiai 
és képalkotó 
diagnosztika fejlesztése, 
orvostechnológiai és 
informatikai eszközök 
beszerzése

100 000 000
(XVII. kerület 
Rákosmente 

Önkormányzata)

1 656 899 857 1 756 899 857

6

A XVI. kerületi 
Kertvárosi 
Egészségügyi 
Szolgálat járóbeteg-
szakellátásának 
korszerűsítése, bővítése  

Telephelyek racionalizálása, 
rendelőintézet bővítése, 
egynapos sebészet 
és gasztroenterológia 
fejlesztése, orvostechnológai 
eszközpark modernizálása

120 000 000
(XVI. kerület Kertváros 

Önkormányzata)
1 149 401 175 1 269 401 175

7

A Vasútegészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Kft.
Budapesti 
Egészségügyi 
Központjának felújítása, 
korszerűsítése

Orvostechnológiai 
eszközök beszerzése, 
egynapos sebészet és 
endoszkópia fejlesztése, 
rendelőintézet épületének 
belső korszerűsítése, 
épületgépészeti felújítás, 
akadálymentesítés

306 064 625
(Vasútegészségügyi 

Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Kft.)

1 615 425 639 1 921 490 264  

8

A váci Jávorszky Ödön 
Kórház járóbeteg-
szakellátásának 
fejlesztése

Új járóbeteg-szakrendelő 
tömb építése, laboratóriumi 
és képalkotó diagnosztika 
fejlesztése, orvostechnikai 
eszközpark modernizálása, 
informatikai berendezések 
beszerzése

– 5 659 558 579 5 659 558 579

9

Dunakeszi Szakorvosi 
Rendelőintézet 
belső felújítása, 
korszerűsítése

Szakrendelő épület belső 
felújítása, pszichiátriai 
gondozó korszerűsítése, 
orvostechnikai eszközök 
fejlesztése, felvonók cseréje, 
digitális képalkotó rendszer 
kialakítása

191 381 495
(Dunakeszi 

Önkormányzata)
1 722 433 451 1 913 814 946

10 Általános tervezési és beruházási céltartalék 685 008 413

ÖSSZESEN 2 738 846 120 15 715 176 672 18 454 022 792
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A Kormány 1971/2017. (XII. 19.) Korm. határozata
az egészségügyi ellátórendszer működési feltételeinek javítása érdekében szükséges kiemelt vidéki 
beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

A Kormány
 1.  egyetért az egészségügyi ellátórendszer működési feltételeinek javítása érdekében szükséges, egyes kiemelt vidéki 

beruházások előkészítésével, ennek keretében
a) a  Bács-Kiskun Megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza 

PÓLUS II. programjának előkészítésével,
b) a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti épülete rekonstrukciójának előkészítésével,
c) a  Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 140 ágyas pavilon épülete teljes körű rekonstrukciójának 

előkészítésével,
d) a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház strukturális rekonstrukciójának előkészítésével,
e) a  Gróf Tisza István Kórháznak a  Büntetés-végrehajtási Egészségügyi Központ kialakításához kapcsolódó 

diagnosztikai fejlesztése előkészítésével;
 2.  az 1. pont szerinti beruházások előkészítése érdekében

a) az  1.  pont a)  alpontja szerinti beruházásnak a  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos 
döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdés 
m), n) és o) pontja szerinti előkészítési fázisaira legfeljebb 104 000 000 forint,

b) az 1. pont b) alpontja szerinti beruházásnak a Rendelet 2. § (2) bekezdés o) pontja szerinti előkészítési fázisára 
legfeljebb 51 175 000 forint,

c) az 1. pont c) alpontja szerinti beruházásnak a Rendelet 2. § (2) bekezdés o) pontja szerinti előkészítési fázisára 
legfeljebb 51 175 000 forint,

d) az 1. pont d) alpontja szerinti beruházásnak a Rendelet 2. § (2) bekezdés b), e), g), h), i), m), n) és o) pontja 
szerinti előkészítési fázisaira legfeljebb 150 000 000 forint,

e) az 1. pont e) alpontja szerinti beruházásnak a Rendelet 2. § (2) bekezdés a) és o) pontja szerinti előkészítési 
fázisaira legfeljebb 20 000 000 forint

forrást biztosít a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a  továbbiakban: 
Kvtv.) 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére azzal, hogy a  támogatott előkészítési fázisokat legkésőbb  
2018. december 31-ig kell megvalósítani;

 3.  az  1.  pont a)–e)  alpontja szerinti beruházások előkészítésének kormányzati felelőseként az  emberi erőforrások 
miniszterét jelöli ki;

 4.  felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kvtv. 20. § (5) bekezdése szerinti jogkörében eljárva – a 2. pontban 
foglaltak megvalósítása érdekében – csoportosítson át a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, 2. Gyógyító-
megelőző ellátás intézetei alcím javára – a  kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári 
díjakkal együtt – összesen 376 350 000 forintot egyszeri jelleggel, a fel nem használt rész tekintetében a Beruházás 
Előkészítési Alapba történő visszafizetési kötelezettséggel;

Felelős: az átcsoportosítás tekintetében nemzeti fejlesztési miniszter
 a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében emberi erőforrások minisztere
Határidő: az átcsoportosítás tekintetében azonnal
 a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében a  6.  pont a)  alpontja szerinti jelentés 

tudomásulvételét követő 15 napon belül
 5.  egyetért azzal, hogy a  2.  pont szerinti előkészítési fázisokat az  1.  pont a)–e)  alpontjában nevesített intézmények 

valósítsák meg;
 6.  felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy

a) készítsen a  Kormány részére jelentést a  Rendelet 7.  § (1)  bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség 
teljesítése érdekében a 2. pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint 
az átcsoportosított felhasznált forrás összegéről,
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. január 31.
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b) az előkészítési fázisok eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére az 1. pont a)–e) alpontja 
szerinti beruházások megvalósításának kérdésében, a  kivitelezéshez és az  üzemeltetéshez kapcsolódó 
feladatok, költségek, forrásigény, ütemezés és felelősök bemutatásával.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1972/2017. (XII. 19.) Korm. határozata
a Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap (IFAD) tizedik és tizenegyedik feltöltési időszakához való 
tagállami hozzájárulás teljesítéséről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy Magyarország rendszeres hozzájárulásának biztosítása szükséges az  Egyesült Nemzetek 

Szervezetének Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alapja (a  továbbiakban: IFAD) részére, összhangban 
az  Egyesült Nemzetek Szervezetének élelmezési és mezőgazdasági szakosított szervezeteivel folytatott 
együttműködés továbbfejlesztéséről szóló 1605/2015. (IX. 8.) Korm. határozat 1. pontjában foglaltakkal;

 2. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy az IFAD részére történő tagállami hozzájárulás megvalósítása érdekében 
gondoskodjon a  2016–2018. év közötti 10. feltöltési időszakban a  2017. és 2018. évben esedékes 100 000 USD 
összegű kiegészítő hozzájárulás biztosításáról a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 
XC. törvény 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár 
célelőirányzatok alcím, 25. Nemzetközi szervezetek tagsági díjai jogcímcsoport előirányzaton, illetve a Magyarország 
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, 25. Nemzetközi szervezetek tagsági díjai 
jogcímcsoport előirányzaton;

Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: a 2017. év tekintetében azonnal
 a 2018. év tekintetében 2018. március 31.

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  IFAD részére történő tagállami hozzájárulás megvalósítása 
érdekében gondoskodjon a  2019–2021. év közötti 11. feltöltési időszakban évenként 100 000 USD összegű 
kiegészítő hozzájárulás biztosításáról az  adott évi központi költségvetés XII. Földművelésügyi Minisztérium 
fejezetben.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2019–2021. évek központi költségvetése tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1973/2017. (XII. 19.) Korm. határozata
a fiatalok közúti járművezetői engedélyének megszerzéséhez nyújtott támogatásról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzésének támogatása érdekében 

2018. július 1. napjától azon
a) magyar állampolgár, továbbá
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b) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.  törvény 39. § (1) bekezdésében meghatározott nem magyar 
állampolgár,

aki a 20. életévének betöltését megelőzően sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát tesz, legfeljebb 25 000 Ft/fő 
értékhatárig támogatásban részesülhessen. A támogatás célja a közlekedési alapismeretek vizsga díjához, a hozzá 
kapcsolódó e-learning tanfolyam díjához vagy a tantermi tanfolyam díjához történő hozzájárulás;

 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  1.  pont szerinti intézkedést 
megalapozó jogszabálytervezetet készítsék elő és azt terjesszék a Kormány elé;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2018. január 31.
 3. egyetért azzal, hogy a fiatalok „B” kategóriás közúti járművezetői engedélyének megszerzéséhez nyújtott támogatás 

adómentes bevételnek, valamint a támogatás nyújtására vonatkozó hatósági eljárás illetékmentesnek minősüljön;
 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve vizsgálja meg és 

készítsen jelentést a  Kormány részére a „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez kapcsolódó 
tanfolyam vagy annak egyes szakaszai vonatkozásában az  árak megállapításáról szóló 1990.  évi LXXXVII.  törvény 
alkalmazhatóságának lehetőségeiről és várható hatásairól.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2018. január 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1974/2017. (XII. 19.) Korm. határozata
a Bükki Csillagda megvalósításáról

A Kormány egyetért azzal, hogy szükséges egy európai viszonylatban is egyedülálló csillagászati látogatóközpont létrehozása 
Kelet-Magyarországon, ezért támogatja a Bükki Csillagda megvalósításához szükséges anyagi források megteremtését, melynek 
érdekében a Kormány
 1. felhívja a  földművelésügyi minisztert, hogy a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság bevonásával gondoskodjon a Bükki 

Csillagda tervek szerinti megépítéséről, a szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatásáról;
Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében 
eljárva engedélyezi a  földművelésügyi miniszter részére, hogy a  beruházást megvalósító Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság bevonásával a  2018–2019. évek tekintetében legfeljebb nettó 990 000 000 forint összegben éven túli 
kötelezettséget vállaljon;

Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2018. évben gondoskodjon az 1. pont szerinti feladatok végrehajtásához 
szükséges 564 000 000 forint többletforrás biztosításáról a  központi költségvetés XII.  Földművelésügyi Minisztérium 
fejezet javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2018. január 31.

 4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2019. évben gondoskodjon az 1. pont szerinti feladatok végrehajtásához 
szükséges 426 000 000 forint többletforrás biztosításáról a  központi költségvetés XII.  Földművelésügyi Minisztérium 
fejezet javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2019. január 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1975/2017. (XII. 19.) Korm. határozata
Magyarország Teheránban található nagykövetségének új épületben történő elhelyezésével kapcsolatos 
intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy Magyarország külpolitikai és külgazdasági érdekeinek érvényesülése érdekében Teheránban 

Magyarország Nagykövetsége egy reprezentációs céloknak megfelelő ingatlanba költözzön;
 2. az 1.  pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében felhatalmazza a  külgazdasági és külügyminisztert, 

hogy folytasson tárgyalásokat a  19448-63611 Teherán-Darrous, Saleh Hoseini u. 28. sz. alatt található ingatlan 
(a  továbbiakban: Ingatlan) tulajdonosával az  épület – földterülettel együtt történő – megvásárlásáról azzal, 
hogy a  tulajdonszerzés és az  épület felújításának költségei – ideértve különösen, de nem kizárólagosan 
az  Ingatlan vételárát; a  tranzakcióhoz szükséges szakértők díjazását, valamint a  felújítás és bútorozás költségeit –  
a 4 668 470 000 forintot nem haladhatják meg;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, a nemzetgazdasági minisztert, valamint a nemzeti fejlesztési minisztert, 
hogy az Ingatlan megvásárlásával összefüggő előkészületeket tegye meg;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  tranzakció előkészítésével, engedélyezési eljárásával 
és a  lebonyolítással kapcsolatban felmerülő költségek, továbbá az  Ingatlan teljes vételára finanszírozása 
érdekében – a  2.  pontban meghatározott összegből – legfeljebb 3 495 670 000 forint forrás biztosításáról 
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím részére;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 5. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  kivitelezés, műszaki ellenőrzés, kiviteli terv készítése, 
konzuli, biztonsági, kerítés és informatikai beruházások, bútor és kapcsolódó eszközbeszerzések, továbbá 
a  lebonyolítással kapcsolatos egyéb költségek finanszírozása érdekében – a  2.  pontban meghatározott összegből – 
legfeljebb 1 161 330 000 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi 
C. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím részére;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2018. évi költségvetés végrehajtása során a felmerülés ütemében

 6. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  2019. évi költségvetés 
tervezése során gondoskodjanak 11 470 000 forint biztosításáról a  központi költségvetés Külgazdasági és 
Külügyminisztérium fejezetben;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezése során

 7. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján – a  külgazdasági és 
külügyminiszter bevonásával gondoskodjon a  2.  pontban megjelölt, a  Magyar Állam tulajdonába kerülő Ingatlan 
Külgazdasági és Külügyminisztérium részére történő vagyonkezelésbe adásáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: a tulajdonjog megszerzését követően azonnal

 8. egyetért azzal, hogy Magyarország Teheránban található nagykövetségének új épületben történő elhelyezésével 
kapcsolatos kiadások terhére megvalósuló beszerzések lefolytatása során a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek 
költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit ne kelljen 
alkalmazni;
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 9. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a 2. pontban meghatározott tárgyalások lefolytatásáról, valamint 
az Ingatlan megvásárlásáról készítsen jelentést a Kormány részére.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: az Ingatlan állami tulajdonba kerülését követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1976/2017. (XII. 19.) Korm. határozata
egyes ingatlanok állami tulajdonba vétele és vagyonkezelésbe adása érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány a Nemzeti Kézilabda Akadémia létrehozása céljából egyetért a Balatonboglár 1262/17 és az 1549/1 helyrajzi számú 
ingatlanok (a továbbiakban: Ingatlanok) Balatonboglár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló 
hányadának állami tulajdonba kerülésével, amelynek megvalósítása érdekében
 1. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő 

