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II. Törvények

2014. évi CII. törvény
a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról*

Az Országgyűlés abból kiindulva, hogy
–  a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága, amely ugyanakkor mindenkor ésszerű keretek között 

kell, hogy működjön,
–  segítse a munkavállalók testi és lelki egészségének megőrzését, továbbá megfelelő pihenőidőt biztosítson,
–  megfelelő egyensúlyt kell teremteni a  kereskedelmi tevékenység gyakorlásának szabadsága, valamint 

a vasárnap, illetve munkaszüneti napokon dolgozók érdekei között,
–  ha a kereskedelem szabadságának érdeke és a magyar társadalom legfontosabb építőkövének, a családnak 

a védelméhez fűződő érdeke összeütközésbe kerül, akkor a családi közösségek megtartóerejét kell erősíteni,
a következő törvényt alkotja:

1. A törvény hatálya

1. § (1) E törvény hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kiskereskedelmi tevékenységre tejed ki, függetlenül attól, 
hogy e tevékenységet állandó jelleggel vagy esetenként, állandó vagy időszakonként változó helyszínen folytatják.

 (2) E törvény hatálya nem terjed ki
  1.  a gyógyszertárak nyitva tartására;
  2.  a nemzetközi közforgalmú repülőtéren kialakított üzlet nyitva tartására;
  3.  a közforgalmú vasúti és autóbusz pályaudvarok területén kialakított üzlet nyitva tartására azzal, hogy kétség 

esetén a  jegyző – a  pályaudvar üzemeltetőjével egyetértésben – határozza meg azt, hogy a  pályaudvar 
területe meddig terjed;

  4.  a büntetés-végrehajtási intézetek területén történő kereskedelmi tevékenységre;
  5.  az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott egészségügyi intézmények területén 

történő kereskedelmi tevékenységre;
  6.  a piacon, továbbá helyi termelői piacon folytatott kereskedelmi tevékenységre;
  7.  a vásárokon folytatott kereskedelmi tevékenységre;
  8.  az üzemanyagtöltő-állomások nyitva tartására;
  9.  a katonai objektumokon belül folytatott kereskedelmi tevékenységre;
10.  a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységre;
11.  a szálláshelyen végzett kereskedelmi tevékenységre;
12.  a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységre;
13.  a vendéglátásra;
14.  a világörökségi területen található üzletekre, valamint
15.  a kulturális tevékenységet és a fürdő szolgáltatást kiszolgáló kereskedelmi tevékenységre.

 (3) Az  e  törvényben vagy a  felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben nem szabályozott kérdésekben 
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 6. §-át kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E törvény alkalmazásában:
  1.  advent: a december 24-ét megelőző negyedik vasárnappal kezdődő, karácsonyig tartó időszak;
  2.  általános zárvatartási időszak: az e törvény 3. és 4. §-ában meghatározott nyitvatartási időn túli időszak;
  3.  helyi termelői piac: a Kertv.-ben meghatározott fogalom;
  4.  kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenység: a Kertv.-ben meghatározott fogalom;

* A törvényt az Országgyűlés a 2014. december 16-i ülésnapján fogadta el.
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  5.  kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenység: a Kertv.-ben meghatározott fogalom;
  6.  kiskereskedelmi nap: a  vasárnap és a  munkaszüneti napok kivételével a  naptári hét többi napja, továbbá 

a külön jogszabály által meghatározott munkanap;
  7.  kiskereskedelmi tevékenység: a Kertv.-ben meghatározott fogalom, ide nem értve a vendéglátást, a szabadidő  

eltöltésével közvetlenül összefüggő szolgáltatási tevékenységet, valamint a  kereskedelmi ügynöki 
tevékenységet;

  8.  munkaszüneti nap: a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (a  továbbiakban: Mt.) 
meghatározott nap;

  9.  piac: a Kertv.-ben meghatározott fogalom;
10.  segítő családtag: az  egyéni vállalkozónak, az  egyéni cég tagjának, a  gazdasági társaság legalább 1/5 

tulajdoni résszel bíró természetes személy tagjának a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. törvény 
8:1.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában meghatározott közeli hozzátartozója, aki a  kereskedelmi tevékenység 
folytatásában személyesen vesz részt;

11.  sportlétesítmény: a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (a továbbiakban: Stv.) meghatározott fogalom;
12.  sportrendezvény: az Stv.-ben meghatározott fogalom;
13.  újságot árusító üzlet: az  az 50 négyzetmétert meg nem haladó árusítótérrel rendelkező üzlet, amelyben 

a  keletkező árbevétel legalább kétharmada újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány értékesítéséből 
származik;

14.  üzlet: kiskereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló 
rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló 
olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak; továbbá bármely 
olyan állandó vagy ideiglenes értékesítési hely, ahol kereskedelmi tevékenységet folytatnak, ideértve 
a mozgóboltot is;

15.  vásár: a Kertv.-ben meghatározott fogalom;
16.  vendéglátás: a Kertv.-ben meghatározott fogalom;
17.  virágot árusító üzlet: az  a  150 négyzetmétert meg nem haladó árusítótérrel rendelkező üzlet, amelyben 

a  keletkező árbevétel legalább kétharmada vágott virág (vágott zöld), illetve cserepes dísznövény 
értékesítéséből származik.

3. A vasárnapi munkavégzés tilalmáról

3. §  Üzlet – törvényben vagy az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott 
kivételekkel –
a) kiskereskedelmi napokon 6 óra és 22 óra között tarthat nyitva,
b) vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tart.

4. § (1) A 3. §-tól eltérően az üzletek
a) adventi vasárnapokon 6 óra és 22 óra,
b) december 24-én és december 31-én 6 óra és 12 óra, továbbá
c) minden naptári év tetszőlegesen megjelölt egy vasárnapján 6 óra és 22 óra
között nyitva tarthatnak.

 (2) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti adventre, illetve c)  pontja szerinti egy vasárnapra vonatkozóan az  üzlet 
nyitvatartási szándékát a  kereskedő köteles előzetesen a  kereskedelmi hatóságnak legalább 15 nappal az  érintett 
időpont előtt bejelenteni. A kereskedelmi hatóság a bejelentett időpontokról nyilvántartást vezet.

 (3) Ha december 24-e vasárnapra esik, abban az  esetben az  üzletek az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti nyitvatartási 
időben tarthatnak nyitva.

 (4) Kiskereskedelmi tevékenységet üzletben csak a  törvény által lehetővé tett nyitvatartási időben lehet folytatni. 
Mindazokat a  vásárlókat, akik a  nyitvatartási időn belül beléptek az  üzletbe, a  nyitvatartási időn túl – legfeljebb 
további fél órán belül – ki lehet szolgálni.
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4. Különös rendelkezések az üzletek egyes csoportjaira nézve

5. § (1) A 3. §-ban foglaltaktól eltérően, a kizárólag pékárut és tejterméket értékesítő üzlet
a) kiskereskedelmi napokon 5 óra és 22 óra,
b) vasárnap és munkaszüneti napokon 5 óra és 12 óra
között nyitva tarthat.

 (2) A 3. §-ban foglaltaktól eltérően az újságot árusító üzlet, valamint a virágot árusító üzlet vasárnap és munkaszüneti 
napokon 6 óra és 12 óra között nyitva tarthat.

 (3) A  3.  §-ban foglaltaktól eltérően a  sportlétesítményekben üzemelő üzletek vasárnap és munkaszüneti napokon 
a sportrendezvények ideje alatt nyitva tarthatnak.

 (4) Kormányrendelet az adott település (településrész) sajátosságaira – különösen az  idegenforgalom kiszolgálásának 
igényére, a  vásárlási szokásokra, a  foglalkoztatottak számára és a  lakókörnyezet érdekeire – tekintettel az  üzletek 
nyitva tartására az e törvénytől eltérő szabályokat is megállapíthat.

6. §  Az az  üzlet, amelynek árusítótere a  200 négyzetmétert nem haladja meg, az  általános zárvatartási időszakban is 
nyitva tarthat, ha az  általános zárvatartási időszakban kizárólag az  üzletben kereskedelmi tevékenységet folytató 
egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel bíró természetes személy 
tagja maga, vagy az előbbiekben felsoroltak segítő családtagja folytatja a kereskedelmi tevékenységet.

5. A vasárnapi munkavégzés tilalmának ellenőrzése

7. § (1) Az  e  törvényben foglalt rendelkezések megtartását a  fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi. Az  e  törvényben 
foglalt, a  nyitvatartási időre, az  általános zárvatartási időszakra és az  az alóli kivételekre vonatkozó előírások 
a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

 (2) Az e törvényben vagy az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben előírtak megsértése esetén 
a  fogyasztóvédelmi hatóság – a  fogyasztóvédelemről szóló törvényben írt jogkövetkezmények bármelyikének 
alkalmazása mellett – köteles
a) az első jogsértés esetén legalább 5, legfeljebb 15 napra,
b) a második jogsértés esetén 30 napra,
c) a harmadik jogsértés esetén 90 napra,
d) bármelyik következő jogsértés esetén 365 napra
az üzlet ideiglenes bezárásáról határozni.

 (3) Az újságot árusító üzletben, valamint a virágot árusító üzletben tevékenységet folytató köteles a fogyasztóvédelmi 
hatóság felhívására hitelt érdemlően igazolni, hogy az  árbevételre vonatkozó e  törvényben meghatározott 
követelményeknek – az ellenőrzés kezdő napját megelőző éves időszak átlagában – megfelel.

 (4) Arról, hogy az  üzletben kiskereskedelmi tevékenységet folytató személy a  6.  §-ban foglaltaknak megfelel, 
a  kereskedő az  ellenőrzéskor köteles teljes bizonyító erejű magánokirati formában nyilatkozni, amelyet – kétség 
esetén – a  fogyasztóvédelmi hatóság felhívására köteles hitelt érdemlően – de legalább közokiratba foglalt 
nyilatkozattal – igazolni.