Részvénytársaság (a  továbbiakban: MNV Zrt.) útján gondoskodjon a  Balatonboglár 1262/17 helyrajzi számú, 
természetben a  8630 Balatonboglár, Gaál Gaszton út 58. szám alatti ingatlan (a  továbbiakban: Ingatlan 1) 
Önkormányzat tulajdonában lévő tulajdoni hányadának legfeljebb a  független ingatlanforgalmi szakértő által 
meghatározott és elfogadott forgalmi értéken az  állam javára történő megvásárlása érdekében szükséges 
intézkedések megtételéről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az értékbecslés aktualizálását és az  ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonszerzés 

nyilvántartásban történő átvezetését követően azonnal
 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter kezdeményezése alapján gondoskodjon 

az  Ingatlan 1 Önkormányzat tulajdonában lévő tulajdoni hányadának megvásárlásához szükséges forrásnak 
a  központi költségvetés XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetében történő 
rendelkezésre állásáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az értékbecslés aktualizálását és az  ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonszerzés 

nyilvántartásban történő átvezetését követően azonnal
 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  MNV Zrt. útján gondoskodjon a  Balatonboglár 1549/1 helyrajzi 

számú, természetben a  8630 Balatonboglár, Kodály Zoltán utca 12–13. szám alatti ingatlan Önkormányzat 
tulajdonában lévő tulajdoni hányadának az  Önkormányzat felajánlása alapján történő állami tulajdonba kerülése 
érdekében szükséges ingyenes átadás-átvételre irányuló megállapodás megkötéséről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az 1. pont szerinti adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg

 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  MNV Zrt. útján gondoskodjon az  Ingatlanok és a  használatukhoz 
szükséges ingóságok Testnevelési Egyetem részére történő vagyonkezelésbe adásáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az Ingatlanok állami tulajdonba kerülését követően azonnal

 5. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Testnevelési Egyetem bevonásával vizsgálja meg a  Nemzeti 
Kézilabda Alapítvány Kollégium fenntartói jogának Testnevelési Egyetem részére történő átadásának feltételeit, és 
a vizsgálat eredménye alapján tegyen javaslatot a Kormány részére;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Testnevelési Egyetem bevonásával vizsgálja meg az Ingatlanokon 
működő létesítmények üzemeltetésének éves költségigényét, és a  vizsgálat eredménye alapján tegyen javaslatot 
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a  Kormány részére az  üzemeltetéshez szükséges forrás Testnevelési Egyetem javára történő biztosítására 
vonatkozóan.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1977/2017. (XII. 19.) Korm. határozata
a Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
az 1. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök s.k.
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1. melléklet az 1977/2017. (XII. 19.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA  

a Kormány hatáskörében
 Költségvetési év: 2017 

 forintban

Állam-
háztartási Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím

Kiemelt 
előir. Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím

K I A D Á S O K A módosítás jogcíme
Módosítás

A 
módosítás 
következő A módosítást elrendelő

egyedi 
azonosító

szám szám szám csoport
szám

szám szám név név név csoport név név

 Kiemelt előirányzat neve

( + / - ) évre 
áthúzódó 

hatása

jogszabály/határozat száma

XI. Miniszterelnökség
32 Központi kezelésű előirányzatok

5 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

349351 1 Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése 
K6 Beruházások -27 362 393 800

361951 4 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok tőkeemelése 
K6 Beruházások 26 925 000 000

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok 
1 Célelőírányzatok

348617 57  Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére 
K5 Működési kiadások 437 393 800

      Az előirányzatmódosítás érvényessége:           a) a költségvetési évben egyszeri jellegű        

forintban

Állam-
háztartási Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím

Kiemelt 
előir. Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím

BEVÉTEL A módosítás jogcíme
Módosítás

A 
módosítás 
következő A módosítást elrendelő

egyedi 
azonosító

szám szám szám csoport
szám

szám szám név név név csoport név név
 Kiemelt előirányzat neve

( + / - ) évre 
áthúzódó 

hatása

jogszabály/határozat száma

forintban

Állam-
háztartási Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím

Kiemelt 
előir. Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím

T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme
Módosítás

A 
módosítás 
következő A módosítást elrendelő

egyedi 
azonosító

szám szám szám csoport
szám

szám szám név név név csoport név név
 Kiemelt előirányzat neve

( + / - ) évre 
áthúzódó 

hatása

jogszabály/határozat száma

XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

1 Célelőírányzatok

348617 57 437 393 800

Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)        Összesen: I. né. II. né. III. né. IV. né.
Fejezetet irányító szerv  1 példány   időarányos
Állami Számvevőszék 1 példány   teljesítményarányos 
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 27 372 877 000 27 372 877 000
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány   

x/ Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása 
gazdasági társaságok részére 
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A Kormány 1978/2017. (XII. 19.) Korm. határozata
a helyi közbiztonság javítása érdekében átcsoportosítás a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten 
belül

A Kormány
 1.  az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének az  53. A  helyi 
közbiztonság javításának támogatása címmel történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 2.  az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 100 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli 
el a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A  helyi önkormányzatok működési célú 
kiegészítő támogatásai cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. A  helyi 
közbiztonság javításának támogatása cím javára az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 3.  egyetért azzal, hogy a  helyi közbiztonság javításának érdekében támogatás nyújtása céllal a  belügyminiszter 
a  2.  mellékletben meghatározott települési önkormányzatok számára, az  ott meghatározott összegben, külön 
pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, a  támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes 
feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján költségvetési támogatást nyújtson, amelynek felhasználási 
határideje 2018. június 30.;

 4.  egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  3.  pont szerinti költségvetési támogatást a  támogatói okirat kiadását 
követő 15 napon egy összegben folyósítsa a 2. mellékletben meghatározott települési önkormányzatok számára.

Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1978/2017. (XII. 19.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

Forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai

372795 53 A helyi közbiztonság javításának támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 100 000 000

359017 2   A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások -100 000 000

Forintban

Államház-
tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Forintban

Államház-
tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 100 000 000 100 000 000
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 

a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány
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2. melléklet az 1978/2017. (XII. 19.) Korm. határozathoz

adatok forintban

No. Önkormányzat Megye

 Közbiztonság javítása 

érdekében nyújtandó 

támogatás összege 

1. Baja Bács-Kiskun  400 000 

2. Kalocsa Bács-Kiskun  500 000 

3. Kaskantyú Bács-Kiskun  400 000 

4. Kiskőrös Bács-Kiskun  500 000 

5. Kiskunfélegyháza Bács-Kiskun  500 000 

6. Kiskunhalas Bács-Kiskun  500 000 

7. Kunszentmiklós Bács-Kiskun  450 000 

8. Miske Bács-Kiskun  400 000 

9. Szalkszentmárton Bács-Kiskun  400 000 

10. Tabdi Bács-Kiskun  500 000 

11. Újtelek Bács-Kiskun  450 000 

12. Hetényegyháza Bács-Kiskun  500 000 

13. Áta Baranya  400 000 

14. Bicsérd Baranya  400 000 

15. Drávaszabolcs Baranya  400 000 

16. Kisharsány Baranya  500 000 

17. Kistótfalu Baranya  500 000 

18. Komló Baranya  600 000 

19. Máza Baranya  400 000 

20. Nagycsány Baranya  500 000 

21. Siklós Baranya  400 000 

22. Szentlőrinc Baranya  400 000 

23. Szigetvár Baranya  500 000 

24. Battonya Békés  450 000 

25. Békés Békés  450 000 

26. Doboz Békés  400 000 

27. Kétegyháza Békés  300 000 

28. Kevermes Békés  350 000 

29. Mezőgyán Békés  350 000 

30. Orosháza Békés  300 000 

31. Sarkad Békés  300 000 

32. Szarvas Békés  400 000 

33. Újkígyós Békés  400 000 

34. Végegyháza Békés  350 000 

35. Vésztő Békés  450 000 

36. Alsóvadász Borsod-Abaúj-Zemplén  400 000 

37. Arló Borsod-Abaúj-Zemplén  400 000 

38. Ároktő Borsod-Abaúj-Zemplén  400 000 

39. Csernely Borsod-Abaúj-Zemplén  400 000 

40. Homrogd Borsod-Abaúj-Zemplén  450 000 

41. Izsófalva Borsod-Abaúj-Zemplén  600 000 
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42. Kesznyéten Borsod-Abaúj-Zemplén  450 000 

43. Köröm Borsod-Abaúj-Zemplén  400 000 

44. Múcsony Borsod-Abaúj-Zemplén  550 000 

45. Ónod Borsod-Abaúj-Zemplén  550 000 

46. Prügy Borsod-Abaúj-Zemplén  600 000 

47. Rudabánya Borsod-Abaúj-Zemplén  600 000 

48. Sajókaza Borsod-Abaúj-Zemplén  600 000 

49. Sajólád Borsod-Abaúj-Zemplén  500 000 

50. Sály Borsod-Abaúj-Zemplén  400 000 

51. Szentistván Borsod-Abaúj-Zemplén  600 000 

52. Taktaharkány Borsod-Abaúj-Zemplén  400 000 

53. Taktakenéz Borsod-Abaúj-Zemplén  450 000 

54. Taktaszada Borsod-Abaúj-Zemplén  400 000 

55. Vilmány Borsod-Abaúj-Zemplén  450 000 

56. Ásotthalom Csongrád  500 000 

57. Baks Csongrád  500 000 

58. Balástya Csongrád  400 000 

59. Csanádpalota Csongrád  500 000 

60. Csanytelek Csongrád  500 000 

61. Kübekháza Csongrád  500 000 

62. Makó Csongrád  600 000 

63. Mórahalom Csongrád  500 000 

64. Röszke Csongrád  500 000 

65. Zákányszék Csongrád  500 000 

66. Alap Fejér  250 000 

67. Alsószentiván Fejér  250 000 

68. Bicske Fejér  250 000 

69. Csókakő Fejér  250 000 

70. Enying Fejér  250 000 

71. Ercsi Fejér  300 000 

72. Etyek Fejér  250 000 

73. Gyúró Fejér  250 000 

74. Mezőszentgyörgy Fejér  250 000 

75. Mezőszilas Fejér  250 000 

76. Pátka Fejér  250 000 

77. Sárbogárd Fejér  300 000 

78. Sárkeresztúr Fejér  250 000 

79. Sárosd Fejér  250 000 

80. Vál Fejér  250 000 

81. Velence Fejér  300 000 

82. Hegyeshalom Győr-Moson-Sopron  350 000 

83. Lázi Győr-Moson-Sopron  300 000 

84. Levél Győr-Moson-Sopron  300 000 

85. Mecsér Győr-Moson-Sopron  350 000 

86. Mosonmagyaróvár Győr-Moson-Sopron  400 000 

87. Nagybajcs Győr-Moson-Sopron  350 000 
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88. Nyúl Győr-Moson-Sopron  350 000 

89. Öttevény Győr-Moson-Sopron  300 000 

90. Rábapatona Győr-Moson-Sopron  300 000 

91. Rajka Győr-Moson-Sopron  350 000 

92. Répceszemere Győr-Moson-Sopron  300 000 

93. Tét Győr-Moson-Sopron  350 000 

94. Bagamér Hajdú-Bihar  300 000 

95. Biharkeresztes Hajdú-Bihar  300 000 

96. Hajdúhadház Hajdú-Bihar  250 000 

97. Hajdúsámson Hajdú-Bihar  250 000 

98. Hencida Hajdú-Bihar  300 000 

99. Hosszúpályi Hajdú-Bihar  300 000 

100. Kaba Hajdú-Bihar  250 000 

101. Komádi Hajdú-Bihar  300 000 

102. Konyár Hajdú-Bihar  300 000 

103. Körösszakál Hajdú-Bihar  300 000 

104. Létavértes Hajdú-Bihar  300 000 

105. Nyírábrány Hajdú-Bihar  300 000 

106. Nyírmártonfalva Hajdú-Bihar  250 000 

107. Szerep Hajdú-Bihar  300 000 

108. Adács Heves  400 000 

109. Andornaktálya Heves  350 000 

110. Apc Heves  350 000 

111. Gyöngyöspata Heves  350 000 

112. Heves Heves  450 000 

113. Kál Heves  300 000 

114. Karácsond Heves  300 000 

115. Kerecsend Heves  350 000 

116. Kisköre Heves  300 000 

117. Kompolt Heves  350 000 

118. Mezőszemere Heves  300 000 

119. Petőfibánya Heves  350 000 

120. Recsk Heves  300 000 

121. Sarud Heves  350 000 

122. Szajla Heves  300 000 

123. Tarnalelesz Heves  350 000 

124. Tarnaméra Heves  450 000 

125. Tarnazsadány Heves  300 000 

126. Tiszanána Heves  400 000 

127. Cibakháza Jász-Nagykun-Szolnok  200 000 

128. Jászapáti Jász-Nagykun-Szolnok  200 000 

129. Jászjákóhalma Jász-Nagykun-Szolnok  200 000 

130. Jászladány Jász-Nagykun-Szolnok  300 000 

131. Kenderes Jász-Nagykun-Szolnok  200 000 

132. Kőtelek Jász-Nagykun-Szolnok  200 000 

133. Kunmadaras Jász-Nagykun-Szolnok  300 000 
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134. Rákóczifalva Jász-Nagykun-Szolnok  300 000 