 (5) A kereskedelmi hatóság a fogyasztóvédelmi hatóság megkeresésére tájékoztatást ad az üzlet üzemeltetőjének a 4. § 
(2) bekezdése szerinti bejelentéseiről.

6. Záró rendelkezések

8. §  Felhatalmazást kap a  kormány, hogy az  adott település (településrész) sajátosságaira – különösen 
az idegenforgalom kiszolgálásának igényére, a vásárlási szokásokra, a foglalkoztatottak számára és a lakókörnyezet 
érdekeire – tekintettel az  üzletek 3.  §-tól eltérő nyitva tartása engedélyezésének részletes feltételrendszerét és 
a mérlegelés szempontjait, továbbá az eljárás részletes szabályait rendeletben megállapítsa.

9. §  Ez a törvény 2015. március 15-én lép hatályba.

10. § (1) A Kertv. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  üzlet nyitvatartási idejét a  vásárlási szokások, a  foglalkoztatottak és a  lakókörnyezet érdekeinek 
figyelembevételével – a  kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény és 
a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok, valamint e törvény keretei között – a kereskedő állapítja meg.”
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 (2) Hatályát veszti a Kertv. 6. § (3) bekezdése.
 (3) A Kertv. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A  települési önkormányzat képviselő-testülete (Budapesten a  kerületi önkormányzat képviselő-testülete, 
a  fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a  fővárosi önkormányzat közgyűlése)  
– a helyi sajátosságok figyelembevételével – rendeletben szabályozhatja
a) az  üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitva tartásának a  kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi 
munkavégzés tilalmáról szóló törvényben és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben foglalt feltételei 
további korlátozását, valamint
b) a  világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzletek 24 és 
6 óra közötti nyitva tartásával összefüggő – a  közbiztonság, illetve a  köztisztaság fenntartásához kapcsolódó – 
többletfeladatokhoz igazodó összegű felügyeleti díjat.”

 (4) A Kertv. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  kereskedelmi hatóság bejelentés alapján vagy hivatalból – a  lakók egészséges életkörülményeinek és 
pihenéshez való jogának biztosítása érdekében – a  külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű zaj 
esetén az üzlet éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitva tartását – korlátozhatja akkor is, ha az üzlet a kiskereskedelmi 
szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény vagy a  felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendelet rendelkezései alapján nyitva tarthat. A  korlátozás keretében a  kereskedelmi hatóság a  jogsértő 
állapot megszüntetéséig kötelező éjszakai zárvatartási időszakot rendelhet el.”

 (5) A Kertv. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Felhatalmazást kap a  települési (Budapesten a  kerületi) önkormányzat képviselő-testülete, illetve a  fővárosi 
önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a  fővárosi önkormányzat közgyűlése, hogy 
az  üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitva tartásával összefüggő többletfeladatokhoz igazodó összegű 
felügyeleti díjra vonatkozó részletszabályokat, a befolyt összeg felhasználásáról szóló elszámolás módját, valamint 
a 2. § 31. pontjában foglaltak ellenőrzését rendeletben szabályozza.”

11. §  Az Mt. 101. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Vasárnapra rendes munkaidő
a) a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben,
b) az idényjelleggel,
c) a megszakítás nélkül,
d) a több műszakos tevékenység keretében,
e) a készenléti jellegű munkakörben,
f ) a kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben,
g) társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához – a szolgáltatás jellegéből 
eredően – e napon szükséges munkavégzés esetén,
h) külföldön történő munkavégzés során,
i) a  kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a  kereskedelmet kiszolgáló 
szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál, valamint
j) a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény keretei között
foglalkoztatott munkavállaló számára osztható be.”

 Áder János s. k.,  Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2014. évi CIII. törvény
a hűség falvairól*

Az Országgyűlés fejet hajt a  nyugat-magyarországi területek elszakítása ellen 1921-ben kibontakozó fegyveres küzdelem 
résztvevői és az  1922. évi népszövetségi döntést kikényszerítő falvak lakosainak bátor magatartása előtt, amellyel kivívták 
településeik Magyarországhoz tartozását, ezért az alábbi törvényt alkotja:

1. §  Az Országgyűlés az  1922-es népszövetségi döntést kikényszerítő helyi lakosok tántoríthatatlan bátorságát örök 
emlékezetül törvénybe iktatja.

2. §  Az Országgyűlés Szentpéterfa, Ólmod, Narda, Felsőcsatár, Horvátlövő, Vaskeresztes és Pornóapáti községeknek 
a „Leghűségesebb Falu” („Communitas Fidelissima”) címet adományozza.

3. §  Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2014. évi CIV. törvény
egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a betétbiztosítást, valamint a pénzügyi közvetítőrendszert érintő 
módosításáról**

1. A takarékbetétről szóló 1989. évi 2. törvényerejű rendelet módosítása

1. §  Hatályát veszti a takarékbetétről szóló 1989. évi 2. törvényerejű rendelet 13. § (2) bekezdése.

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

2. §  A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 5. § (1) bekezdése a következő 80a. ponttal egészül 
ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„80a. központi értéktár: az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unión 
belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, 
valamint a  236/2012/EU rendelet módosításáról (a  továbbiakban: 909/2014/EU rendelet) 2.  cikk (1)  bekezdés 
1. pontjában meghatározott fogalom,”

3. §  A Tpt. 22. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem kell tájékoztatót és hirdetményt közzétenni olyan nyilvános értékesítésre történő felajánlás esetén, amikor
az értékpapírt a  kibocsátó, annak kapcsolt vállalkozása bármelyikük munkavállalójának, vezető tisztségviselőjének, 
felügyelőbizottsági tagjának, illetve volt munkavállalójának, vezető tisztségviselőjének és felügyelőbizottsági tagjának 
értékesíti, juttatja, ha)
„eb) a  harmadik országban székhellyel rendelkező kibocsátó valamely értékpapírja szabályozott piacra vagy 
az  Európai Bizottság által azzal egyenértékűnek minősített piacra már be van vezetve és az  értékpapírok számára 
és jellegére, valamint az értékesítés, juttatás indokaira és részleteire vonatkozó információk legalább a nemzetközi 
pénzügyi piacokon általában használt nyelven rendelkezésre állnak.”

 * А törvényt az Országgyűlés а 2014. december 16-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyűlés a 2014. december 15-i ülésnapján fogadta el.
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4. § (1) A Tpt. 27. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Amennyiben a  forgalomba hozatal végleges feltételeit (így különösen: a  forgalomba hozatal össznévértékét, 
az értékpapír futamidejét, lejáratát, kamatát vagy egyéb járulékait, a forgalomba hozatal módját és helyét, továbbá 
az új értékpapír-sorozat értékpapírkódját) sem az alaptájékoztató, sem a 32. § szerinti kiegészítés nem tartalmazza, 
az egyes részkibocsátásokra vonatkozóan a kibocsátó a forgalomba hozatal kezdő napját megelőzően a forgalomba 
hozatal végleges feltételeit közzéteszi, és azokról tájékoztatja a  Felügyeletet. A  Felügyelet a  fogadó tagállam 
hatáskörrel rendelkező hatóságát és az Európai Értékpapír-piaci Hatóságot ezt követően tájékoztatja a forgalomba 
hozatal végleges feltételeiről.”

 (2) A Tpt. 27. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Ha az értékpapírban foglalt kötelezettség teljesítéséért valamely EGT-állam vállal kezességet (garanciát), akkor 
a  kibocsátó, az  ajánlattevő vagy a  szabályozott piacra bevezetést kérő személy elhagyhatja a  kezesre vonatkozó 
információkat a tájékoztatóból.”

5. §  A Tpt. 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a tájékoztatót az értékpapír nyilvános forgalomba hozatalára irányuló eljárás időtartama alatt kiegészítették, 
az  a  befektető jogosult a  jegyzési nyilatkozat visszavonására, a  megállapodástól való elállásra, aki a  kiegészítés 
közzététele előtt az  értékpapírt lejegyezte vagy megvételére megállapodást kötött. A  befektető az  elállási jogát 
a kiegészítés közzétételét követő két munkanapon belül gyakorolhatja. Az elállás jogának gyakorlására nyitva álló 
határidőt a  kibocsátó vagy az  ajánlattevő meghosszabbíthatja, az  elállási jog gyakorlására nyitva álló határidőt 
azonban a kiegészítésnek tartalmaznia kell. A befektető elállása esetén a kibocsátó, az ajánlattevő és a forgalmazó 
egyetemlegesen köteles a  befektetőnek a  jegyzéssel vagy az  értékpapírvétellel kapcsolatos költségét és kárát 
megtéríteni. A kiegészítés közzétételét követő két munkanapos időtartam alatt az allokáció nem folytatható le.”

6. § (1) A Tpt. 54. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Nem köteles éves és féléves jelentést készíteni a helyi önkormányzat, továbbá az olyan, kizárólag hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírokat nyilvánosan forgalomba hozó kibocsátó, amely értékpapírjainak névértéke legalább 
százezer euró, illetve a  forgalomba hozatal napján az  MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva 
ennek megfelelő összeg.”

 (2) A Tpt. 54. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Nem köteles éves és féléves jelentést készíteni az  olyan, kizárólag hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat 
nyilvánosan forgalomba hozó kibocsátó, amely értékpapírjainak névértéke legalább ötvenezer euró, illetve 
a forgalomba hozatal napján az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva ennek megfelelő összeg, 
amennyiben az értékpapírral szabályozott piacon kereskednek és a bevezetésre 2010. december 31. előtt került sor.”

 (3) A Tpt. 54. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kibocsátónak az egyes pénzügyi évek végét követő legkésőbb négy hónapon belül közzé kell tennie az éves 
jelentését.”

7. § (1) A Tpt. 58. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  egy vagy több tagállam szabályozott piacára bevezetett legalább százezer euró névértékű értékpapírokra  
– hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a  kibocsátás napján legalább százezer euró vagy annak 
megfelelő névértékű értékpapírokra – vonatkozó szabályozott információkat a  Felügyelet és a  fogadó tagállam 
felügyeleti hatóságai által elfogadott nyelven, vagy egy, a  nemzetközi pénzügyi piacokon általában használt 
nyelven kell közzétenni a kibocsátó vagy azon személy választása szerint, aki a kibocsátó hozzájárulása nélkül kérte 
a bevezetést.”