135. Tiszabő Jász-Nagykun-Szolnok  200 000 

136. Tiszabura Jász-Nagykun-Szolnok  300 000 

137. Tiszaföldvár Jász-Nagykun-Szolnok  200 000 

138. Tiszajenő Jász-Nagykun-Szolnok  200 000 

139. Tiszakürt Jász-Nagykun-Szolnok  300 000 

140. Tiszasüly Jász-Nagykun-Szolnok  200 000 

141. Törökszentmiklós Jász-Nagykun-Szolnok  300 000 

142. Újszász Jász-Nagykun-Szolnok  200 000 

143. Zagyvarékas Jász-Nagykun-Szolnok  200 000 

144. Esztergom Komárom-Esztergom  600 000 

145. Kisbér Komárom-Esztergom  350 000 

146. Kömlőd Komárom-Esztergom  250 000 

147. Környe Komárom-Esztergom  250 000 

148. Lábatlan Komárom-Esztergom  350 000 

149. Nagyigmánd Komárom-Esztergom  300 000 

150. Naszály Komárom-Esztergom  250 000 

151. Nyergesújfalu Komárom-Esztergom  300 000 

152. Oroszlány Komárom-Esztergom  300 000 

153. Tárkány Komárom-Esztergom  300 000 

154. Tata Komárom-Esztergom  250 000 

155. Sárisáp Komárom-Esztergom  250 000 

156. Vérteskethely Komárom-Esztergom  250 000 

157. Bátonyterenye Nógrád  250 000 

158. Bercel Nógrád  200 000 

159. Cered Nógrád  250 000 

160. Diósjenő Nógrád  200 000 

161. Drégelypalánk Nógrád  200 000 

162. Érsekvadkert Nógrád  150 000 

163. Jobbágyi Nógrád  150 000 

164. Kálló Nógrád  200 000 

165. Karancsalja Nógrád  150 000 

166. Ludányhalászi Nógrád  150 000 

167. Mátraverebély Nógrád  200 000 

168. Nagylóc Nógrád  250 000 

169. Nógrádmegyer Nógrád  250 000 

170. Őrhalom Nógrád  250 000 

171. Rimóc Nógrád  250 000 

172. Romhány Nógrád  200 000 

173. Vanyarc Nógrád  200 000 

174. Abony Pest  450 000 

175. Bag Pest  600 000 

176. Dabas Pest  650 000 

177. Dömsöd Pest  550 000 

178. Erdőkertes Pest  450 000 

179. Gödöllő Pest  550 000 
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180. Gyál Pest  550 000 

181. Pilisszentlászló Pest  400 000 

182. Pomáz Pest  500 000 

183. Szigetújfalu Pest  600 000 

184. Sződliget Pest  400 000 

185. Tököl Pest  600 000 

186. Üllő Pest  450 000 

187. Vác Pest  450 000 

188. Balatonberény Somogy  550 000 

189. Balatonföldvár Somogy  450 000 

190. Balatonkeresztúr Somogy  600 000 

191. Csurgó Somogy  600 000 

192. Inke Somogy  550 000 

193. Kiskorpád Somogy  450 000 

194. Kőröshegy Somogy  500 000 

195. Nemesdéd Somogy  450 000 

196. Nemesvid Somogy  550 000 

197. Siófok Somogy  450 000 

198. Somogyzsitfa Somogy  550 000 

199. Szentbalázs Somogy  450 000 

200. Visz Somogy  550 000 

201. Zamárdi Somogy  450 000 

202. Aranyosapáti Szabolcs-Szatmár-Bereg  450 000 

203. Baktalórántháza Szabolcs-Szatmár-Bereg  650 000 

204. Kántorjánosi Szabolcs-Szatmár-Bereg  550 000 

205. Kocsord Szabolcs-Szatmár-Bereg  450 000 

206. Nyírbéltek Szabolcs-Szatmár-Bereg  450 000 

207. Nyírmada Szabolcs-Szatmár-Bereg  450 000 

208. Nyírmihálydi Szabolcs-Szatmár-Bereg  500 000 

209. Nyírparasznya Szabolcs-Szatmár-Bereg  450 000 

210. Ópályi Szabolcs-Szatmár-Bereg  450 000 

211. Rétközberencs Szabolcs-Szatmár-Bereg  450 000 

212. Timár Szabolcs-Szatmár-Bereg  600 000 

213. Tiszalök Szabolcs-Szatmár-Bereg  650 000 

214. Tiszarád Szabolcs-Szatmár-Bereg  450 000 

215. Tuzsér Szabolcs-Szatmár-Bereg  650 000 

216. Vaja Szabolcs-Szatmár-Bereg  600 000 

217. Záhony Szabolcs-Szatmár-Bereg  650 000 

218. Bátaszék Tolna  350 000 

219. Dombóvár Tolna  350 000 

220. Értény Tolna  300 000 

221. Fadd Tolna  350 000 

222. Felsőnyék Tolna  350 000 

223. Fürged Tolna  350 000 

224. Kocsola Tolna  350 000 

225. Magyarkeszi Tolna  300 000 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 216. szám 34447

226. Nagydorog Tolna  350 000 

227. Németkér Tolna  300 000 

228. Ozora Tolna  300 000 

229. Pincehely Tolna  350 000 

230. Alsóújlak Vas  400 000 

231. Bajánsenye Vas  300 000 

232. Boba Vas  350 000 

233. Csepreg Vas  300 000 

234. Jánosháza Vas  300 000 

235. Kőszeg Vas  400 000 

236. Magyarszombatfa Vas  350 000 

237. Répcelak Vas  300 000 

238. Sárvár Vas  400 000 

239. Sorokpolány Vas  300 000 

240. Szentgotthárd Vas  300 000 

241. Vásárosmiske Vas  300 000 

242. Bánd Veszprém  350 000 

243. Berhida Veszprém  300 000 

244. Devecser Veszprém  300 000 

245. Egyházaskesző Veszprém  300 000 

246. Gógánfa Veszprém  350 000 

247. Gyulakeszi Veszprém  300 000 

248. Hajmáskér Veszprém  300 000 

249. Kapolcs Veszprém  350 000 

250. Kerta Veszprém  350 000 

251. Lovászpatona Veszprém  300 000 

252. Nagyesztergár Veszprém  300 000 

253. Nagyvázsony Veszprém  300 000 

254. Nyirád Veszprém  300 000 

255. Tüskevár Veszprém  300 000 

256. Balatonmagyaród Zala  350 000 

257. Galambok Zala  200 000 

258. Gyenesdiás Zala  300 000 

259. Lenti Zala  300 000 

260. Nagylengyel Zala  300 000 

261. Nagyrada Zala  300 000 

262. Nemessándorháza Zala  200 000 

263. Ormándlak Zala  200 000 

264. Pacsa Zala  350 000 

265. Semjénháza Zala  250 000 

266. Szentpéterúr Zala  300 000 

267. Türje Zala  250 000 

268. Zajk Zala  200 000 

269. Zalaapáti Zala  200 000 

270. Zalabér Zala  200 000 

271. Zalacsány Zala  250 000 
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272. Zalakomár Zala  200 000 

273. Zalaszentbalázs Zala  350 000 

274. Zalaszentiván Zala  250 000 

Összesen:  100 000 000 

A Kormány 1979/2017. (XII. 19.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-
átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva  

15 605 500 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 
szóló 2016. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pont szerint átcsoportosított előirányzattal 
történő elszámolásról, illetve az  előirányzat fel nem használt részének a  Miniszterelnökség részére történő 
visszafizetéséről.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2018. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1979/2017. (XII. 19.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

 forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti általános tartalék

K5 Egyéb működési célú kiadások -15 605 500

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása  

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15 605 500

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti általános tartalék -15 605 500

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása  15 605 500

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 15 605 500 15 605 500
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

K I A D Á S O K 

T Á M O G A T Á S 

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

B E V É T E L
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A Kormány 1980/2017. (XII. 19.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti  
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva a V4 kortárs művészeti kiállítás támogatása céljából 20 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 5. Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása cím 
terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
13. Művészeti tevékenységek alcím, 4. Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 
jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1980/2017. (XII. 19.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

360428 5 Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének Igazgatása
K1 Személyi juttatások -20 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

13 Művészeti tevékenységek
271489 4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 20 000 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

360428 5 Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének Igazgatása -20 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Művészeti tevékenységek

271489 4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 20 000 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 20 000 000 20 000 000
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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A Kormány 1981/2017. (XII. 19.) Korm. határozata
a Nemzeti Hauszmann Terv keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges további források 
biztosításáról

 1. A Kormány egyetért azzal, hogy a Nemzeti Hauszmann Terv keretében valósuljon meg
a) az akadálymentes közlekedési tengely kialakítása a Palota út – Csikós udvar – Hunyadi udvar között (Tabáni 

lépcső);
b) a Budavári Palota közműveinek terveztetése és kiváltása.

 2. A Kormány az  1.  pont a)  alpontjában nevesített beruházás megvalósítása, valamint az  1.  pont b)  alpontja szerinti 
beruházások terveztetése érdekében felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető 
miniszter bevonásával gondoskodjon egyszeri jelleggel 2  030  500  000 forint forrás biztosításáról a  Magyarország 
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 75. Nemzeti Hauszmann Terv jogcímcsoport javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1982/2017. (XII. 19.) Korm. határozata
Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások 
összehangolásával és azok 2022-ig történő megvalósításával összefüggő egyes kormányhatározatok 
módosításáról

 1. A Kormány egyetért azzal, hogy
a) kiemelten fontos azon projektek mielőbbi megvalósítása, amelyek célja a megyei jogú városok gyorsforgalmi 

úthálózatba való bekötése, valamint az  autópályák országhatárig történő meghosszabbítása, ezért felhívja 
a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy ennek érdekben tegye meg a szükséges intézkedéseket;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

b) a Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások 
összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról szóló 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat  
[a továbbiakban: 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat] 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosuljon;

c) az 1.  mellékletben meghatározott projektek beruházója a  NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen 
működő Részvénytársaság legyen.

 2. A Kormány az 1. pont szerinti projektek megvalósításához szükséges források biztosítása érdekében
a) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  beruházások előkészítése 

érdekében a 2018–2020 közötti évekre vonatkozóan gondoskodjanak a központi költségvetés XVII. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok 
alcím, 28. Kiemelt közúti projektek jogcímcsoport javára a  pénzügyi tranzakciós illetékkel és a  kapcsolódó 
kincstári díjakkal együtt az  1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt beruházásokra 
jóváhagyott keretösszeg részét képező további  30  249  millió forint forrás biztosításáról a  b)–c)  alpontban 
foglalt ütemezés szerint;

b) a beruházások 2018. évre vonatkozó ütemének végrehajtása érdekében felhívja a  nemzetgazdasági 
minisztert, hogy a  2018. évi költségvetés végrehajtása során tegyen javaslatot – pénzügyi tranzakciós 
illetékkel és a  kapcsolódó kincstári díjakkal együttesen – 885  millió forintnak a  Magyarország 2018. évi 
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. mellékletének XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
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fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 28. Kiemelt közúti 
projektek jogcímcsoport javára történő biztosítására;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2018. január 31.

c) felhívja a nemzetgazdasági minisztert a beruházások 2019–2020. évekre vonatkozó ütemeinek végrehajtása 
érdekében, hogy gondoskodjon a  Projekt finanszírozásához szükséges források 2019., 2020. évi központi 
költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
32. Közlekedési ágazati programok alcím, 28. Kiemelt közúti projektek jogcímcsoport javára történő 
biztosításáról a következő ütemezés szerint:
ca) a  2019. évben a  pénzügyi tranzakciós illetékkel és a  kapcsolódó kincstári díjakkal együtt 

12 454 millió forint,
cb) a  2020. évben a  pénzügyi tranzakciós illetékkel és a  kapcsolódó kincstári díjakkal együtt 

16 910 millió forint;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a ca) alpont tekintetében a 2019. évi költségvetési törvény tervezése során
 a cb) alpont tekintetében a 2020. évi költségvetési törvény tervezése során

d) jóváhagyja a  Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő megvalósításához 
szükséges feltételek biztosításáról szóló 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1505/2016. 
(IX. 21.) Korm. határozat] 1. mellékletében meghatározott keretösszegnek az a) alpont szerinti 30 249 millió 
forinttal történő növelését.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 2018. évi központi költségvetés végrehajtása során

 3. Az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„6. az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében 
eljárva a  központi költségvetés XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
Közlekedési ágazati programok alcím Kiemelt közúti projektek kiadási előirányzata (a  továbbiakban: Előirányzat) 
terhére vállalható kötelezettségek mértékét a 2018-2022. évekre az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a 2018. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja  266 982 millió forint,
b) a 2019. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 398 672 millió forint,
c) a 2020. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 215 409 millió forint,
d) a 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 134 255 millió forint,
e) a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 61 474 millió forint;”

 4. Az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„8. egyetért azzal, hogy a  határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a  nemzeti fejlesztési miniszter 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 6. pont 
szerinti éven túli kötelezettségvállalási korlátok – kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékek és kincstári díjak 
összegével csökkentett – mértékéig, összesen legfeljebb 1  384  191 millió forint összegben kötelezettségeket 
vállaljon, illetve a már megkötött támogatási szerződéseket ennek megfelelően módosítsa.” 

 5. Az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 1. pontjában a „2 544 140 millió forint” szövegrész helyébe a „2 574 389 millió 
forint” szöveg lép.