 (2) A Tpt. 58. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az  (5)  bekezdésben meghatározott nyelven kell közzétenni a  legalább ötvenezer euró névértékű 
értékpapírokra – hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a  kibocsátás napján legalább ötvenezer 
euró vagy annak megfelelő névértékű értékpapírokra – vonatkozó szabályozott információkat, amennyiben 
az értékpapírral szabályozott piacon kereskednek és a bevezetésre 2010. december 31. előtt került sor.”

8. §  A Tpt. 147. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  befektetési vállalkozás, a  hitelintézet és az  árutőzsdei szolgáltató – a  148.  §-ban foglalt eset kivételével  – 
ügyfélszámlát vezet. Az  ügyfélszámlán kell nyilvántartani a  számlatulajdonost megillető bevételt, és 
az  ügyfélszámláról kell teljesíteni a  számlatulajdonost terhelő kifizetést. Az  ügyfélszámlán elkülönítetten kell 
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nyilvántartani az  azonnali, illetve az  opciós és határidős ügyletekből eredő követeléseket és kötelezettségeket. 
A  befektetési vállalkozás köteles ügyfélszámla-szerződést kötni azzal az  ügyféllel, akinek a  megbízásából 
portfóliókezelést, letéti őrzést vagy letétkezelést végez.
(2) A befektetési vállalkozás, a hitelintézet és az árutőzsdei szolgáltató az ügyfelek tulajdonát képező ügyfélszámla-
állományt – ha e törvény másként nem rendelkezik – letéti számlán köteles elhelyezni.”

9. §  A Tpt. 335/A.  § (1)  bekezdés p) és q)  pontja helyébe a  következő rendelkezések lépnek, valamint a Tpt. 335/A.  § 
(1) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki:
[Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet a (2) bekezdésben és a 335. § (3) bekezdésének i) pontjában foglaltak 
kivételével szolgáltatásokat]
„p) pénzforgalmi intézménynek;
q) elektronikuspénz-kibocsátó intézménynek és
r) a Szanálási Alap számára”
(nyújthat.)

10. §  A Tpt. 336. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„336. § A központi értéktár a 909/2014/EU rendeletben meghatározott tevékenység végzésére az ott meghatározott 
feltételekkel jogosult.”

11. §  A Tpt. 340/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„340/A. § (1) A központi értéktári tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt a Felügyelet adja ki, módosítja és 
vonja vissza a 909/2014/EU rendeletben foglalt követelményeknek és e törvény rendelkezéseinek megfelelően.
(2) Központi értéktári tevékenység végzésére jogosító engedélyt a  Felügyelet annak a  Magyarország területén 
székhellyel rendelkező, legalább egymilliárd forint jegyzett tőkével rendelkező részvénytársaságnak adja meg, 
amely megfelel az 909/2014/EU rendeletben foglalt követelményeknek, és rendelkezik
a) káreseményenként legalább százmillió forint, és évente összesen legalább százötvenmillió forint összegű 
felelősségbiztosítással,
b) a tevékenység folytatásához szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekkel, valamint
c) a 350/B. §-ban foglalt szabályzatokkal.
(3) Az  engedélyezési eljárásban az  elszámolási rendszer hatékony és megbízható működésével kapcsolatos 
kérdéseket a Felügyelet vizsgálja.”

12. § (1) A Tpt. 340/B. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A központi értéktári tevékenység végzésére jogosító engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:)
„c) a  340/A.  § (2)  bekezdés b)  pontjában foglalt rendelkezések teljesítését szolgáló, rendelkezésre álló vagy 
beszerezni kívánt tárgyi, technikai eszközök részletes leírását, amelyből megállapítható, hogy a kérelmező
ca) a 909/2014/EU rendelet melléklet A. szakasz 1. és 2. pontjában meghatározott tevékenységek végzését pontos, 
megbízható és átlátható módon valósítja meg,
cb) adatkezelése megfelel a biztonságos adatvédelem (tárolás, mentés, visszakereshetőség) feltételeinek,”

 (2) A Tpt. 340/B. § g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A központi értéktári tevékenység végzésére jogosító engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:)
„g) a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a központi értéktár milyen tevékenységet kíván folytatni, és 
azt mikor kívánja megkezdeni,
h) a vezető állású személyek megnevezését, feladat- és felelősségi körét.”

13. §  A Tpt. 340/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„340/C.  § A  Felügyelet a  központi értéktári tevékenység végzésére jogosító engedélyt visszavonja a  909/2014/EU 
rendelet 20. cikkében meghatározott feltételek fennállása esetén.”

14. §  A Tpt. 350/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  909/2014/EU rendeletben foglalt központi értéktári tevékenységek a  Felügyelet által jóváhagyott, 
a (2) bekezdésben foglaltak szerinti szabályzatok alapján végezhetők. A szabályzat módosítása esetén a szabályzat 
készítésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.”
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15. §  A Tpt. 350/C. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a  909/2014/EU rendelet mellékletének C. szakasza szerinti tevékenységet is végző központi értéktárra 
vonatkozó prudenciális szabályok a  Hpt. és az  575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint 
a  909/2014/EU rendelet tekintetében nem koherensek, akkor a  Hpt.-t és az  575/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletet kell alkalmazni.”

16. § (1) A Tpt. 352/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  központi értéktár, az  elszámolóházi tevékenységet végző szervezet és a  központi szerződő fél 
(a  352/A–352/C.  § alkalmazásában a  továbbiakban: vállalkozás) – a  648/2012/EU rendeletben, a  909/2014/EU 
rendeletben, a  (2)–(5)  bekezdésben, valamint a  352/B.  §-ban és a  352/C.  §-ban foglaltakra figyelemmel – 
tevékenységét vagy szolgáltatását kiszervezheti.”

 (2) A Tpt. 352/A. § (3)–(4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Ha a vállalkozás – a (4a) és (4b) bekezdésben foglaltakat nem érintve – e törvényben szabályozott tevékenységét 
vagy kritikus funkcióját szervezi ki, a  kiszervezésről szóló megállapodás megkötését megelőzően meggyőződik 
arról, hogy a leendő szerződő fél
a) rendelkezik-e a  kiszervezésről szóló megállapodás tárgyát képező tevékenység vagy funkció ellátásához 
szükséges valamennyi jogszabályban meghatározott személyi, tárgyi, technikai feltételekkel, illetve a  szükséges 
hatósági bejelentési kötelezettségének eleget tett-e,
b) szervezeti megoldása, működési és eljárási szabályai alkalmasak-e a  kiszervezésről szóló megállapodás tárgyát 
képező tevékenység vagy funkció hatékony és eredményes ellátására, a  hatékony ellenőrzésre és a  kockázatok 
kezelésére,
c) szervezeti megoldása, működési és eljárási szabályai alkalmasak-e a  kiszervezésről szóló megállapodás tárgyát 
képező tevékenység vagy funkció ellátása során felhasznált vagy keletkező, a vállalkozásra, a vállalkozás ügyfeleire, 
leendő szerződő feleire vonatkozó adatok jogszabályszerű kezelésére és védelmére,
d) rendelkezik-e mindazokkal a  szervezeti megoldásokkal, működési és eljárási szabályokkal, valamint személyi 
és tárgyi feltételekkel, amelyek biztosítják, hogy a  vállalkozás számára minden, a  felügyeleti hatóság eljárásához 
szükséges információt és adatot az elvárt formában és határidőben szolgáltasson, és
e) rendelkezik-e olyan vészforgatókönyvvel, amely a vészhelyzetek megoldására és a biztonsági eszközök rendszeres 
felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat tartalmazza.
(4) A  vállalkozás kritikus funkció kiszervezéséről szóló megállapodást csak azzal köthet, aki megfelel 
a  (3)  bekezdésben foglaltaknak, a  648/2012/EU rendeletben foglaltaknak, valamint központi értéktár esetén 
a 909/2014/EU rendeletben foglaltaknak.
(4a) A  központi szerződő fél főtevékenységének, valamint a  kockázatkezeléshez kapcsolódó tevékenységének 
kiszervezéséhez a Felügyelet engedélye szükséges.”

 (3) A Tpt. 352/A. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4b) A  központi értéktár főtevékenységének kiszervezéséhez a  Felügyelet engedélye szükséges a  909/2014/EU 
rendelet 19. cikkében foglaltak szerint.”

17. §  A Tpt. a következő 411. §-sal egészül ki:
„411. § Az az elszámolóház, amely a 2014. december 31-én hatályos 335. § (3) bekezdés a) és c) pontjában foglalt 
tevékenység végzésére engedéllyel rendelkezett, a  909/2014/EU rendelet szerinti központi értéktári tevékenység 
végzésére szóló engedély megszerzéséig, de legkésőbb 2016. június 30-ig ezen engedélyben foglaltak szerint 
jogosult e tevékenységek végzésére.”

18. §  A Tpt. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 450/B. §-sal egészül ki:
„450/B. § Az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a betétbiztosítást, valamint a pénzügyi közvetítőrendszert érintő 
módosításáról szóló 2014. évi CIV. törvény 7.  § (2)  bekezdésével megállapított 58.  § (5a)  bekezdésében foglalt 
rendelkezéseknek 2015. február 1-jétől kell megfelelni.”

19. §  A Tpt.
a) 201. § (2) bekezdés b) pontjában az „az a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társaság, illetve ezek” szövegrész helyébe az „az a jogi személy, illetve ennek”,
b) 201. § (2) bekezdés c) pontjában az „az a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társaság,” szövegrész helyébe az „az a jogi személy,”,
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c) 201.  § (2)  bekezdés j)  pontjában az „az a  jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaság, és ezek” szövegrész helyébe az „az a jogi személy, és ennek”,

d) 340/D.  § (6)  bekezdésében a  „, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság” szövegrész helyébe  
a „ részvénytársaság”,

e) 355.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaság” szövegrész helyébe a „jogi személy”,

f ) 394. § (3) bekezdésében az „A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más gazdasági társaság” 
szövegrész helyébe az „A jogi személy”

szöveg lép.

20. §  A Tpt. 25. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

21. §  Hatályát veszti a Tpt.
a) 53. §-a,
b) a 335. § (3) bekezdés a) és c) pontja,
c) a 340/B. § b) pontja és
d) a 350/B. § (5) és (6) bekezdése.

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

22. §  A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény (a  továbbiakban: Fnytv.) 47.  §-a 
a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A Felügyelet a  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenységének jellegét, körét és összetettségét 
figyelembe véve értékeli a  kockázatmenedzsment során alkalmazott hitelminősítési eljárások megfelelőségét, 
ideértve a  1060/2009/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet 3.  cikk (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott 
hitelminősítő intézetek által kiadott hitelminősítések befektetési politikában meghatározott szerepét.”

23. §  Az Fnytv. 90. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„f ) az Európai Parlament és a Tanács 2013/14/EU irányelve (2013. május 21.) a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló 2003/41/EK irányelvnek, az  átruházható értékpapírokkal 
foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések összehangolásáról szóló 2009/65/EK irányelvnek és az  alternatív befektetésialap-kezelőkről szóló 
2011/61/EU irányelvnek a hitelminősítések túlzott figyelembevétele tekintetében történő módosításáról.”

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

24. §  A befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Bszt.) 3.  § (1)–(3)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) A 8. §, a 13. §, a 17. § (3)–(5) bekezdése, a 20/A–20/B. §, a 22. §, a 24–24/G. §, a 26/A. §, a 27–31. §, a 37–39. §, 
a  97–107.  §, a  110/A–110/Q.  §, a  121.  §, a  123.  § (8)–(9)  bekezdése, a  123/A.  §, a  124–141.  §, a  155–170.  § és 
a 172–175. § kivételével a befektetési vállalkozásra előírt rendelkezéseket kell alkalmazni
a) a  Magyar Nemzeti Banknak (a  továbbiakban: MNB) az  MNB tv.-ben meghatározott alapvető feladatain kívül 
végzett, és
b) a kincstárnak az állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok tekintetében végzett
befektetési szolgáltatási tevékenységére és kiegészítő szolgáltatás nyújtására.
(2) Ha e  törvény eltérően nem rendelkezik, a  befektetési szolgáltatási tevékenységet végző vagy kiegészítő 
szolgáltatást nyújtó hitelintézetre – a  8.  § (5)  bekezdése, a  13.  §, a  15–17.  §, a  19/A–20/B.  §, a  21/A.  §, a  22.  §  
(1)–(3) bekezdése, a 24/A–24/G. §, 25. § (1) bekezdése, a 26/A. §, a 37–39. §, a 60. §, a 78. § (2a) bekezdése, a 97–99. §, 
a  100.  § (1)  bekezdés e)  pontja, a  101–106.  §, a  XX/A. Fejezet, a  121.  §, a  123.  § (8) és (9)  bekezdése, a  123/A.  §, 
a  124–127.  § (1) és (2)  bekezdése, a  128–135.  §, a  136.  § (5)  bekezdése, a  137–139.  §, a  162–163/B.  §, a  164.  § 
(1) bekezdés v) pontja, a 164. § (7) és (8) bekezdése, valamint a 4. melléklet kivételével – a befektetési vállalkozásra 
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előírt rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal, hogy ahol a rendelkezés befektetési vállalkozást említ, ott hitelintézetet 
kell érteni.
(3) A  Kbftv. szerinti befektetési alapkezelő a  Kbftv.-ben meghatározott körben befektetési szolgáltatási 
tevékenységet végezhet és kiegészítő szolgáltatást nyújthat, azzal, hogy e  tevékenysége, illetve szolgáltatása 
tekintetében a VII. Fejezetben, – a 73–78. § kivételével – a Negyedik Részben, valamint a XXI. Fejezetben, továbbá 
–  a 124–139. § kivételével – a XXII. Fejezetben a befektetési vállalkozásra előírt rendelkezéseket kell alkalmazni.”

25. § (1) A Bszt. 4. § (2) bekezdése a következő 1a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„1a. anticiklikus tőkepufferráta: a  befektetési vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódó prociklikusság csökkentését 
célzó tőkepuffer-követelmény meghatározásához alkalmazott arányszám, amelyet a  befektetési vállalkozás 
a kitettségeihez kapcsolódó felek vonatkozásában alkalmaz azok földrajzi elhelyezkedése alapján;”

 (2) A Bszt. 4. § (2) bekezdés 63. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„63. szoros kapcsolat: az 575/2013/EU rendeletben ekként meghatározott fogalom;”

26. §  A Bszt. 28. § (1) bekezdése a következő y) ponttal egészül ki:
(A kérelmező a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésre jogosító engedély iránti kérelemhez mellékeli)
„y) a Szanálási Alaphoz történő csatlakozásáról szóló nyilatkozat másolatát.”

27. § (1) A Bszt. 57. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) Az  értékpapíron kívül óvadék alapítható a  befektetési vállalkozás által nyilvántartott más pénzügyi eszközön 
és ügyfélszámla-követelésen is azzal, hogy az óvadék tárgya a fogyasztónak minősülő zálogkötelezett tulajdonába 
a zálogszerződés megkötését követően kerülő ügyfélszámla-követelés, körülírással meghatározott pénzügyi eszköz 
is lehet, és az óvadék tárgyából való közvetlen kielégítési jog az ilyen óvadékkal biztosított követelés tekintetében 
is gyakorolható. Ennek során az  ügyfélszámla-követelést a  kielégítési jog megnyílásának időpontjában fennálló 
értékén, a pénzügyi eszközt pedig annak nyilvános forgalmi értékén, ennek hiányában az adott időpontban felektől 
függetlenül meghatározható értékén kell figyelembe venni.
(8) A (7) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni hitelintézet befektetési szolgáltatási tevékenység végzésével vagy 
kiegészítő szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban felmerülő fizetési számla követelése esetére is.”

 (2) A Bszt. 57. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Óvadék esetén, ha annak tárgya olyan pénzügyi eszköz, amely nyilvános forgalmi értékkel, vagy az  adott 
időpontban felektől függetlenül meghatározható értékkel nem rendelkezik, a  zálogjogosult a  Ptk. 5:138.  § 
(1) bekezdésében meghatározott jogával akkor élhet, ha a pénzügyi eszköz értékelési módjáról a zálogszerződésben 
megállapodott.”

28. §  A Bszt. 106. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  EGT-állambeli befektetési vállalkozás anyavállalat, az  EGT-állambeli pénzügyi holding társaság és vegyes 
pénzügyi holding társaság anyavállalat az  (1) és (2)  bekezdésben rögzített követelményeknek az  575/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott vonatkozásában összevont alapon felel meg.”

29. §  A Bszt. 117. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„117.  § (1) A  befektetési vállalkozás és az  árutőzsdei szolgáltató, a  befektetési vállalkozásban és az  árutőzsdei 
szolgáltatóban
a) tulajdoni részesedéssel rendelkező,
b) tulajdoni részesedést szerezni kívánó,
c) vezető állású, és
d) alkalmazottként foglalkoztatott
személy vagy bármely más személy, aki valamilyen módon birtokába jutott, az üzleti titkot – a (2) és (3) bekezdésben 
foglalt kivétellel – időbeli korlátozás nélkül köteles megőrizni.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott titoktartási kötelezettség nem áll fenn a  hatáskörében törvény 
felhatalmazása alapján eljáró
a) felügyeleti hatósággal,
b) Befektető-védelmi Alappal,



26040 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 186. szám 

c) MNB-vel,
d) Állami Számvevőszékkel,
e) állami adóhatósággal,
f ) Gazdasági Versenyhivatallal,
g) a  központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét és célszerűségét ellenőrző, 
kormányzati ellenőrzési szervvel,
h) nemzetbiztonsági szolgálattal,
i) a  rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó, 
valamint terrorizmust elhárító szervvel és
j) pénzügyi információs egységként működő hatósággal
szemben.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott titoktartási kötelezettség az eljárás tárgyát képező ügyre vonatkozóan nem 
áll fenn a hatáskörében eljáró,
a) a  folyamatban lévő büntetőeljárás, a  feljelentés kiegészítése keretében a  nyomozó hatósággal és 
a feladatkörében eljáró ügyészséggel,
b) büntető-, valamint hagyatékkal kapcsolatos polgári ügyben, továbbá csőd-, illetve felszámolási eljárás, 
kényszertörlési eljárás, valamint önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal és
c) az  európai uniós támogatások felhasználásának szabályszerűségét ellenőrző Európai Csalásellenes Hivatallal 
(OLAF)
szemben.
(4) Nem jelenti az üzleti titok sérelmét a Tpt. 205. §-ban meghatározott, valamint a nyilvántartásba vett vagy elismert 
kereskedési adattárnak való, a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési 
adattárakról szóló Európai Parlament és Tanács 2012. július 4-ei 648/2012/EU rendelet szerinti bejelentési 
kötelezettség teljesítése.
(5) Nem lehet üzleti titokra hivatkozással visszatartani az  információt a  közérdekű adatok nyilvánosságára és 
a  közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási 
kötelezettség esetén.
(6) Befektetési vállalkozás, illetve az  árutőzsdei szolgáltató jogutód nélküli megszűnése esetén az  általuk kezelt 
üzleti titkot tartalmazó irat a keletkezésétől számított hatvan év múlva a levéltári kutatások céljára felhasználható.
(7) A  titoktartási kötelezettség alapján az  üzleti titok körébe tartozó tény, információ, megoldás vagy adat, 
az  e  törvényben meghatározott kivétellel a  befektetési vállalkozás felhatalmazása nélkül nem adható ki harmadik 
személynek, és feladatkörön kívül nem használható fel.
(8) Nem jelenti az  üzleti titok megsértését a  Hpt.-ben és az  e  törvényben meghatározott összevont alapú 
felügyeletre vonatkozó rendelkezések, valamint a  pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló 
törvényben foglalt rendelkezések teljesítése érdekében történő adatátadás.
(9) Nem jelenti az  üzleti titok sérelmét a  szanálási feladatkörében eljáró MNB által a  pénzügyi közvetítő 
rendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló törvény szerinti 
független értékelőnek vagy az  ideiglenes értékelésben közreműködőnek az  értékelés elkészítése érdekében, 
a  vagyonértékesítés alkalmazása során adatok, információk átadása a  lehetséges ajánlattevőknek, valamint 
a  vagyonértékesítés alkalmazása során az  áthidaló intézménynek nem minősülő átvevőnek való adat- és 
információátadás.”