 6. Az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 7. Az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 8. Hatályát veszti a Göd város infrastrukturális fejlesztéséről szóló 1555/2016. (X. 13.) Korm. határozat 1–4. pontja.
 9.  Ez a határozat – a 10. pontban meghatározott kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.
 10.  A határozat 8. pontja 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1982/2017. (XII. 19.) Korm. határozathoz

 1. Az 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt „4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett 
közútfejlesztési projektlista” című táblázat 21. sora helyébe a következő sor lép:

 (A tervezett projekt megnevezése)

„21. Békéscsaba megközelítése M44 Szentkirály–Tiszakürt szakasz visszakötéssel Kecskemét irányába”

 2.  Az 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt „4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett 
közútfejlesztési projektlista” című táblázat a következő sorokkal egészül ki:

(A tervezett projekt megnevezése)

„60. Páty település M1 autópálya csomópont közötti összekötő út létesítésének előkészítése

61. Pilisborosjenő, Ipartelep bekötés előkészítése

62. Gyöngyös nyugati elkerülő II. ütem előkészítése

63. Dél Budai Centrum (DBC) megközelíthetőségének fejlesztése (előkészítés)”

2. melléklet az 1982/2017. (XII. 19.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozathoz

Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások 
2022-ig történő megvalósításához biztosított forráskeret éves felosztása

  A  B  C  D  E  F  G  H I

 1.
 Az előirányzat megnevezése

A projektek megvalósításához szükséges források éves keretösszege (bruttó, millió Ft)

 2.  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 Összesen

 3.  IKOP 1. prioritása 167 913 220 474 111 071 112 029 80 876 29 390 11 551 733 304

 4.  IKOP 4. prioritása 77 690 76 976 64 872 77 246 44 108 34 213 6 960 382 065

 5.
 Európai 
Hálózatfinanszírozási 
Eszköz

5 675 27 130 26 370 10 073 0 0 0 69 248

 6.
 Magyarország központi 
költségvetés hazai forrás

98 383 214 597 266 982 398 672 215 409 134 255 61 474
1 389 
772

 7.  Összesen 349 661 539 177 469 295 598 019 340 393 197 858 79 985  

 8.  Mindösszesen 2 574 389  
”

3. melléklet az 1982/2017. (XII. 19.) Korm. határozathoz
„2. melléklet az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozathoz

1. IKOP 1. prioritása terhére megvalósítani tervezett közútfejlesztések megvalósításának tervezett ütemezése

  A B C

1. A tervezett projekt megnevezése
A megvalósítás tervezett 

kezdete

A megvalósítás tervezett 

befejezése

2.
8. sz. főút Várpalota elkerülő I. ütem megvalósítása – szakaszolt 
projekt

2014. III. negyedév 2019. IV. negyedév

3. M86 Csorna–Hegyfalu szakasz megvalósítása – szakaszolt projekt 2013. III. negyedév 2019. II. negyedév
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4.
8. sz. főút Székesfehérvár–Feketehegy elkerülő megvalósítása – 
szakaszolt projekt

2013. IV. negyedév 2016. III. negyedév

5. M7 Érd, Iparos úti csomópont megvalósítása – szakaszolt projekt 2015. II. negyedév 2017. III. negyedév

6. M0 autóút kiegészítő munkái – szakaszolt projekt 2016. I. negyedév 2018. IV. negyedév

7. Zalakomári pihenő tengelysúlymérő állomás – szakaszolt projekt 2015. II. negyedév 2018. III. negyedév

8.
M30 autóút Tornyosnémeti – országhatár közötti szakasz 
megvalósítása

2016. II. negyedév 2017. IV. negyedév

9.
M35 autópálya (I. ütem) 4. sz. főút – 481. sz. főút közötti szakasz, 
és a 481. sz főút megvalósítása

2016. II. negyedév 2018. I. negyedév

10.
M35 autópálya (II. ütem) 481. sz. főút – Berettyóújfalu közötti 
szakasz megvalósítása

2016. II. negyedév 2018. IV. negyedév

11. M1 autópálya, Lajta tengelysúlymérő állomás megvalósítása 2016. II. negyedév 2017. IV. negyedév

12.
M4 autópálya Berettyóújfalu – Nagykereki országhatár 
közötti szakasz megvalósítása Berettyóújfalu – 47. sz. főút 
(2+550–5+500)

2016. IV. negyedév 2020. I. negyedév

13.
M4 autópálya Berettyóújfalu – Nagykereki országhatár 
közötti szakasz megvalósítása 47. sz. főút – Nagykereki oh. 
(5+500–32+038)

2017. II. negyedév 2019. IV. negyedév

14.
55. sz. főút megvalósítása Mórahalom elkerülő megyehatár 
közötti szakaszán

2016. IV. negyedév 2018. II. negyedév

15. M2 gyorsforgalmi út megvalósítása Budapest–Vác 2017. I. negyedév 2019. IV. negyedév

16. M0 autóút Déli szektor fejlesztése rekonstrukciója (I. ütem) 2018. I. negyedév 2022. II. negyedév

17. 8. sz. főút Várpalota elkerülő II. ütem megvalósítása 2016. III. negyedév 2018. I. negyedév

18.
62. sz. főút Szabadegyháza-ipartelep elkerülő szakasz 
megvalósítása

2016. IV. negyedév 2018. II. negyedév

19.
Mogyoród térség közúti kapcsolatainak fejlesztése, M3–M31-es 
autópálya átkötés, 2101 j. út – tervezett M3-as autópálya 
csomópont átkötése

2017. III. negyedév 2019. II. negyedév

20.
M7–710 sz. főút csomópont, 710 sz. főút bekötéssel projekt 
megvalósítása

2017. III. negyedév 2019. IV. negyedév

21. M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti projekt megvalósítása 2018. I. negyedév 2022. I. negyedév

22.
M6 autóút Bóly–Ivándárda, országhatár közötti szakasz 
megvalósítása Villányi csomóponttal 

2018. III. negyedév 2021. III. negyedév

23.
M34 gyorsforgalmi út Vásárosnamény–Záhony közötti szakasz 
előkészítése 

2016. II. negyedév 2018. IV. negyedév

24.
M8 autóút Körmend–Rábafüzes országhatár szakasz 2×1 sávos 
előkészítése és építése

2018. I. negyedév 2020. IV. negyedév

25.
M0 autóút Északi szektor, 11.–10. sz. főutak közötti szakasz 
előkészítése (tervezés)

2015. III. negyedév 2020. IV. negyedév

26.
M0 autóút Nyugati szektor, 10. sz. főút – M1 autópálya közötti 
szakasz előkészítése

2018. I. negyedév 2020. II. negyedév
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27.
86. számú főút Szombathely és Egyházasrádóc közötti 
szakaszának 2×2 sávos úttá történő fejlesztésének előkészítése

2018. I. negyedév 2021. I. negyedév

28. M9 autóút Vasvár–Zalaegerszeg projekt előkészítése 2017. II. negyedév 2019. II. negyedév

2. IKOP 4. prioritása terhére megvalósítani tervezett közútfejlesztések megvalósításának tervezett ütemezése

A B C

1. A tervezett projekt megnevezése
A megvalósítás tervezett 

kezdete 

A megvalósítás tervezett 

befejezése 

2.
Salgótarján megközelítése 21. sz. főút Heves I. Nógrád II.–III. 
szakasz megvalósítása

2016. II. negyedév 2018. II. negyedév

3.
Salgótarján megközelítése 21. sz. főút Nógrád IV. szakasz 
megvalósítása

2017. II. negyedév 2019. II. negyedév

4.
Salgótarján megközelítése 21. sz. főút Nógrád V. szakasz 
megvalósítása

2017. II. negyedév 2019. II. negyedév

5.
Kaposvár megközelítése 67. sz. főút Kaposfüred és Látrány 
elkerülő utak közötti szakasz fejlesztése

2017. II. negyedév 2019. III. negyedév

6.
Eger megközelítés 2502. j út átkötés és 252. sz. út projekt 
megvalósítása

2017. II. negyedév 2018. III. negyedév

7. 47. sz. főút Hódmezővásárhely elkerülő szakasz megvalósítása 2016. IV. negyedév 2018. II. negyedév

8. 48. sz. főút Debrecen–Nyírábrány országhatár szakasz fejlesztése 2017. IV. negyedév 2020. IV. negyedév

9. Eger megközelítése, M25 autóút Északi ütem megvalósítása 2017. II. negyedév 2018. IV. negyedév

10.
83. sz. főút Győr bevezető 2×2 sáv főúti kialakítással projekt 
megvalósítása

2017. III. negyedév 2018. II. negyedév

11. Eger megközelítés M25 Déli ütem megvalósítása 2018. I. negyedév 2020. III. negyedév

12.
Kaposvár megközelítése, 67. sz. főút Kaposfüred elkerülő szakasz 
fejlesztése

2018. I. negyedév 2020. I. negyedév

13. 83. sz. út 2×2 sávos főúti kialakítása 2018. II. negyedév 2022. II. negyedév

14.
Kaposvár megközelítése: 67. sz. főút Látrány elkerülő szakasz 
fejlesztése

2019. III. negyedév 2021. III. negyedév

3. Európai Hálózatfejlesztési Eszköz terhére megvalósítani tervezett közútfejlesztések megvalósításának tervezett ütemezése

A B C

1. A tervezett projekt megnevezése
 A megvalósítás tervezett 

kezdete

A megvalósítás tervezetet 

befejezése 

2.
Komáromi új Duna-híd megvalósítása Komárom–Révkomárom 
között

2017. III. negyedév 2020. I. negyedév

3.
M70 Letenye–Tornyiszentmiklós országhatár közötti szakasz 
bővítése

2017. III. negyedév 2019. IV. negyedév

4. M15 M1–Rajka országhatár közötti szakasz bővítése 2017. III. negyedév 2020. I. negyedév
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4. Költségvetési forrásból megvalósítani tervezett közútfejlesztések megvalósításának tervezett ütemezése

A B C

1. A tervezett projekt megnevezése
A megvalósítás tervezett 

kezdete 

A megvalósítás tervezett 

befejezése 

2. Zalalövő elkerülő – szakaszolt projekt megvalósítása 2013. IV. negyedév 2016. III. negyedév

3.
Sopron megközelítése 
M85 autóút Csorna elkerülő (II. ütem) megvalósítása

2016. II. negyedév 2018. II. negyedév

4. 471. sz. főút Hajdúsámson – megyehatár projekt megvalósítása 2016. I. negyedév 2018. IV. negyedév

5.
813. sz. főút II. ütem Győr ipartelepi út déli csomópont 
megvalósítása

2016. I. negyedév 2016. IV. negyedév

6. 4451. sz. Nagylak elkerülő út építése 2016. II. negyedév 2019. I. negyedév

7.
Nagygyanté és Geszt települések közötti 42154. j. országos közút 
felújítása

2016. I. negyedév 2016. IV. negyedév

8. Békéscsaba megközelítése M44 Tiszakürt–Kondoros 2016. IV. negyedév 2019. III. negyedév

9. Szolnok megközelítése M4 M0–Cegléd közötti szakasz 2016. IV. negyedév 2019. IV. negyedév

10. 471. sz. főút Hajdúsámson elkerülő projekt megvalósítása 2016. IV. negyedév 2018. II. negyedév

11.
813. sz. főút III. ütem 1. sz. főút – 14. sz. főút projekt 
megvalósítása

2016. IV. negyedév 2018. II. negyedév

12. 4149 j. Kisvárda nyugati összekötő út projekt megvalósítása 2017. I. negyedév 2017. III. negyedév

13.
445. sz. főút Kecskemét elkerülő (II/2) ütem (M5 és 5. sz. főút 
között) projekt megvalósítása

2016. III. negyedév 2018. IV. negyedév

14.
Kisvárda déli tehermentesítő út 4. sz. főút és a 4108 j. összekötő 
út között

2017. II. negyedév 2018. I. negyedév

15.
Fürjesi út (M44–4432 közötti összekötő út, Békéscsaba) projekt 
megvalósítása

2018. III. negyedév 2020. IV. negyedév

16. Békéscsaba megközelítése M44 Kondoros–Békéscsaba 2017. IV. negyedév 2021. II. negyedév

17. 471. sz. főút Debrecen–Hajdúsámson projekt megvalósítása 2017. IV. negyedév 2019. III. negyedév

18. 8518 j. út átépítése a fertődi Esterházy-kastély körül 2017. IV. negyedév 2018. IV. negyedév

19.
338. sz. főút Nyíregyháza nyugati elk. 36. sz. és 38. sz. utak között 
projekt megvalósítása

2018. I. negyedév 2020. I. negyedév

20.
338. sz. főút Nyíregyháza nyugati elk. 38. sz. és 3822. j utak között 
projekt megvalósítása

2018. I. negyedév 2020. I. negyedév

21.
Békéscsaba megközelítése M44 Szentkirály–Tiszakürt szakasz 
visszakötéssel Kecskemét irányába

2018. III. negyedév 2022. II. negyedév

22. Sopron megközelítése M85 Csorna II. – Sopron-kelet szakasz 2018. I. negyedév 2020. IV. negyedév

23.
Sopron megközelítése M85 Sopron-kelet – Fertőrákos 
csomópontszakasz

2018. I. negyedév 2020. IV. negyedév
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24. Szolnok megközelítése M4 Cegléd–Abony közötti szakasz 2019. I. negyedév 2021. II. negyedév

25.
Szolnok megközelítése M4 Abony (Kelet) – Törökszentmiklós 
közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő) megvalósítása új 
Tisza-híd megépítésével, előzmény lezárása, elszámolás

2018. II. negyedév 2020. IV. negyedév

26.
Sopron megközelítése M85 autóút Fertőrákos csomópont – 
Sopron oh. szakasz a 8647. jelű Sopron ÉNy-i elkerülő úttal

2018. III. negyedév 2022. I. negyedév

27.
Zalaegerszeg megközelítése 76. sz. főút Keszthely–Fenékpuszta–
Balatonszentgyörgy–M7 közötti szakasz gyorsúttá fejlesztése