30. §  A Bszt. 123/A. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  befektetési vállalkozás egyedi alapon legalább évente eleget tesz az  575/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet Nyolcadik részében meghatározott nyilvánosságra hozatali követelménynek, azzal, hogy 
a  Felügyelet ennél gyakoribb nyilvánosságra hozatalról is dönthet, ha az  intézmény tevékenységi volumene, 
tevékenységi köre, más országban folytatott tevékenysége, különböző pénzügyi szektorokban folytatott 
tevékenysége, nemzetközi pénzügyi piacon való részvétele, illetve a  klíring- és elszámolási rendszerekben való 
részvétele indokolja azt.
(4) A magyarországi székhelyű tagállami anyavállalat és tagállami pénzügyi holding társaság anyavállalat legalább 
évente nyilvánosságra hozza – az 575/2013/EU rendeletben foglaltakon kívül – a jogi, vállalatirányítási és szervezeti 
struktúráját, valamint javadalmazási politikáját is.
(5) A  befektetési vállalkozás nyilvánosságra hozatali kötelezettségét honlapján vagy azon az  internetes felületen 
teljesíti, amelyen az éves számviteli beszámolóját hozza nyilvánosságra.”
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31. §  A Bszt. 127. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A befektetési vállalkozás végelszámolása során
a) az ügyfél által a befektetési vállalkozásnál letétbe helyezett pénzügyi eszköz, illetve nyilvántartott pénzeszköz,
b) az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz, valamint
c) az  árutőzsdei szolgáltatás tárgyát képező eszköz a  befektetési vállalkozás, illetve az  árutőzsdei szolgáltató 
bármely, az ügyfél javára vezetett számláján
nem képezi a  Ctv. 97.  § (1)  bekezdése szerinti vagyon részét, annak kiadása iránt a  végelszámoló soron kívül 
intézkedik, ha az általa vezetett nyilvántartás és a befektetői követelések egyezősége alapján az ügyfelekkel történő 
elszámolást akadályozó körülmény nem merül fel.”

32. §  A Bszt. 136. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A befektetési vállalkozás felszámolása során
a) az ügyfél által a befektetési vállalkozásnál letétbe helyezett pénzügyi eszköz, illetve nyilvántartott pénzeszköz,
b) az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi eszköz és pénzeszköz, valamint
c)  az  árutőzsdei szolgáltatás tárgyát képező eszköz a  befektetési vállalkozás, illetve az  árutőzsdei szolgáltató 
bármely, az ügyfél javára vezetett számláján
nem képezi a  felszámolási vagyon részét. Az  eszközök kiadása iránt a  befektetési vállalkozás – a  felszámoló 
hozzájárulása mellett – a  felszámolási eljárástól függetlenül, soron kívül intézkedik, ha az  általa vezetett 
nyilvántartás és a  befektetői követelések egyezősége alapján az  ügyfelekkel történő elszámolást akadályozó 
körülmény nem merül fel.”

33. §  A Bszt. 161/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  Felügyelet nem vizsgálja a  pénzügyi holding társaság, a  külföldi befektetési vállalkozás, a  vegyes pénzügyi 
holding társaság és vegyes tevékenységű holding társaság prudens működését egyedi alapon.”

34. §  A Bszt. 162. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A felülvizsgálatnak és értékelésnek a hitel-, piaci és működési kockázatokon kívül ki kell terjednie:)
„e) a  kockázatmegoszlás (diverzifikáció) hatására és annak kockázatfelmérési rendszerben történő 
figyelembevételére,”

35. §  A Bszt. 169. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„169.  § (1) Ha a  felügyeleti biztos részben veszi át a  befektetési vállalkozás, illetve az  árutőzsdei szolgáltató 
igazgatóságának jogkörét, a  kirendeléséről rendelkező határozatban a  Felügyelet meghatározza a  befektetési 
vállalkozásnál, illetve az árutőzsdei szolgáltatónál betöltött szerepét, feladatait és hatáskörét.
(2) A  befektetési vállalkozás, illetve az  árutőzsdei szolgáltató igazgatóságának teljes jogkörét átvevő felügyeleti 
biztos kirendelésére kizárólag akkor kerülhet sor, ha a  befektetési vállalkozás, illetve az  árutőzsdei szolgáltató 
helyzete jelentősen megromlik vagy súlyosan megsérti a prudens működésre vonatkozó jogszabályi előírásokat és 
a Felügyelet nem látja biztosítottnak, hogy a befektetési vállalkozás, illetve az árutőzsdei szolgáltató működésének 
irányítása az  irányítási jogkört részben átvevő felügyeleti biztos kirendelésével vagy az  igazgatóság leváltását 
követően egy új igazgatóság útján megoldott lehet.
(3) A  (2)  bekezdés szerinti felügyeleti biztos kirendeléséről rendelkező határozat kézhezvételéig a  befektetési 
vállalkozás, illetve árutőzsdei szolgáltató igazgatósági tagjainak a  Ptk. jogi személyekre vonatkozó rendelkezései 
szerinti felelőssége fennmarad.
(4) Az  igazgatóság teljes jogkörét átvevő felügyeleti biztos kirendelésének ideje alatt az  igazgatóság tagja a  Ptk. 
jogi személyekre vonatkozó rendelkezéseiben és az  alapszabályban rögzített feladatát, cégjegyzési jogát nem 
gyakorolhatja. A  kirendelés tartamára a  felügyeleti biztos gyakorolja az  igazgatóság tagjának törvényben és 
alapszabályban megállapított jogait és kötelezettségeit.
(5) Az  irányítási jogkört részben átvevő felügyeleti biztos kirendelése esetén a  befektetési vállalkozás, illetve 
az  árutőzsdei szolgáltató igazgatósága a  jogkörét csak annyiban gyakorolhatja, amennyiben az  adott jogkört 
a felügyeleti biztost kirendelő határozat nem utalja a felügyeleti biztos jogkörébe.
(6) A  (4) és (5)  bekezdéstől eltérően az  igazgatóság vagy a  felügyelő bizottság tagja a  felügyeleti biztos 
kirendelésének ideje alatt is jogorvoslattal élhet a  felügyeleti biztost kirendelő határozat és a  Felügyelet által 
a  befektetési vállalkozással, illetve árutőzsdei szolgáltatóval szemben hozott határozat ellen, e  jogorvoslati 
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eljárásban a  befektetési vállalkozást, illetve árutőzsdei szolgáltatót képviselheti vagy a  képviselet ellátására 
megbízást adhat.
(7) A felügyeleti biztos feladata:
a) a befektetési vállalkozás, illetve árutőzsdei szolgáltató vagyoni helyzetének felmérése,
b) az ügyfélkövetelések teljesíthetőségének felmérése,
c) az  a) és b)  pontban előírtakhoz szükséges mértékben a  befektetési vállalkozás, illetve árutőzsdei szolgáltató 
nyilvántartásának helyreállítása, és
d) a szükséges mértékben a befektetési vállalkozás, illetve árutőzsdei szolgáltató cégként való működtetése.”

36. §  A Bszt. 180. § (4) bekezdése a következő i)–o) pontokkal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az  MNB elnöke arra, hogy a  pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos jogkörében 
eljárva rendeletben állapítsa meg az 575/2013/EU rendelet)
„i) 89.  cikk (3)  bekezdésének megfelelően azt, hogy a  befektetési vállalkozásnak a  pénzügyi ágazaton kívüli 
befolyásoló részesedés vonatkozásában az  575/2013/EU rendelet 89.  cikk (3)  bekezdés a) vagy b)  pontjában 
meghatározott követelményeknek kell megfelelniük,
j) 178.  cikk (1)  bekezdés b)  pontjának megfelelően azon időtartamot, amelyen túl az  ügyfél nemteljesítését 
megtörténtnek kell tekinteni,
k) 178. cikk (2) bekezdés d) pontjának megfelelően azt a határértéket, amely alapján a hitelkötelezettség-teljesítési 
késedelem jelentősnek minősül,
l) 327. cikk (2) bekezdésének megfelelően az átváltható értékpapír és az annak alapjául szolgáló eszköz kiegyenlítő 
pozíciója közötti nettósítás alkalmazhatóságának feltételéül szolgáló módszert,
m) 395.  cikk (1)  bekezdésének megfelelően a  150 millió eurónál alacsonyabb nagykockázat-vállalási határérték 
alkalmazását,
n) 400. cikk (2) bekezdésének megfelelően a nagykockázat-vállalási korlát alól mentesített kitettségek körét,
o) 416. cikk (5) bekezdésének megfelelően a magas és rendkívül magas likviditású és hitelminőségű eszközök körét.”

37. §  A Bszt.
a) 28.  § (1)  bekezdés x)  pontjában a  „hitelintézet” szövegrész helyébe „befektetési vállalkozás” szöveg, 

a „hitelintézetre” szövegrész helyébe „befektetési vállalkozásra”,
b) 106. § (4) bekezdésében az „is köteles megfelelni” szövegrész helyébe a „felel meg”,
c) 174. (8) bekezdésében a „hitelintézetét” szövegrész helyébe „befektetési vállalkozását”
szöveg lép.

38. §  A Bszt. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

39. §  Hatályát veszti a Bszt.
a) 4. § (2) bekezdés 18. pontja,
b) a 105. § (2) bekezdés c) pontja,
c) a 175. §-a és
d) a 182. § (14) bekezdése.

5. A pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről szóló 2008. évi CIV. törvény módosítása

40. §  A pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről szóló 2008. évi CIV. törvény 8.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott intézkedések meghozatalára az MNB elnöke javaslata alapján, 
az e törvényben meghatározottak szerint a hitelintézet kérelmére vagy egyetértésével kerülhet sor.”

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

41. § (1) A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi 
CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhitv.) 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(7) Az Integrációs Szervezetből az Integrációs Szervezet alapszabályának megfelelően lehet kilépni. Az Integrációs 
Szervezetből kilépni kívánó szövetkezeti hitelintézetnek úgy kell – alapítási, illetve működési – engedélyért 
fordulnia a Felügyelethez az Integrációs Szervezetből történő kilépési szándék Integrációs Szervezet részére történő 
bejelentését megelőzően legalább 60 nappal, mintha a pénzügyi intézményt újonnan alapítanák.”

 (2) A Szhitv. 11. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A  Felügyelet visszavonja a  szövetkezeti hitelintézet – ide nem értve a  szanálás alatt álló szövetkezeti 
hitelintézet – működési engedélyét ha
a) a  szövetkezeti hitelintézet igazgatósága a  szövetkezeti hitelintézet Integrációs Szervezetből történő kizárását 
követő 3 munkanapon belül nem nyújt be működési engedély kiadása iránti kérelmet a Felügyelethez,
b) a  (9)  bekezdésben írt dokumentumok megvizsgálása alapján a  Felügyelet megállapítja, hogy a  szövetkezeti 
hitelintézet fizetésképtelen, a  szövetkezeti hitelintézet fizetésképtelensége fenyeget vagy a  folyamatos működése 
az engedély kiadásáig veszélybe kerülhet, vagy
c) az  a)  pont szerinti kérelmet határidőben benyújtotta és azt a  Felügyelet elutasította vagy a  kizárt szövetkezeti 
hitelintézet nem kap működési engedélyt a  Felügyelettől az  Integrációs Szervezetből történő kizárás napjától 
számított legfeljebb 120 nap alatt.”

 (3) A Szhitv. 11. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az  Integrációs Szervezet igazgatóságának szövetkezeti hitelintézet Integrációs Szervezetből történő kizárására 
vonatkozó döntését, az  arra vonatkozó előterjesztést és annak mellékleteit az  Integrációs Szervezet Igazgatósága 
e  kérdést tárgyaló ülését követően haladéktalanul megküldi a  Felügyelet részére. Az  előterjesztés mellékleteként 
csatolni kell a  szövetkezeti hitelintézet azonnali és folyamatos fizetőképessége és pénzügyi helyzete tárgyában 
elkészített független könyvvizsgálói jelentést. A fizetőképesség és a pénzügyi helyzet vizsgálatának ki kell terjednie 
arra, hogy a hitelintézet esetében fennáll-e a veszélye annak, hogy nem tud eleget tenni kötelezettségeinek.”

42. §  A Szhitv. 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  szövetkezeti hitelintézethez a  Felügyelet – a  szövetkezeti hitelintézet kizárásáról történő értesítés 
kézhezvételét követően haladéktalanul – felügyeleti biztost jelöl ki a 11. § (7a) bekezdés a), illetve c) pontjában írt 
határidők végéig.”

43. §  A Szhitv. 17/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Működési formájától függetlenül a  szövetkezeti hitelintézet szavatoló tőkéje nem süllyedhet az  Integrációs 
Szervezet által egyedi (nem konszolidált) alapon időről időre megállapított szint alá. Az  Integrációs Szervezet 
szabályzatban határozza meg az  egyedi alapon megállapított szavatoló tőke meghatározásának elveit és 
folyamatát.”

44. § (1) A Szhitv. 17/T. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  felügyeleti biztos a  kijelölését követő 3 munkanapon belül a  11.  § (9)  bekezdésében foglalt könyvvizsgálói 
jelentés figyelembevételével felméri, hogy a  szövetkezeti hitelintézet esetében végelszámolásnak vagy 
felszámolásnak lenne-e helye, és megállapítását haladéktalanul megküldi a  Felügyelet részére. Amennyiben 
a  felügyeleti biztos javaslata alapján felszámolási eljárás kezdeményezésének vagy egyébként végelszámolásnak 
lenne helye, akkor javaslatáról egyidejűleg tájékoztatja az Országos Betétbiztosítási Alapot is.”

 (2) A Szhitv. 17/T. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  Felügyelet a  működési engedély visszavonásával egyidejűleg dönt a  szövetkezeti hitelintézet 
végelszámolásáról vagy felszámolásának kezdeményezéséről.”

45. §  A Szhitv. 16. § (1), (2), (4) és (5) bekezdésében az „OTIVA, a HBA és a TAKIVA” szövegrész helyébe az „OTIVA, a HBA, 
a REPIVA és a TAKIVA” szövegrész lép.

46. §  Hatályát veszti a Szhitv.
a) 5/A. §-a,
b) 16. § (5a) bekezdése és
c) 19. § (7) bekezdése.
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7. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

47. § (1) A  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a  továbbiakban: MNB tv.) 13.  § (1) és (2)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  MNB hatáskörébe tartozó ügyek közül a  Monetáris Tanács által meghatározott stratégiai keretek között 
a Pénzügyi Stabilitási Tanács – mint az MNB-nek a 8. § b) pontja szerinti szerve, az MNB nevében – jár el a 4. § (5) és 
(7)–(9) bekezdésében meghatározott feladatokkal kapcsolatos eljárásokban.
(2) A Pénzügyi Stabilitási Tanács az (1) bekezdésben foglaltak szerint
a) a  pénzügyi közvetítőrendszer egészének stabilitása érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a  pénzügyi 
közvetítőrendszer egészének, illetve a pénzügyi piacoknak a stabilitását,
b) számba veszi a pénzügyi közvetítőrendszer egészét veszélyeztető kockázati tényezőket,
c) elemzi azokat az intézmény- vagy terméktípushoz, ezek gyors elterjedéséhez kapcsolódó kockázatokat, amelyek 
veszélyt jelenthetnek a pénzügyi közvetítőrendszer egészére nézve,
d) nyomon követi a  nemzetközi és az  európai piacokon zajló fejleményeket és a  pénzügyi közvetítőrendszer 
egészének stabilitását veszélyeztető kockázatokat, és a  Monetáris Tanács által meghatározott stratégiai keretek 
között dönt a szükséges intézkedésekről,
e) megtárgyalja a  pénzügyi közvetítőrendszer egészét érintő stratégiai, szabályozási, kockázati, kérdéseket és 
szükség esetén állást foglal,
f ) a pénzügyi közvetítőrendszer egészének stabilitását fenyegető helyzetben értékeli a rendszerkockázatokat, dönt 
az azok csökkentése vagy megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről,
g) szükség szerint napirendre tűzi az  Európai Rendszerkockázati Testületnek a  pénzügyi közvetítőrendszer 
egészének szempontjából releváns ajánlásait, állásfoglalásait, kockázati figyelmeztetéseit,
h) szükség szerint megtárgyalja az Európai Felügyeleti Hatóságok által kiadott ajánlásokat, határozatokat, ideértve 
az európai pénzügyi rendszer stabilitásának komoly veszélyeztetettsége esetén a nemzeti felügyeleti hatóságoknak 
címzett, egyedi intézkedések megtételére felszólító határozatokat is, valamint állást foglal az  azokból származó 
feladatokról,
i) az MNB jogalkalmazási gyakorlatának alapjait ismertető, a 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó 
személyekre és szervezetekre nézve kötelező erővel nem rendelkező ajánlást ad ki,
j) évente meghatározza az MNB ellenőrzési tevékenységének kiemelt célterületeit,
k) döntést hoz a  39.  §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyek és szervezetek, valamint 
tevékenységek feletti 4. § (9) bekezdése szerinti felügyelet gyakorlásával kapcsolatos hatósági eljárásokban és
l) döntést hoz a  4.  § (8)  bekezdés szerinti, külön törvényben meghatározott szanálási feladatkör gyakorlásával 
kapcsolatos hatósági eljárásokban.”

 (2) Az MNB tv. 13. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A  Pénzügyi Stabilitási Tanács az  ügyrendjében meghatározottak szerint a  (2)  bekezdés k) és l)  pontjában 
meghatározott döntések – ide nem értve a  külön törvényben meghatározott szanálást elrendelő, valamint 
szanálási intézkedést alkalmazó határozatot – tekintetében, egyes döntések vonatkozásában vagy teljeskörűen, 
a kiadmányozási jogot az MNB által alkalmazott vezetői megbízatással rendelkező személyre ruházhatja át.”

48. §  Az MNB tv. a következő 28/A. §-sal egészül ki:
„28/A.  § Az  MNB 4.  § (5)  bekezdés szerinti feladatkörében eljárva az  Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés 
javításáról és a  központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK és a  2014/65/EU irányelv, valamint a  236/2012/EU 
rendelet módosításáról szóló 2014. július 23-i 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 
909/2014/EU rendelet) 2.  cikk (1)  bekezdés 18.  pontja szerinti érintett hatóságként ellátja a  909/2014/EU rendelet 
végrehajtásából eredő feladatokat.”