2017. IV. negyedév 2021. IV. negyedév

28.
Esztergom megközelítése 102. sz. út Esztergom–M1 közötti 
szakasz fejlesztése

2020. I. negyedév 2022. IV. negyedév

29. Kalocsa–Paks Duna-híd megvalósítása 2019. IV. negyedév 2022. II. negyedév

30.
Zalaegerszeg megközelítése 76. sz. főút Zalaegerszeg– 
Fenékpuszta közötti szakaszának gyorsúttá történő fejlesztése

2017. IV. negyedév 2022. IV. negyedév

31.
Kisvárda ÉK-i tehermentesítő út (város északi területei elkerülő és 
feltáró útjainak, stadion közúti megközelítésének megvalósítása)

2017. IV. negyedév 2018. IV. negyedév

32. Új Duna híd (előkészítés) 2017. II. negyedév 2019. I. negyedév

33.
23. és 25. főutak Bátonyterenye–Ózd közötti szakasz 
fejlesztésének előkészítése

2018. I. negyedév 2020. I. negyedév

34.
M60 Pécs–Barcs országhatár közötti szakasz előkészítése – MT, 
KHT készítése

2016. IV. negyedév 2017. I. negyedév

35.
471. sz. főút Debrecen belterület (1+000–2+850 kmsz.) – építési 
engedély megszerzése (471.04)

2015. III. negyedév 2016. III. negyedév

36. Nagykanizsa délkeleti elkerülő – Tanulmány terv, EVD 2016. I. negyedév 2016. III. negyedév

37.
M2 gyorsforgalmi út Dunakeszi északi csomópont és a 2. számú 
főút közötti összekötő út megvalósítása

2017. IV. negyedév 2019. IV. negyedév

38.
M3 gyorsforgalmi út Vásárosnamény (M34 gyf út elválási 
csomópont) – Beregdaróc (országhatár) közötti 2×1 sávos 
autópályává fejleszthető út kiépítésének előkészítése 

2017. IV. negyedév 2021. II. negyedév

39.
Miskolci Intermodális Csomóponthoz (IMCS) kapcsolódó  
Y híd és 3. számú főút új belterületi tehermentesítő szakasz 
megvalósításának előkészítése

2018. I. negyedév 2019. I. negyedév

40.
52. sz. főút M5 autópálya és Kecskemét, Nagykörút közötti 
szakasz négysávossá történő kapacitásbővítésének előkészítése

2018. I. negyedév 2019. II. negyedév

41.
Szeged–Debrecen közötti szakasz 2×2 sávos közúti kapcsolat 
kialakításának előkészítése 

2018. I. negyedév 2022. IV. negyedév
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42.
M8 nyomvonalán M7 Dunaújváros és Dunavecse–Kecskemét 
közötti szakasz fejlesztésének előkészítése

2018. I. negyedév 2022. IV. negyedév

43.
M3 autópálya – Mátészalka – országhatár közötti kapcsolat 
fejlesztésének előkészítése

2018. I. negyedév 2022. IV. negyedév

44.
54. sz. főút M5 autópálya és 5. sz. főút közötti szakasz 
kapacitásbővítés megvalósítása

2018. II. negyedév 2020. II. negyedév

45.
Győr, 1. sz. főút likócsi körforgalom – Ipar u. csomópont közötti 
szakasz 2×2 sávos fejlesztés megvalósítása

2018. II. negyedév 2019. III. negyedév

46. 53–54. sz. főutak, Soltvadkert elkerülő szakasz előkészítése 2018. I. negyedév 2020. IV. negyedév

47.
M1 autópálya 2×3 sávra bővítése Budapest és Győr között 
projekt előkészítése

2018. I. negyedév 2020. IV. negyedév

48.
M1 autópálya Hegyeshalom, országhatár átkelési szakasz 
akadálymentesítés előkészítése

2017. III. negyedév 2018. IV. negyedév

49. Mohácsi Duna-híd előkészítése 2018. I. negyedév 2020. II. negyedév

50.
21. sz. főút Salgótarján elkerülő és országhatár közötti szakasz 
fejlesztésének előkészítése 

2018. I. negyedév 2021. IV. negyedév

51. Kiskörei Tisza-híd felújításának előkészítése 2017. II. negyedév 2017. IV. negyedév

52. Lónyai új Tisza-híd előkészítése 2018. I. negyedév 2021. IV. negyedév

53. 
Győr, keleti elkerülő – országhatár közötti szakasz fejlesztésének 
előkészítése

2018. I. negyedév 2021. IV. negyedév

54.
441. sz. főút Kecskemét elkerülő – Nagykőrös szakasz 
fejlesztésének előkészítése

2018. I. negyedév 20121. IV. negyedév

55.
8. számú főút és a 82. számú főút összeköttetésével tervezett, 
a veszprémi sportlétesítmények megközelítésének javítását is 
szolgáló útfejlesztési projekt előkészítése

2018. I. negyedév 2019. IV. negyedév

56.
87–89. számú főút Szombathely hiányzó északkeleti elkerülő 
szakasz fejlesztésének előkészítése

2018. I. negyedév 2020. III. negyedév

57.
Szombathely és Kőszeg közötti közúti kapcsolat fejlesztésének 
előkészítése

2018. I. negyedév 2020. III. negyedév

58. M25 autóút maklári csomópont és összekötő út megvalósítása 2018. I. negyedév 2020. III. negyedév

59.
Páty település M1 autópálya csomópont közötti összekötő út 
létesítésének előkészítése

2018. II. negyedév 2019. II. negyedév

60. Pilisborosjenő, Ipartelep bekötés előkészítése 2018. I. negyedév 2019. IV. negyedév

61. Gyöngyös nyugati elkerülő II. ütem előkészítése 2018. II. negyedév 2019. II. negyedév

62.
Dél Budai Centrum (DBC) megközelíthetőségének fejlesztése 
(előkészítés) 

2018. I. negyedév 2018. IV. negyedév

”
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A Kormány 1983/2017. (XII. 19.) Korm. határozata
a 2017. évi útfelújítási program végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló  
1272/2016. (VI. 7.) Korm. határozat módosításáról

 1.  A 2017. évi útfelújítási program végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1272/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 
(a továbbiakban: Korm. határozat) 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a rendelkezésre álló források erejéig nyújtson támogatást a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. részére az  általa megkötésre kerülő vállalkozói szerződések fedezetének rendelkezésre állása 
érdekében;

Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:  azonnal”

 2.  A Korm. határozat a következő 5. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„5. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tájékoztassa a  Kormányt a  3. és 4.  pont szerint nyújtott 
támogatásból megvalósuló, illetve előkészített projektekről, és tegyen javaslatot az előkészített, de a támogatásból 
nem finanszírozható projektek fedezetének biztosítására.

Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:  2018. február 15.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1984/2017. (XII. 19.) Korm. határozata
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletének elutasításáról

A Kormány Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának az 1. mellékletben foglalt, adósságot keletkeztető ügyletét 
elutasítja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1984/2017. (XII. 19.) Korm. határozathoz

2 017 2 018 2 019 2020-tól összesen

1 PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Pénzügyi lízing 10 1 277 777 778 1
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális beruházások 1 277 777 778 0 Nem 0 0 0 0

2 PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2 HUF fejlesztés Hitel 10 473 000 000 1
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez 
szükséges infrastrukturális beruházások 473 000 000 0 Nem 0 0 0 0

Ügylet keletkeztetésének ütemezése keletkeztetett adósság nagysága szerint (Ft)

Jóváhagyott ügylet adatai
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A Kormány 1985/2017. (XII. 19.) Korm. határozata
egyes állami tulajdonú ingóságok a Mahambet Utemiszov Iskoláspalota, „Robotek” Ifjúsági Robotechnikai 
Iskola részére történő térítésmentes átadásáról

A Kormány a  Magyar Köztársaság Kormánya és a  Kazak Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1996. október 7-én aláírt 
kulturális együttműködési egyezmény alapján az oktatás és az ifjúság területén való együttműködés keretében
 1. az  állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.  § (2)  bekezdés a)  pontja alapján a  2017. évi Asztanai 

Szakvilágkiállításon (a  továbbiakban: szakvilágkiállítás) bemutatott magyar pavilonnak a  közbeszerzési 
eljárás során beszerzett, az  állam tulajdonában és a  Nemzetgazdasági Minisztérium vagyonkezelésében álló, 
a szakvilágkiállításon felhasználásra és bemutatásra kerülő műszaki-technikai eszközei, valamint a magyar termékek 
bemutatóján bemutatott tárgyai, eszközei térítésmentes átadásáról dönt a  Mahambet Utemiszov Iskoláspalota, 
„Robotek” Ifjúsági Robotechnikai Iskola (Kazahsztán, Asztana, Azerbajzsan Mambetov u. 1.) részére;

 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az átadás-átvétel megvalósításáról az állami vagyonnal 
való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. § (1b) bekezdése alapján.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1986/2017. (XII. 19.) Korm. határozata
a „Városkörnyéki közösségi közlekedés-fejlesztés (Szombathely–Kőszeg GYSEV fejlesztéshez kapcsolódó)” 
című projekt megvalósulásához szükséges forrás biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy

a) a „Városkörnyéki közösségi közlekedés-fejlesztés (Szombathely–Kőszeg GYSEV fejlesztéshez kapcsolódó)” 
című projekt (a továbbiakban: projekt) hazai forrásból történő támogatással valósuljon meg,

b) a projekt előkészítésének és kivitelezésének teljes költségigénye bruttó 1 000 000 000 forint,
c) a projekt megvalósításának közlekedésszakmai felügyeletét a nemzeti fejlesztési miniszter lássa el;

 2. az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: 
Kvtv.) 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
32.  Közlekedési ágazati programok alcímet a  41. Kőszeg városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése 
jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 3. a projekt előkészítése és kivitelezése érdekében felhívja
a) a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2017. évben szükséges 20 000 000  forint forrást a Kvtv. 1. melléklet 

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetben rendelkezésre álló források terhére, a 2018. évben szükséges 
305  000  000  forint forrást a  Magyarország 2018.  évi központi költségvetéséről szóló 2017.  évi C.  törvény 
1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetben rendelkezésre álló források terhére,

b) a nemzetgazdasági minisztert és a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  2019.  évben szükséges 
675 000 000 forint többletforrást,
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c) a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a b) pontban megjelölt, a 2019. évben 
szükséges többletforrás pénzügyi tranzakciós illetékét és kincstári díját, 2 362 500 forintot

a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati 
programok alcím, 41. Kőszeg városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése jogcímcsoport (a  továbbiakban: 
előirányzat) javára biztosítsa;

Felelős: az a) alpont tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter 
a b) és c) alpontok tekintetében a nemzetgazdasági miniszter és nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az a) alpont tekintetében a 2017. évi és 2018. évi költségvetési törvény végrehajtása során 
a b) és c) alpontok tekintetében a 2019. évi költségvetési törvény tervezése során

 4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a projekt előkészítése és megvalósítása érdekében kössön támogatási 
szerződést
a) Kőszeg Város Önkormányzatával a 3. pont a) alpontjában biztosított 2017. évi forrás terhére 20 000 000 forint 

összegben,
b) Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel a  3.  pont a)  alpontjában biztosított 2018.  évi forrás terhére 

305 000 000 forint és a 3. pont b) alpontjában biztosított 2019. évi forrás terhére legfeljebb 320 000 000 forint, 
összesen legfeljebb 625 000 000 forint összegben,

c) Kőszeg Város Önkormányzatával a  3.  pont b)  alpontjában biztosított 2019.  évi forrás terhére legfeljebb 
355 000 000 forint összegben;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a) pont tekintetében azonnal 

b) pont tekintetében a 2018. évi forrás biztosítását követően azonnal 
c) pont tekintetében 2019. január 31-ig

 5. az Áht. 36. § (4c) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a nemzeti fejlesztési miniszter 
számára, hogy az  előirányzat terhére a  2018–2019.  években legfeljebb 625 000 000  forint összegben éven túli 
kötelezettséget vállaljon az alábbi ütemezéssel:
a) a 2018. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 305 000 000 forint,
b) a 2019. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 320 000 000 forint.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 6. A  „»Kreatív város – fenntartható vidék« – a  Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció 

megvalósításáról” című nemzeti programmal összefüggő feladatokról és azok finanszírozásáról szóló 1337/2016. 
(VII. 4.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a) B:11 mezőjében a „Kőszeg Város Önkormányzata” szövegrész helyébe a „Kőszeg Város Önkormányzata és 

a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.” szöveg,
b) G:11 mezőjében a „2017–2018” szövegrész helyébe a „2017–2019” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1987/2017. (XII. 19.) Korm. határozata
az MNÁMK Mercedes-Benz Német Általános Iskola és Gimnáziumnak helyt adó, Kvarc utcai feladatellátási 
helyének felújításához szükséges forrás biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető 

Közalapítvány támogatásban részesüljön az  általa fenntartott MNÁMK Mercedes-Benz Német Általános Iskola és 
Gimnázium, Kecskeméti Telephelye köznevelési feladatainak ellátására szolgáló, természetben a  6000 Kecskemét, 
Kvarc utca 2. (hrsz. belterület 21921/4) alatt található ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) felújításához;

 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli 
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok, 25. Felújítások központi 
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támogatása, egyéb fejlesztési támogatások alcím, 2. Köznevelési intézmények felújítása, beruházása jogcímcsoport 
létrehozását;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Ingatlan felújítása kapcsán felmerülő költségek 2017. évi biztosítása 
érdekében gondoskodjon 274 800 000 forint összegű forrás rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok, 25. Felújítások központi támogatása, egyéb 
fejlesztési támogatások alcím, 2. Köznevelési intézmények felújítása, beruházása jogcímcsoport javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1988/2017. (XII. 19.) Korm. határozata
a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) 2016. évi monitoring jelentéséről, a Digitális Jólét 
Program 2.0-ról, azaz a Digitális Jólét Program kibővítéséről, annak 2017–2018. évi Munkaterve 
elfogadásáról, a digitális infrastruktúra, kompetenciák, gazdaság és közigazgatás további fejlesztéseiről 
szóló 1456/2017. (VII. 19.) Korm. határozat megvalósításához kötődő feladatok teljes körű ellátásához 
szükséges költségvetési források biztosításáról, valamint a feladatokhoz kapcsolódó egyes határidők 
módosításáról

 1. A  Kormány a  Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) 2016.  évi monitoring jelentéséről, a  Digitális Jólét 
Program  2.0-ról, azaz a  Digitális Jólét Program kibővítéséről, annak 2017–2018.  évi Munkaterve elfogadásáról, 
a digitális infrastruktúra, kompetenciák, gazdaság és közigazgatás további fejlesztéseiről szóló 1456/2017. (VII. 19.) 
Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm. határozat) meghatározott feladatok teljes körű végrehajtása érdekében 
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a 2017. évben szükséges, legfeljebb 1 783 000 197 forint 
forrás biztosításáról, a következő megosztásban:
a) a  Digitális Jólét Program 2.0 egyes feladatainak, Magyarország Digitális Startup Stratégiájának, valamint 

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiájának 2017.  évben esedékes intézkedései végrehajtása 
érdekében 970 310 550 forintot a  Magyarország 2017.  évi központi költségvetéséről szóló 2016.  évi 
XC.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 34. Infokommunikációs ágazati programok alcím, 2. Nemzeti Infokommunikációs 
Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok jogcímcsoport javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

b) a  Digitális Jólét Program 2.0 egyes feladatainak végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő kiadások 
fedezetének biztosítása érdekében 355 758 884 forintot a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezet, 11. Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség cím javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

c) a  Digitális Jólét Program 2.0 egyes feladatainak végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő kiadások 
fedezetének biztosítása érdekében 128 094 740 forintot a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 
14. Nemzeti Közszolgálati Egyetem cím javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében
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d) a  Magyarország Digitális Agrár Stratégiájának kidolgozásával és felmerülő feladatainak végrehajtásával 
kapcsolatosan felmerülő kiadások fedezetének biztosítása érdekében 99 974 400 forintot a Kvtv. 1. melléklet 
XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 1. Földművelésügyi Minisztérium igazgatása cím javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

földművelésügyi miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

e) a  Digitális Jólét Program 2.0 kibervédelem erősítéséhez kötődő feladatainak végrehajtásával kapcsolatosan 
felmerülő kiadások fedezetének biztosítása érdekében 95 026 480 forintot a  Kvtv. 1.  melléklet 
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 9. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat cím javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

belügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

f) a  Digitális Jólét Program 2.0 okos városhoz kötődő feladatainak végrehajtásával kapcsolatban felmerülő 
kiadások fedezetének biztosítása érdekében 51 000 000 forintot a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 38. Építésügyi, építészeti és 
településügyi feladatok jogcímcsoport javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

g) a Digitális Jólét Program 2.0 az iparágak digitalizációjának módszertani támogatásához kötődő feladatainak 
végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő kiadások fedezetének biztosítása érdekében 48 945 800 forintot 
a Kvtv. 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 
cím javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

h) a  Digitális Jólét Program 2.0 releváns nemzetközi rendezvényeken való magyar megjelenés erősítéséhez 
kötődő feladatainak végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő kiadások fedezetének biztosítása érdekében 
29 248 100 forintot a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 6. Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó 
szervezetek és szakmai programok támogatása jogcímcsoport javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

i) az  a) és b)  alpontban foglalt feladatok végrehajtása érdekében felmerülő 4 641 243 forint pénzügyi 
tranzakciós illeték költségeinek biztosítása a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 
1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím javára.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 2. A  Kormány a  Korm. határozatban meghatározott feladatok teljes körű végrehajtása érdekében felhívja 
a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  2018.  évben szükséges, legfeljebb 761 709 733 forint forrás 
biztosításáról, a következő megosztásban:
a) a  Digitális Jólét Program 2.0 egyes feladatainak, Magyarország Digitális Startup Stratégiájának, valamint 

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiájának 2018. évben esedékes intézkedéseinek végrehajtása 
érdekében 588 555 790 forintot a  Magyarország 2018.  évi központi költségvetéséről szóló 2017.  évi 
C.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv2.) 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 34. Infokommunikációs ágazati programok alcím, 2. Nemzeti Infokommunikációs 
Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok jogcímcsoport javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében
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b) a  Digitális Jólét Program 2.0 egyes feladatainak végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő kiadások 
fedezetének biztosítása érdekében 80 933 156 forintot a  Kvtv2. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezet, 11. Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség cím javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

c) a Digitális Jólét Program 2.0 az iparágak digitalizációjának módszertani támogatásához kötődő feladatainak 
végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő kiadások fedezetének biztosítása érdekében 90 000 000 forintot 
a Kvtv2. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok 
alcím, 38. Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok jogcímcsoport javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

d) az  a) és a  b)  alpontban foglalt feladatok végrehajtása érdekében felmerülő 2 220 787 forint pénzügyi 
tranzakciós illeték költségeinek biztosítása a Kvtv2. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 
1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím javára.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 3. A Kormány elrendeli a Korm. határozat 1. mellékletének, a Digitális Jólét Program 2.0 2017–2018. évi Munkatervének 
(a továbbiakban: Munkaterv) módosítását.

 4. A Korm. határozat 4. pontjának végrehajtása érdekében
a) a Munkaterv 1. pont b) alpontjában a „2017. november 30.” szövegrész helyébe a „2018. június 1.” szöveg lép;
b) a Munkaterv 1. pont c) alpontjában a „2017. december 31.” szövegrész helyébe a „2018. június 1.” szöveg lép.

 5. A  Korm. határozat 5.  pontjának végrehajtása érdekében a  Munkaterv 2.  pont b)  alpontjában a „2017. október 31.” 
szövegrész helyébe a „2018. június 1.” szöveg lép.

 6. A Korm. határozat 6. pontjának végrehajtása érdekében
a) a Munkaterv 3. pont a) alpontjában a „2017. október 31.” szövegrész helyébe a „2018. október 31.” szöveg lép;
b) a  Munkaterv 3.  pont b)  alpontjában a „2017. december 31.” szövegrész helyébe a „2018. szeptember 30.” 

szöveg lép;
c) a Munkaterv 3. pont c) alpontjában a „2017. október 31.” szövegrész helyébe a „2017. december 31.” szöveg 

lép.
 7. A Korm. határozat 7. pontjának végrehajtása érdekében

a) a  Munkaterv 4.  pont a)  alpontjában a  „2017. december 31.” szövegrész helyébe a  „2018. augusztus 31.” 
szöveg lép;

b) a  Munkaterv 4.  pont b)  alpontjában a  „2017. december 31.” szövegrész helyébe a  „2018. augusztus 31.” 
szöveg lép;

c) a  Munkaterv 4.  pont c)  alpontjában a  „2017. december 31.” szövegrész helyébe a  „2018. augusztus 31.” 
szöveg lép;

d) a Munkaterv 4. pont g) alpontja helyébe a következő szöveg lép:
 „g) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy dolgozza ki és vezesse be az informatika képzési területre 

felvett hallgatók állami ösztöndíjrendszerét, amely alkalmas arra, hogy növelje az  informatikai szakokra 
jelentkezők számát, illetve csökkentse az informatikai szakokon tanuló hallgatók lemorzsolódását.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. december 31.”

 8. A Korm. határozat 8. pontjának végrehajtása érdekében
a) a Munkaterv 5. pont a) alpontjában a „2017. október 31.” szövegrész helyébe a „2018. október 31.” szöveg lép;
b) a Munkaterv 5. pont b) alpontjában a „2017. október 31.” szövegrész helyébe a „2018. október 31.” szöveg lép.

 9. A Korm. határozat 9. pontjának végrehajtása érdekében
a) a Munkaterv 6. pont a) alpontjában a „2017. október 31.” szövegrész helyébe a „2018. június 1.” szöveg lép;
b) a Munkaterv 6. pont b) alpontjában a „2017. november 30.” szövegrész helyébe a „2018. június 1.” szöveg lép;
c) a Munkaterv 6. pont c) alpontjában a „2017. november 30.” szövegrész helyébe a „2018. június 1.” szöveg lép;
d) a Munkaterv 6. pont d) alpontjában a „2017. október 31.” szövegrész helyébe a „2018. június 1.” szöveg lép.
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 10. A Korm. határozat 10. pontjának végrehajtása érdekében
a) a  Munkaterv 7.  pont a)  alpontjában a  „2017. november 30.” szövegrész helyébe a  „2017. december 31.” 

szöveg lép;
b) a  Munkaterv 7.  pont b)  alpontjában a  „2017. november 30.” szövegrész helyébe a  „2017. december 31.” 

szöveg lép;
c) a Munkaterv 7. pont c) alpontjában a „2017. november 30.” szövegrész helyébe a „2018. június 1.” szöveg lép;
d) a Munkaterv 7. pont d) alpontjában a „2017. december 31.” szövegrész helyébe a „2018. június 1.” szöveg lép;
e) a Munkaterv 7. pont e) alpontjában a „2017. november 30.” szövegrész helyébe a „2018. június 1.” szöveg lép.

 11. A Korm. határozat 11. pontjának végrehajtása érdekében
a) a Munkaterv 8. pont a) alpontjában a „2017. október 31.” szövegrész helyébe a „2018. június 1.” szöveg lép;
b) a Munkaterv 8. pont b) alpontjában a „2017. szeptember 30.” szövegrész helyébe a „2018. június 1.” szöveg lép.

 12. A Korm. határozat 12. pontjának végrehajtása érdekében
a) a  Munkaterv 9.  pont a)  alpontjában a  „2017. október 31.” szövegrész helyébe a  „2017. december 31.” 

szöveg lép;
b) a  Munkaterv 9.  pont b)  alpontjában a „felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  miniszterelnöki 

biztossal és a  belügyminiszterrel együttműködésben – a  Nemzeti Sportinformációs Rendszer 
továbbfejlesztésével – hozza létre a  Digitális Sport Katasztert (a  továbbiakban: DSK)” szövegrész helyébe 
a  „felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  miniszterelnöki biztossal és a  belügyminiszterrel 
együttműködésben fejlessze tovább a  Nemzeti Sportinformációs Rendszert (a  továbbiakban: NSR)” 
szöveg lép;

c) a  Munkaterv 9.  pont b)  alpontjában a  „jogszabályok módosítása tekintetében 2017. szeptember 30., 
DSK elkészülése tekintetében 2018. március 31.” szövegrész helyébe a „jogszabályok módosítása tekintetében 
2017. szeptember 30., NSR elkészülése tekintetében 2018. június 1.” szöveg lép;

d) a Munkaterv 9. pont c) alpontjában a „2017. december 31.” szövegrész helyébe a „2018. június 1.” szöveg lép;
e) a Munkaterv 9. pont d) alpontjában a „2017. december 31.” szövegrész helyébe a „2018. június 1.” szöveg lép.

 13. A Korm. határozat 13. pontjának végrehajtása érdekében
a) a Munkaterv 10. pont a) alpontjában a „2017. november 30.” szövegrész helyébe a „2018. június 1.” szöveg lép;
b) a Munkaterv 10. pont b) alpontjában a „2017. december 31.” szövegrész helyébe a „2018. június 1.” szöveg lép.

 14. A Korm. határozat 14. pontjában a „2017. augusztus 31.” szövegrész helyébe a „2018. június 1.” szöveg lép.
 15. A Korm. határozat 15. pontjának végrehajtása érdekében

a) a Munkaterv 11. pont c) alpontjában a „2017. október 31.” szövegrész helyébe a „2018. június 30.” szöveg lép;
b) a  Munkaterv 11.  pont d)  alpontjában a  „2017. október 31.” szövegrész helyébe a  „2018. augusztus 31.” 

szöveg lép.
 16. A Korm. határozat 16. pontjának végrehajtása érdekében

a) a Munkaterv 12. pont a) alpontjában a „2017. november 30.” szövegrész helyébe a „2018. június 1.” szöveg lép;
b) a Munkaterv 12. pont c) alpontjában a „2017. december 31.” szövegrész helyébe a „2018. június 1.” szöveg lép.

 17. A Korm. határozat 17. pontjának végrehajtása érdekében
a) a  Munkaterv 13.  pont a)  alpontjában a  „2017. december 31.” szövegrész helyébe a  „2018. október 31.” 

szöveg lép;
b) a  Munkaterv 13.  pont b)  alpontjában a  „2017. december 31.” szövegrész helyébe a  „2018. október 31.” 

szöveg lép.
 18. A Korm. határozat 18. pontjának végrehajtása érdekében

a) a Munkaterv 14. pont a) alpontjában a „2017. december 31.” szövegrész helyébe a „2018. június 1.” szöveg lép;
b) a  Munkaterv 14.  pont b)  alpontjában a „2017. december 31.” szövegrész helyébe a „2018. augusztus 31.” 

szöveg lép;
c) a Munkaterv 14. pont c) alpontjában a „2017. december 31.” szövegrész helyébe a „2018. június 1.” szöveg lép.

 19. A  Korm. határozat 19.  pontjának végrehajtása érdekében a  Munkaterv 15.  pontjában a  „2017. december 31.” 
szövegrész helyébe a „2018. június 1.” szöveg lép.