49. §  Az MNB tv. 40. §-a a következő (15) és (16) bekezdéssel egészül ki:
„(15) Az  MNB a  39.  § (1)  bekezdés m)  pontjában meghatározott feladatai során ellátja a  2011/61/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek a  mentességek, az  általános működési feltételek, a  letétkezelők, a  tőkeáttétel, 
az  átláthatóság és a  felügyelet tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2012. december 19-i 231/2013/EU 
bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet végrehajtásából eredő feladatokat.
(16) Az  MNB – a  28/A.  §-ban meghatározottak mellett – a  4.  § (9)  bekezdésében meghatározott feladatkörében 
a 909/2014/EU rendelet 2. cikk (1) bekezdés 17. pontja szerinti illetékes hatóságként látja el a 909/2014/EU rendelet 
végrehajtásához kapcsolódó feladatokat.”
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50. §  Az MNB tv. 79. és 80. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„79. § (1) A 39. § (1) bekezdés a), c), f ), h), i), k), l), m) és n) pontja szerinti törvényekben meghatározott felügyeleti 
biztos kirendelésére az e §-ban és a 80. §-ban meghatározott szabályokat kell alkalmazni.
(2) Felügyeleti biztosként kizárólag az  MNB 4.  § (9)  bekezdésben meghatározott feladatkört ellátó munkavállalója 
vagy a 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó szervezetek felszámolását végző, nonprofit gazdasági 
társaság (a  továbbiakban: nonprofit gazdasági társaság) jelölése alapján a  nonprofit gazdasági társasággal 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy rendelhető ki. A  felügyeleti 
biztosi feladatokat az  MNB munkavállalója és a  nonprofit gazdasági társasággal munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy együttesen is elláthatja.
(3) Felügyeleti biztosként az rendelhető ki, aki
a) büntetlen előéletű, illetve nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a  felügyeleti biztosi feladat 
ellátását nem teszi lehetővé és
b) szakirányú felsőfokú képzettséggel és legalább négyéves,
ba) a 39. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt törvényben meghatározott pénztárnál,
bb) a 39. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt törvényben meghatározott hitelintézetnél vagy pénzügyi vállalkozásnál,
bc) a 39. § (1) bekezdés f ) pontjában foglalt törvényben meghatározott pénztárnál,
bd) a 39. § (1) bekezdés h) és m) pontjában foglalt törvényben meghatározott befektetési alapkezelőnél, a kockázati 
tőkealap-kezelőnél, a  tőzsdénél, elszámolóházi tevékenységet végző szervezetnél, központi értéktárnál, központi 
szerződő félnél,
be) a 39. § (1) bekezdés i) pontjában foglalt törvényben meghatározott biztosítónál,
bf ) a  39.  § (1)  bekezdés k)  pontjában foglalt törvényben meghatározott foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató 
intézménynél,
bg) a 39. § (1) bekezdés l) pontjában foglalt törvényben meghatározott befektetési vállalkozásnál,
bh) a 39. § (1) bekezdés n) pontjában foglalt törvényben meghatározott viszontbiztosítónál
szerzett vezetői gyakorlattal rendelkezik.
(4) A  (3)  bekezdés b)  pontjának alkalmazásában szakirányú felsőfokú képzettséggel rendelkező személynek 
minősül, aki főiskolai vagy egyetemi szintű közgazdasági, jogi, pénzügyi és számviteli vagy külkereskedelmi 
szakképzettséggel, könyvvizsgálói vagy olyan felsőfokú szakképesítéssel rendelkezik, amely szükséges ahhoz, 
hogy a  39.  § (1)  bekezdés a), c), f ), h), i), k), l), m) és n)  pontjában meghatározott törvények által szabályozott 
szervezetekben ügyvezetőnek, illetve vezető állású személynek legyen kinevezhető, megválasztható.
(5) Felügyeleti biztosnak nem lehet kirendelni azt, illetve e minőségében nem járhat el az,
a) aki saját maga vagy közeli hozzátartozója a  39.  § (1)  bekezdés a), c), f ), h), i), k), l), m) és n)  pontjában 
meghatározott törvények által szabályozott, a  felügyeleti biztosi tevékenységgel érintett szervezetekben 
a kirendelés időpontjában vagy a kirendelést követően érdekeltséggel rendelkezik, így különösen, ha tulajdonosi, 
kötelmi jogviszonyban áll a szervezettel, vagy attól bármilyen formában bevételre vagy díjazásra tesz szert vagy tart 
igényt,
b) akitől a felügyeleti biztos feladatainak részrehajlásmentes megítélése és tárgyilagos elintézése egyéb okból nem 
várható el (elfogultság).
(6) Az  (5)  bekezdésben meghatározott bármely körülményről a  felügyeleti biztos a  kirendeléskor, ha 
az  (5)  bekezdésben meghatározott körülmény a  kirendelés után merül fel, a  körülmény felmerülését követően 
azonnal köteles tájékoztatni a kijelölőjét. Ebben az esetben másik felügyeleti biztos kirendelésére kerül sor.
(7) Az MNB munkavállalójaként kirendelt felügyeleti biztos által e minőségében okozott kárért az MNB, a nonprofit 
gazdasági társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló felügyeleti biztos 
felügyeleti biztosi minőségében okozott kárért a nonprofit gazdasági társaság a felelős.
(8) A  kirendelt felügyeleti biztos az  MNB-nek, illetve a  nonprofit gazdasági társaságnak okozott károkért 
a  munkavállalók, illetve a  munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók kártérítési felelősségére vonatkozó 
szabályok szerint felelős azzal, hogy gondatlan károkozás esetén a  kártérítés mértéke a  kijelölt felügyeleti biztos 
hathavi illetményét nem haladhatja meg.
(9) A nonprofit gazdasági társaságnak rendelkeznie kell megfelelő vagyoni biztosítékkal a kártérítési kötelezettségek 
megtérítése fedezetének biztosítására.
(10) Az MNB a kirendelt felügyeleti biztost – bejegyzés és közzététel végett – bejelenti a cégbíróságnak.
(11) A felügyeleti biztosi feladatok ellátására kirendelő személy a kirendelést megelőzően hatósági bizonyítvánnyal 
igazolja, hogy büntetlen előéletű, illetve nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a felügyeleti biztosi 
feladat ellátását nem teszi lehetővé.
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80.  § (1) A  felügyeleti biztos kirendelésekor a  4.  § (9)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró MNB 
határozatban megállapítja a  kirendelt felügyeleti biztos szerepét, feladatait, amelyet a  kirendelés időtartama 
alatt az  MNB bármikor határozatban módosíthat. Az  MNB munkavállalójaként kirendelt felügyeleti biztos a  4.  § 
(9) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljáró MNB által utasítható.
(2) A  kirendelt felügyeleti biztos az  érintett szervezet pénzügyi helyzetéről és a  kirendelésének időtartama 
alatt végzett tevékenységéről szóló, a  4.  § (9)  bekezdésben meghatározott feladatkörében eljáró MNB által 
meghatározott időszakra vagy a kirendelés teljes idejére vonatkozó jelentést készít.”

51. §  Az MNB tv. 98. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Pénzügyi Békéltető Testület háromtagú tanácsban (a  továbbiakban: tanács) jár el, kivéve az  ötvenezer 
forintot meg nem haladó összegre vonatkozó vagy egyszerű megítélésű fogyasztói kérelmeket jelentő, valamint 
méltányossági kérelmet tartalmazó ügyeket, amelyeknél egy testületi tag is eljárhat. Ahol e törvény eljáró tanácsot 
vagy annak elnökét említi, azon az egyedül eljáró testületi tagot is érteni kell.”

52. §  Az MNB tv. 112. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  Pénzügyi Békéltető Testület évente két alkalommal, július, illetve augusztus, valamint december hónapban 
8–15 munkanap eljárási szünetet tart, amely időtartam az eljárási határidőkbe nem számítható be. Az eljárási szünet 
pontos idejét a Pénzügyi Békéltető Testület elnöke évente határozza meg és a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján 
közzéteszi.”

53. §  Az MNB tv. 123. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„123.  § A  Pénzügyi Békéltető Testület döntéseihez az  adott ügyben független, jogi egyetemi diplomával és 
szakvizsgával rendelkező jogász vagy közgazdasági egyetemi diplomával rendelkező közgazdász állásfoglalását 
szerezheti be, az eljárására vonatkozó részletes szabályokat az e törvény keretei között kialakított működési rendje 
tartalmazza.”

54. §  Az MNB tv. 54. alcíme a következő 183/E. §-sal egészül ki:
„183/E. § A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával 
kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól 
és egyes egyéb rendelkezésekről szóló törvény és az  egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének 
módosulásával és a  kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó 
ügyekben
a) a Pénzügyi Békéltető Testület a 106. § (3) bekezdésétől eltérően hetvenöt napon belüli meghallgatási időpontot 
tűz ki a felek számára,
b) a szolgáltató a 108. § (2) bekezdésben részletezett tartalmú válasziratát az értesítés részére történt kézbesítéstől 
számított tizenöt napon belül küldi meg a Pénzügyi Békéltető Testület részére.”

55. §  Az MNB tv. 184. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„184.  § Az  1–14.  §, a  16–21.  §, a  23.  § (1), (2) és (10)  bekezdése, a  24.  § (1), (2), (4) és (5)  bekezdése, a  26–28.  §-a, 
a 29–32. §-a, a 33. § (1) bekezdése, a 34. §, a 35. § (1) bekezdése, a 36. §, a 39. § (1) és (2) bekezdése, a 42. §, a 44. §, 
a  96–101.  §, a  167–169.  §, a  176.  §, a  178.  § (8) és (9)  bekezdése és a  183.  § (1) és (5)  bekezdése az  Alaptörvény 
41. cikk (1), (4) és (5) bekezdése, valamint 42. cikke alapján sarkalatosnak minősül.”

56. §  Az MNB tv. 186. § (5) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A 40. §)
„g) (16) bekezdése a 909/2014/EU rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg az MNB feladatkörében és eljárásában.)