 20. A Korm. határozat 20. pontjának végrehajtása érdekében
a) a  Munkaterv 16.  pont a)  alpontjában a  „2017. október 31.” szövegrész helyébe a  „2018. december 31.” 

szöveg lép;
b) a  Munkaterv 16.  pont b)  alpontjában a  „2017. december 31., majd folyamatos” szövegrész helyébe 

a „2018. június 1., majd folyamatos” szöveg lép;
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c) a  Munkaterv 16.  pont c)  alpontjában a  „2017. december 31., majd folyamatos” szövegrész helyébe 
a „2018. június 1., majd folyamatos” szöveg lép.

 21. A Korm. határozat 21. pontjának végrehajtása érdekében
a) a Munkaterv 17. pont a) alpontjában a „2018. február 28.” szövegrész helyébe a „2018. június 1.” szöveg lép;
b) a  Munkaterv 17.  pont b)  alpontjában a  „2017. december 31., majd folyamatos” szövegrész helyébe 

a „2018. június 1., majd folyamatos” szöveg lép.
 22. A Korm. határozat 22. pontjának végrehajtása érdekében

a) a Munkaterv 18. pont a) alpontjában a „2017. december 31.” szövegrész helyébe a „2018. június 1.” szöveg lép;
b) a Munkaterv 18. pont b) alpontjában a „2018. március 31.” szövegrész helyébe a „2018. június 1.” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból és a szociális 
hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti 
stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 
és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének 
felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 1. A Kormány
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 21.  § (1)  bekezdésében és 33.  § 

(2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2 996 800 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli 
el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.). 1.  melléklet  
XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Rendkívüli kormányzati 
intézkedések alcím terhére, az 1. melléklet szerint;

 Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2018. június 30.

b) a Kvtv. 19.  § (4)  bekezdésében és az  Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva  
8 774 119 736 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében 
visszatérítési kötelezettséggel a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű 
előirányzatok cím, 2. Országvédelmi Alap alcím terhére, a 2. melléklet szerint;

 Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, Magyar Művészeti Akadémia elnöke, 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
Határidő: 2018. június 30.

c) a Kvtv. 19. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 5 769 707 742 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a 3. melléklet szerint;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

nemzeti fejlesztési miniszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal
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d) a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.)  
Korm. rendelet 2.  § b)  pontjában meghatározott, adókulcs-csökkentésből származó szabad forrásokból  
3 690 447 110 forint felhasználását engedélyezi, és az  Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva abból a 4. melléklet szerint átcsoportosítást rendeli el;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

külgazdasági és külügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
e) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1 500 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását 

rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Állami 
vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 4. A  vagyongazdálkodás egyéb kiadásai alcím, 6. Európai Uniós 
pályázatokhoz forrás biztosítása jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 2. Társaságokkal 
kapcsolatos kiadások alcím, 1. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások 
jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés jogcím javára, 
az 5. melléklet szerint;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

f ) az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 
2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozatban 
megállapított 2016. évi, további intézkedésig fel nem használható kötelezettségvállalással nem terhelt 
költségvetési maradványokból az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 152.  § (5)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi 
a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett 1 786 386 916 forint felhasználását;

g) az Ávr. 153.  §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a  2016. évi kötelezettségvállalással terhelt, 
azonban meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált költségvetési maradványokból  
a  XI. Miniszterelnökség fejezetnél keletkezett 9 987 929 forint, a  XIV. Belügyminisztérium fejezetnél 
keletkezett 9 200 000 forint, a  XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetnél keletkezett  
879 940 286 forint, a XIX. Uniós Fejlesztések fejezetnél keletkezett 5 112 500 000 forint, valamint a XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett 400 000 000 forint összegű felhasználását;

h) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 6. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 2. A Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat 7.  pontjában  
a „2017. december 31.” szövegrész helyébe a „2018. június 30.” szöveg lép.

 3. Az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat 1. mellékletében 
a „2 885 000” szövegrész helyébe a „2 794 161” szöveg és az „1 650 000” szövegrész helyébe az „1 740 839” szöveg lép.

 4. A Kormány egyetért azzal, hogy az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016. (XII. 17.) 
Korm. határozat 1.  melléklete szerint – az  egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul 
hagyása mellett – a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
23. Sporttevékenység támogatása alcím, 30. Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása jogcímcsoport, 
K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 700 000 000 forintból  
34 412 000 forint a K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra.

 5. A Kormány egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1104/2017. (III. 6.) Korm. határozat 1. melléklete 
szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 53. Üldözött keresztények segítésének 
feladatai alcím, 3. Keresztényüldözés témakörével összefüggő pályázatok és szakmai feladatok támogatása 
jogcímcsoport javára átcsoportosított 120 000 000 forintból 3 000 000 forint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 53. Üldözött keresztények segítésének feladatai alcím, 2. Intervenciós 
Támogatási Keret, K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton, 12 000 000 forint a  XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 53. Üldözött keresztények segítésének 
feladatai alcím, 2. Intervenciós Támogatási Keret, K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzaton, 
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továbbá 1 000 000 forint a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
igazgatása cím, K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton, 363 400 forint a K2. Munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton, 20 000 000 forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton 
kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

 6. A Kormány egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1217/2017. (IV. 1.) Korm. határozat 1.  melléklete szerint – az  egyszeri előirányzat-
átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet, 11. Közgyűjtemények cím, K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 
9 000 000 000 forintból 13 427 000 forint a  K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton, 2 991 000 forint  
a  K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton, 8 983 582 000 forint  
a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

 7. A Kormány egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat  
(a továbbiakban: Határozat) 1.  melléklete szerint – az  egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének 
változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 14. Kodály-év jogcímcsoport, K6. Beruházások kiemelt 
előirányzat javára átcsoportosított 8 583 252 forintból 2 700 000 forint a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt 
előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

 8. A Kormány egyetért azzal, hogy a  Határozat 1.  melléklete szerint – az  egyszeri előirányzat-átcsoportosítás 
összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 1. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím, K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított  
153 100 000 forintból 33 346 000 forint az alábbiak szerint kerüljön felhasználásra és elszámolásra:
a) XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím, K3. Dologi 

kiadások kiemelt előirányzaton 31 992 200 forint;
b) XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 14. Országos Mentőszolgálat cím, K1. Személyi juttatások 

kiemelt előirányzaton 429 921 forint, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
kiemelt előirányzaton 116 079 forint, K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton 7800 forint;

c) XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 6. MH Egészségügyi Központ cím, K1. Személyi juttatások kiemelt 
előirányzaton 656 000 forint, K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt 
előirányzaton 144 000 forint.

 9. A Határozat 2. pontjában a „2017. december 31” szövegrész helyébe a „2018. június 30.” szöveg lép.
 10. A Kormány egyetért azzal, hogy az  Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes 

kormányhatározatok módosításáról szóló 1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat 1.  melléklete szerint – az  egyszeri 
előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 
18. Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete cím, K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított  
57 247 050 forintból 13 000 000 forint és a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt 
előirányzat javára átcsoportosított 11 530 210 forintból 2 886 000 forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton 
kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

 11. Az Országvédelmi Alapból történő, valamint a  szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére 
történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1766/2017. (XI. 7.)  
Korm. határozat 2.  mellékletében a „-212 524 001” szövegrész helyébe a „-209 873 107” szöveg, a „-565 032 349” 
szövegrész helyébe a „-567 683 243” szöveg lép.

 12. A Kormány egyetért azzal, hogy az egyes határon túli magyar szervezetek egyszerűsített honosítási programjának 
megvalósításával összefüggő feladatok ellátása érdekében a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1797/2017. (XI. 8.) Korm. határozat 1.  melléklete szerint  
– az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Határon túli magyarok programjainak támogatása alcím,  
1. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása jogcímcsoport, K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat 
javára átcsoportosított 325 000 000 forintból 16 200 010 forint a  K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt 
előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

 13. A Kormány egyetért azzal, hogy a  Magyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodásról szóló 1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat 1.  melléklete 
szerint – az  egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett –  
a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai 
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feladatok támogatása alcím, 18. Hódmezővásárhelyi ágazati fejlesztések jogcímcsoport, K7. Felújítások kiemelt 
előirányzat javára átcsoportosított 132 300 000 forint a K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzaton 
kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

 14. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a  szociális hozzájárulási adóhoz 
kapcsolódó  megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a  fejezeti stabilitási tartalék 
előirányzatok felhasználásáról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1895/2017. (XII. 4.) Korm. határozat  
(a továbbiakban: Határozat2) 1.  melléklete kiadások részében a  XX. Emberi Erőforrások minisztériuma fejezet, 
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 9. A  Budai Vigadó 
felújításának támogatása jogcímcsoporthoz tartozó „K8” szövegrész helyébe a  „K6” szöveg, valamint az  „Egyéb 
felhalmozási célú kiadások” szövegrész helyébe a „Beruházások” szöveg lép.

 15. A Határozat2 2.  mellékletében a „680 282 782” szövegrész helyébe az „1 110 726 896” szöveg, az „1 110 726 896” 
szövegrész helyébe a „680 282 782” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
K1 Személyi juttatások 442 377 049
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 97 322 951
K3 Dologi kiadások 2 261 700 000
K6 Beruházások 160 025 213
K7 Felújítások 35 374 787

XI. Miniszterelnökség
32 Központi kezelésű előirányzatok

297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -2 996 800 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 2 996 800 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 2 996 800 000 2 996 800 000
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

2 példány
1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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2. melléklet az 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
K3 Dologi kiadások 5 529 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

372173 63 Pécsi Vasutas Sportkör sportinfrastruktúra-fejlesztéseinek támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 566 892 000

XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia
367806 2 Magyar Építészeti Múzeum

K1 Személyi juttatások 32 969 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 107 800
K3 Dologi kiadások 71 323 200
K6 Beruházások 276 000 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
42 Alapok támogatása

263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 72 965 736
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 049 823 000

LXV. Bethlen Gábor Alap
263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások 25 250 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 049 823 000

263178 5 Alapkezelő működési költségei
K5 Egyéb működési célú kiadások 47 715 736

XI. Miniszterelnökség
294502 1 Miniszterelnökség

K3 Dologi kiadások 232 410 000
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok

348617 57

K5 Egyéb működési célú kiadások 184 730 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 271 370 000

32 Központi kezelésű előirányzatok
271734 2 Országvédelmi Alap

K5 Egyéb működési célú kiadások -8 774 119 736

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 72 965 736
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 6 049 823 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

B E V É T E L

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 



34474 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2017. évi 216. szám
 

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 5 529 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
372173 63 Pécsi Vasutas Sportkör sportinfrastruktúra-fejlesztéseinek támogatása 566 892 000

XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia
367806 2 Magyar Építészeti Múzeum 390 400 000

XI. Miniszterelnökség
294502 1 Miniszterelnökség 232 410 000

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

348617 57 1 456 100 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 8 774 119 736 8 774 119 736
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány
1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

T Á M O G A T Á S 
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3. melléklet az 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
372173 63 Pécsi Vasutas Sportkör sportinfrastruktúra-fejlesztéseinek támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 145 107 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 867 693 000

352162 46 Fejezeti stabilitási tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -5 100 000 000

48 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
351717 2 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása

K3 Dologi kiadások 14 255 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 072 945 000

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

K1 Személyi juttatások 3 008 196
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 661 803
K3 Dologi kiadások 1 723 900

004118 2 Külképviseletek igazgatása
K1 Személyi juttatások 832 787
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 183 213
K3 Dologi kiadások 1 270 000
K6 Beruházások 276 345 342

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

348695 6

K5 Egyéb működési célú kiadások 385 682 501
352173 8 Fejezeti stabilitási tartalék

K5 Egyéb működési célú kiadások -669 707 742

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

K I A D Á S O K 

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és 
szakmai programok támogatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

B E V É T E L
A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
372173 63 Pécsi Vasutas Sportkör sportinfrastruktúra-fejlesztéseinek támogatása 1 012 800 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
352162 46 Fejezeti stabilitási tartalék -5 100 000 000

48 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
351717 2 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása 4 087 200 000

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 5 393 899
004118 2 Külképviseletek igazgatása 278 631 342

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

348695 6 385 682 501

352173 8 Fejezeti stabilitási tartalék -669 707 742

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 5 769 707 742 5 769 707 742
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és 
szakmai programok támogatása

1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

T Á M O G A T Á S 

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
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4. melléklet az 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozathoz
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -285 000 000

004118 2 Külképviseletek igazgatása
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -1 186 000 000
K6 Beruházások 1 523 654 658

297513 5 Nemzeti Befektetési Ügynökség
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -51 000 000

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

359184 14 Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -1 654 658

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -432 000 015
016357 4 Egyéb kulturális intézmények

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -45 426 607
227942 5 Egyetemek, főiskolák

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -1 236 882 552
6 Egyéb oktatási intézmények

343306 1 Oktatási Hivatal
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -190 272 500

7 Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények
351417 1 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -89 910 703
10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

331651 1 Állami Egészségügyi Ellátó Központ
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -9 384 694

331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -33 271 607

218672 11 Közgyűjtemények
K1 Személyi juttatások 18 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -843 843
K3 Dologi kiadások 142 290 000
K6 Beruházások 80 710 000

002950 16 Országos Közegészségügyi Intézet 
K1 Személyi juttatások 128 078 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 139 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -52 831 870
K3 Dologi kiadások 518 473 000
K6 Beruházások 107 950 000
K7 Felújítások 110 000 000

233507 17 Országos Vérellátó Szolgálat
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -24 529 320

338139 19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -51 438 741

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai

368239 3 Waclaw Felczak Alap 
K5 Egyéb működési célú kiadások 313 000 000

12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása

295124 1

K5 Egyéb működési célú kiadások 55 000 000
22 Egészségügyi ágazati előirányzatok

352051 25 Egészséges Budapest Program
K1 Személyi juttatások 2 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 442 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 6 350 000
K6 Beruházások 78 743 452
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 186 313 000

28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
295202 2 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 144 950 000
55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 104 354 000

279012 61 Civil és non-profit szervezetek támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 150 000 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti 
értékmentő programja
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forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása -285 000 000
004118 2 Külképviseletek igazgatása 337 654 658
297513 5 Nemzeti Befektetési Ügynökség -51 000 000

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

359184 14 Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása -1 654 658
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása -432 000 015
016357 4 Egyéb kulturális intézmények -45 426 607
227942 5 Egyetemek, főiskolák -1 236 882 552

6 Egyéb oktatási intézmények
343306 1 Oktatási Hivatal -190 272 500

7 Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények
351417 1 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet -89 910 703

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331651 1 Állami Egészségügyi Ellátó Központ -9 384 694
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei -33 271 607
218672 11 Közgyűjtemények 244 156 157
002950 16 Országos Közegészségügyi Intézet 827 808 130
233507 17 Országos Vérellátó Szolgálat -24 529 320
338139 19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő -51 438 741

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai

368239 3 Waclaw Felczak Alap 313 000 000
12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra

7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása

295124 1
55 000 000

22 Egészségügyi ágazati előirányzatok
352051 25 Egészséges Budapest Program 273 848 452

28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
295202 2 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 144 950 000

55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 104 354 000
279012 61 Civil és non-profit szervezetek támogatása 150 000 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 3 690 447 110 3 690 447 110
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti 
értékmentő programja

2 példány

A módosítást elrendelő jogszabály 
határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L
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5. melléklet az 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozathoz

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
2 Társaságokkal kapcsolatos kiadások

1 Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
296335 1 Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés

K6 Beruházások 1 500 000 000
4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

303280 6 Európai Uniós pályázatokhoz forrás biztosítása
K7 Felújítások -1 500 000 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 1 500 000 000 1 500 000 000
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 



34480 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2017. évi 216. szám
 

6. melléklet az 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozathoz

Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

Alcím- 
szám

Jogcím-
csoport 
szám

Jogcím-
szám

Kiemelt 
előirányzat 

szám

Fejezet 
név Cím név Alcím név Jogcím-

csoport név
Jogcím 

név    Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás 
(+/-)

XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
46 Ludovika Campus

B1 Egyéb működési célú kiadások 901 642 000
B2 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 719 258 000

57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
B2 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 441 200 000

XIV. Belügyminisztérium
1 Belügyminisztérium igazgatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -9 200 000
7 Rendőrség

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 9 200 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
B1 Egyéb működési célú kiadások 406 313 081

2 Külképviseletek igazgatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -546 500 751
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -10 000 000

5 Nemzeti Befektetési Ügynökség
K5 Egyéb működési célú kiadások -59 812 330

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

6 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -136 819 616

2 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
5 Külföldi magyar emlékek megőrzése

K5 Egyéb működési célú kiadások -344 815
14 Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -471 242
3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások
K5 Egyéb működési célú kiadások -315 299

3 Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás
K5 Egyéb működési célú kiadások -3 215 601

4 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés

B1 Egyéb működési célú kiadások 145 607 205
B2 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10 000 000

5 Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában
B1 Egyéb működési célú kiadások 200 000 000

6 Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások
K5 Egyéb működési célú kiadások -4 440 632

XIX. Uniós Fejlesztések
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
19 Környezet és Energia Operatív Program

K5 Egyéb működési célú kiadások -952 042 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -4 160 458 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

19 Szociális célú humánszolgáltatások
10 Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 50 400 000

A 2016. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása 
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A Kormány 1990/2017. (XII. 19.) Korm. határozata
a szabadkai zsinagóga felújításához szükséges többletforrás biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért a Szabadka, Jakab és Komor tér 6. szám alatti zsinagóga felújításának szükségességével, mely felújításhoz 

kapcsolódó munkálatok befejezéséhez legfeljebb 106 000 000 forint forrást biztosít;
 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pontban foglalt cél megvalósításához 

szükséges legfeljebb 48 800 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 3. egyetért azzal, hogy a  2.  pontban megjelölt támogatás összege az  1.  pontban megjelölt célra, pályázat és 
támogatási kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként, a  támogatás felhasználásának és elszámolásának 
részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján kerüljön biztosításra a  Magyar Nemzeti Tanács mint 
Kedvezményezett részére;

 4. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pontban foglalt cél megvalósításához 
szükséges legfeljebb 57 200 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2018. évi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1991/2017. (XII. 19.) Korm. határozata
az Orosz Orthodox Egyház Magyar Egyházmegyéje „A Budapest, Petőfi tér 2. szám alatt található 
Nagyboldogasszony Templom rekonstrukciója” tárgyú beszerzése közbeszerzési eljárás lefolytatása alól 
történő felmentéséről

A Kormány a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a  továbbiakban: Kbt.) 5.  § (5)  bekezdése 
alapján az  Orosz Orthodox Egyház Magyar Egyházmegyéje „A Budapest, Petőfi tér 2. szám alatt található 
Nagyboldogasszony Templom rekonstrukciója” tárgyú beszerzése tekintetében felmentést ad a  Kbt. 5.  § 
(3) bekezdésének alkalmazása alól.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1992/2017. (XII. 19.) Korm. határozata
az IKOP-4.1.0-15-2016-00005 azonosító számú [„M25 Eger gyorsforgalmi úti bekötése (M3–Eger szakasz 
megvalósítása)” című] projekt kivitelezéséhez szükséges forrás biztosításáról, valamint az Integrált 
Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló  
1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
a) egyetért az  IKOP-4.1.0-15-2016-00005 azonosító számú, „M25 Eger gyorsforgalmi úti bekötése (M3–Eger 

szakasz megvalósítása)” című projekt (a továbbiakban: projekt) összköltségének 1.  melléklet szerinti 
– legfeljebb bruttó 44 168 274 125 forinttal történő – növelésével,
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b) egyetért a projekt támogatási szerződésének módosításával az 1. melléklet szerint,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. december 31.

c) hozzájárul ahhoz, hogy az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a  továbbiakban: IKOP) 
4.  prioritása keretének 110%-át meghaladó összeg erejéig kötelezettségvállalás a  központi költségvetésről 
szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 
(IKOP) előirányzata terhére történjen.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. 

(V.  18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat] 1.  pontja a  következő i)  alponttal 
egészül ki:
(A Kormány)
„i) egyetért azzal, hogy az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 4. prioritásának e programban rögzített 
pénzügyi kerete terhére legfeljebb annak 131,03%-áig legyen kötelezettség vállalható.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal”

 4. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat
a) 1.  pont e)  alpontjában a  „valamint a  3.1 és a  3.2 beruházási prioritást” szövegrész helyébe az  „a 3.1 és 

a 3.2 beruházási prioritást, valamint a 4. prioritást” szöveg,
b) 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében a „116,24” szövegrész helyébe a „145,07” szöveg,
c) 2. mellékletében foglalt táblázat D:108 mezőjében a „40,50” szövegrész helyébe a „42,53” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1992/2017. (XII. 19.) Korm. határozathoz 1. melléklet az …/2017. (…) Korm. határozathoz 
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 

1. 

Projekt 
azonosító 

száma 
Projekt megnevezése 

Támogatást igénylő 
neve 

Projekt 
támogatási 
intenzitása 

Projekt eredeti forrásszerkezete Változás Projekt forrásszerkezete a módosítás után 

Projekt 
összköltsége 

(Ft) 
Projekt rövid bemutatása 

2. 

Projekt IKOP 
keretében 

finanszírozandó 
támogatásának 

összege 
(Ft) 

Projekt részére a 
Magyarország központi 
költségvetéséről szóló 

törvényben 
meghatározott Uniós 

fejlesztések fejezet  
(a továbbiakban: fejezet), 

Állami költségvetési 
kedvezményezettek 
sajáterő támogatása 

előirányzata  
(a továbbiakban: ÁKST) 

terhére finanszírozni 
tervezett támogatás 

(Ft) 

Projekt részére a fejezet Integrált 
Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 

előirányzatának (a továbbiakban: IKOP-
előirányzat) hazai társfinanszírozása terhére 

biztosítandó forrás 
(Ft) 

Projekt IKOP 
keretében 

finanszírozandó 
támogatásának 

összege 
(Ft) 

Projekt részére 
az ÁKST terhére 

finanszírozni 
tervezett 

támogatás 
(Ft) 

Projekt részére az IKOP-előirányzat hazai 
társfinanszírozása terhére biztosítandó 

forrás 

Projekt IKOP 
keretében 

finanszírozandó 
támogatás 

összege 
(Ft) 

Projekt részére 
az ÁKST terhére 

finanszírozni 
tervezett 

támogatás 
(Ft) 

Projekt részére az IKOP-előirányzat hazai 
társfinanszírozása terhére biztosítandó 

forrás 

3. 

Projekt le nem 
vonható, az Európai 

Unió  
(a továbbiakban: EU) 

felé el nem 
számolható 

általános forgalmi 
adó  

(a továbbiakban: 
ÁFA) IKOP hazai 
társfinanszírozás 

terhére 
(Ft) 

Az EU felé nem 
elszámolható egyéb 
költségek IKOP hazai 

társfinanszírozás 
terhére 

(Ft) 

Projekt le nem 
vonható, az EU felé el 
nem számolható ÁFA 

IKOP hazai 
társfinanszírozás 

terhére 
(Ft) 

Az EU felé el nem 
számolható egyéb 

költségek IKOP hazai 
társfinanszírozás 

terhére 
(Ft) 

Projekt le nem 
vonható, az EU felé el 
nem számolható ÁFA 

IKOP hazai 
társfinanszírozás 

terhére 
(Ft) 

Az EU felé el nem 
számolható egyéb 

költségek IKOP hazai 
társfinanszírozás 

terhére 
(Ft) 

4. 

IKOP-
4.1.0-

15-
2016-
00005 

M25 Eger 
gyorsforgalmi úti 

bekötése (M3–
Eger szakasz 

megvalósítása) 

NIF Nemzeti 
Infrastruktúra 

Fejlesztő zártkörűen 
működő 

Részvénytársaság 

90% 13 690 925 272 1 521 213 919 5 021 046 827 5 109 329 468 28 834 451 625 3 203 827 959 9 371 860 011 2 758 134 530 42 525 376 897 4 725 041 878 14 392 906 838 7 867 463 998 69 510 789 611 

A projekt az M25 autóút középső fizikai elválasztású  
2×2 forgalmi sávval (leállósáv nélkül), 24,60 m 
koronaszélességgel, mintegy 18,5 km hosszban való 
megvalósítására irányul. Az M25 autóúthoz 
kapcsolódóan, a mezőkövesdi kapcsolatot biztosító 
csomópont megvalósíthatósága érdekében megépítik  
a 2502 jelű Mezőkövesd–Andornaktálya összekötő út 
Andornaktálya elkerülő szakaszát új nyomvonalon, 
valamint rekonstruálják az Eger belterületén lévő  
252. számú főutat és mintegy 490 m hosszon 
párhuzamos kerékpárútat építenek. 
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A Kormány 1993/2017. (XII. 19.) Korm. határozata
a helyi érdekű települési fejlesztések érdekében szükséges források biztosításáról, valamint a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat módosításáról

 1. A  helyi érdekű települési fejlesztések érdekében szükséges források biztosításáról, valamint a  IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat)
a) 2.  pontjában foglalt táblázat 41. sorának „Támogatási cél” oszlopában a „járdafelújítás” szövegrész helyébe 

a „belterületi útfelújítás” szöveg lép;
b) 3. pontjában foglalt táblázat

ba) 33. sorának „Támogatási cél” oszlopában a „játszótér létesítése” szövegrész helyébe a „járdafelújítás” 
szöveg,

bb) 44. sorának „Támogatási cél” oszlopában a „zeneiskola felújítása” szövegrész helyébe a „Szobi József 
Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ fejlesztése” szöveg,

bc) 66. sorának „Támogatási cél” oszlopában a „buszmegálló építése” szövegrész helyébe az „útfelújítás” 
szöveg

 lép.
 2. A Határozat

a) 5.  pontjában az „igazoltan önkormányzati tulajdon fejlesztésére irányul” szövegrész helyébe az „igazoltan 
önkormányzati tulajdon fejlesztésére, törvényben meghatározott önkormányzati feladat ellátásához 
kapcsolódó fejlesztésre irányul, ha az  így létrejövő vagyon az  önkormányzat számviteli nyilvántartásában 
jelenik meg” szöveg,

b) 6.  pontjában az  „önkormányzati tulajdon fejlesztésére” szövegrész helyébe az  „önkormányzati tulajdon 
fejlesztésére, törvényben meghatározott önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó fejlesztésre” szöveg,

c) 8. pontjában az „önkormányzati tulajdont érintő fejlesztésre” szövegrész helyébe az „önkormányzati tulajdont 
érintő fejlesztésre, törvényben meghatározott önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó fejlesztésre” 
szöveg,

d) 8. pontjában a „2017. december 31.” szövegrész helyébe a „folyamatosan” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1994/2017. (XII. 19.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között a minősített adatok cseréjéről 
és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és a  Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között a  minősített adatok 

cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza a  belügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt az  Egyezmény bemutatott szövegének 

– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
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 4. elfogadja az  Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az  Egyezmény szövegének végleges 
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
a belügyminisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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