57. §  Az MNB tv. 142. § (2) bekezdés f ) pontjában a „96/C. § (11) bekezdése” szövegrész helyébe a „176. § (4) bekezdése” 
szöveg lép.
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8. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

58. § (1) A  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a  továbbiakban: Hpt.) 6.  § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A X. Fejezet alkalmazásában
1. betétes: akinek a betét a nevére szól, vagy – kizárólag a nem névre szóló betétek esetében – aki a betétokiratot 
felmutatja, továbbá közös betét esetén a betét minden egyes tulajdonosa;
2. helyi önkormányzat: a  helyi önkormányzat, a  nemzetiségi önkormányzat, az  önkormányzati társulás és a  térségi 
fejlesztési tanács;
3. kártalanításra jogosult személy: a betétes, ide nem értve
a) azt a betétest, akinél a betét szerződéses feltételei ettől eltérő megállapodást tartalmaznak,
b) a  rendelkezési jogosultságának keletkezési időpontjától függetlenül azt a  személyt, aki a  betétes rendelkezése 
alapján rendelkezik a  betét fölött a  kártalanításnak a  217.  § (1)  bekezdésében meghatározott kezdő időpontját 
megelőző napon, de egyébként nem betétes;
4. költségvetési mérlegfőösszeg: a helyi önkormányzat pénzforgalmi teljesítési adatairól adott éves beszámolójában 
szereplő költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összege közül a  kisebb összeg; azzal, hogy 
a  helyi önkormányzatra az  általa irányított költségvetési szervekkel összevontan számítandó a  költségvetési 
mérlegfőösszeg;
5. közös betét: olyan betét, amelynél több betétes van (több személy nevére szól);
6. névre szóló betét: az  a  betét, amelynél a  betétes a  betétszerződés, a  takarékbetét-szerződés vagy 
a bankszámlaszerződésben feltüntetett azonosító adatok alapján egyértelműen azonosítható;
7. rendelkezésre jogosult személy: a  betétes és az  a  személy, aki a  betétes rendelkezése alapján korlátozással vagy 
anélkül rendelkezhet a betét fölött.”

59. §  A Hpt. 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 
2013. évi CXXXV. törvényben (a  továbbiakban: Szhitv.) meghatározott Integrációs Szervezethez csatlakozott 
hitelintézetekre vonatkozó további, e törvénytől eltérő, illetve az e törvényt kiegészítő szabályokat a Szhitv. állapítja 
meg.”

60. §  A Hpt. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Bank és szakosított hitelintézet részvénytársaságként vagy fióktelepként, szövetkezeti hitelintézet 
szövetkezetként, illetőleg – banknak vagy szakosított hitelintézetnek minősülő – részvénytársaságként, pénzügyi 
vállalkozás részvénytársaságként, szövetkezetként, alapítványként vagy fióktelepként működhet.”

61. §  A Hpt. 20. § (2) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hitelintézet a tevékenységi engedély megadása iránti kérelméhez mellékeli)
„n) szövetkezeti hitelintézet esetében a  Szhitv.-ben meghatározott Integrációs Szervezethez benyújtott, 
csatlakozásról szóló nyilatkozatot,”

62. §  A Hpt. 48. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  Felügyelet a  végelszámolást elrendelő határozat meghozatalával egyidejűleg, ha a  végelszámolás kezdő 
időpontja későbbi, mint a határozat kelte és korábban ez nem történt meg, akkor a pénzügyi intézmény irányítási 
jogkörrel rendelkező vezető testülete teljes jogkörét átvevő felügyeleti biztost rendelhet ki, akinek megbízatása 
a  végelszámoló tevékenységének megkezdéséig tart, és a  végelszámolás kezdő időpontjáig teljes körű kifizetési 
tilalmat rendelhet el.”

63. §  A Hpt. 55. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  Felügyelet már a  felszámolási eljárás iránti kérelem benyújtását megelőzően a  pénzügyi intézmény 
irányítási jogkörrel rendelkező vezető testületének teljes jogkörét átvevő felügyeleti biztost rendelt ki, a felügyeleti 
biztos megbízatása a felszámolás kezdő időpontjáig tart.”
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64. § (1) A Hpt. 57. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Hitelintézet felszámolása során
a) az OBA által biztosított betétek kártalanítási kötelezettség alá tartozó betétrészeit, valamint az 1993. június 30-át 
megelőzően – állami garanciával (helytállással) biztosított – betételhelyezésből eredő követeléseket a  Cstv. 57.  § 
(1) bekezdés c) pontját követő és a d) pontját megelőző kielégítési csoportba,
b) a  természetes személy, valamint a  mikro-, kis- és középvállalkozás OBA által biztosított, kártalanítási 
kötelezettséget meghaladó betétrészből eredő követeléseket az  a)  pontot követő és a  Cstv. 57.  § (1)  bekezdés 
d) pontját megelőző kielégítési csoportba,
c) az a) és b) pontba nem tartozó betételhelyezésből eredő követeléseket a Cstv. 57. § (1) bekezdés d) pontjába
szükséges sorolni azzal, hogy e követelések a követelések arányában kerülnek kielégítésre.”

 (2) A Hpt. 57. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  OBA hitelintézettel szembeni követeléseit – az  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott eltéréssel – 
a  hitelintézet felszámolásakor a  Cstv. 57.  § (1)  bekezdés e)  pontjába szükséges sorolni azzal, hogy e  követelések 
a követelések arányában kerülnek kielégítésre.”

65. §  A Hpt. 97. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  magyarországi székhelyű tagállami hitelintézet anyavállalat, tagállami pénzügyi holding társaság és vegyes 
pénzügyi holding társaság anyavállalat az  (1) és (2)  bekezdésben rögzített követelményeknek az  575/2013/EU 
rendelet vonatkozásában összevont alapon felel meg.”

66. §  A Hpt. a következő 51/A. alcímmel egészül ki:
„51/A. Harmadik országbeli hitelintézet magyarországi fióktelepének mentesítése egyes prudenciális 
követelmények alól
105/A.  § (1) A  harmadik országbeli hitelintézet magyarországi fióktelepét kérelmére a  Felügyelet határozatban 
mentesítheti az  575/2013/EU rendelet Harmadik, Negyedik, Ötödik és Hetedik Részében meghatározott 
követelmények teljesítése alól, ha
a) a fióktelep legalább öt éve létesült, vagy a fióktelepet létesítő harmadik országbeli hitelintézet legalább öt éve 
rendelkezik magyarországi székhelyű hitelintézetben ellenőrző befolyással,
b) a  kérelem benyújtását megelőző öt évben a  Felügyelet nem alkalmazott a  fiókteleppel, illetve a  fióktelepet 
létesítő harmadik országbeli hitelintézet ellenőrző befolyása alatt álló hitelintézettel szemben kivételes intézkedést,
c) az  Fkt. 11.  § (1)  bekezdésében foglaltakon túl a  harmadik országbeli hitelintézet olyan visszavonhatatlan 
kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozatot tesz, amelyben vállalja, hogy mindenkor fenntartja a  fióktelep 
likviditását,
d) a  harmadik országbeli hitelintézet és a  fióktelep rendelkezik a  végzendő tevékenység jellegének megfelelő, 
a kockázatvállalások megalapozottságát, áttekinthetőségét, a kockázatok felmérését és csökkentését, a kockázatok 
hatékony és eredményes kezelését biztosító belső szabályzatokkal és eljárásokkal,
e) a fióktelep nem jogosult fogyasztóktól betétet gyűjteni,
f ) a harmadik országbeli hitelintézet biztosítja a székhelye szerinti prudenciális előírásoknak történő megfelelést és
g) a fióktelep tevékenysége nem veszélyezteti a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitását.
(2) A Felügyelet az (1) bekezdés szerinti határozatát visszavonja, ha
a) a fióktelep már nem felel meg az (1) bekezdés szerinti feltételeknek,
b) a  fiókteleppel vagy a  fióktelepet létesítő harmadik országbeli hitelintézet ellenőrző befolyása alatt álló 
hitelintézettel szemben kivételes intézkedést alkalmazott,
c) a  fióktelep nem felel meg az  eszközei és forrásai, valamint mérlegen kívüli tételei közötti denominációs 
összhangról rendelkező MNB elnökének rendeletében foglalt követelménynek,
d) a fióktelep engedély nélküli tevékenységet végez, vagy
e) a fióktelep vagy a fióktelepet létesítő harmadik országbeli hitelintézet fizetőképessége veszélybe kerül.”

67. §  A Hpt. 117. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  javadalmazási politika elveit a  felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület fogadja el és vizsgálja felül, 
az irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület felel annak végrehajtásáért, amelyet legalább évente a hitelintézet 
belső ellenőrzése is ellenőriz.”
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68. §  A Hpt. 118. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  hitelintézet az  (1) és (2)  bekezdés alkalmazásakor a  teljesítmény-javadalmazás legfeljebb 25 százalékáig 
diszkontált értéken veszi figyelembe a (11) bekezdésben meghatározott instrumentumokban nyújtott, legalább öt 
éves halasztási időszakkal juttatott teljesítmény-javadalmazási eszközöket.”

69. §  A Hpt. 177. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A felülvizsgálatnak és értékelésnek a hitel-, piaci és működési kockázatokon kívül ki kell terjednie:)
„e) a  kockázatmegoszlás (diverzifikáció) hatására és annak kockázatfelmérési rendszerben történő 
figyelembevételére,”

70. §  A Hpt. 195. és 196. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„195.  § (1) Ha a  felügyeleti biztos részben veszi át a  pénzügyi intézmény irányítási jogkörrel rendelkező vezető 
testületének jogkörét, a  kirendeléséről rendelkező határozatban a  Felügyelet meghatározza a  pénzügyi 
intézménynél betöltött szerepét, feladatait és hatáskörét.
(2) A pénzügyi intézmény irányítási jogkörrel rendelkező vezető testületének teljes jogkörét átvevő felügyeleti biztos 
kirendelésére kizárólag akkor kerülhet sor, ha a pénzügyi intézmény helyzete jelentősen megromlik vagy súlyosan 
megsérti a  prudens működésre vonatkozó jogszabályi előírásokat és a  Felügyelet nem látja biztosítottnak, hogy 
a pénzügyi intézmény működésének irányítása az irányítási jogkört részben átvevő felügyeleti biztos kirendelésével 
vagy a vezető testület leváltását követően egy új vezető testület útján megoldott lehet.
(3) A (2) bekezdés szerinti felügyeleti biztos kirendeléséről rendelkező határozat kézhezvételéig hozott döntésekért 
a  pénzügyi intézmény irányítási jogkörrel rendelkező vezető testülete tagjának a  gazdasági társaságokra, illetve 
a szövetkezetekre vonatkozó törvényi rendelkezések szerinti felelőssége fennmarad.
196. §  (1) Az irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület teljes jogkörét átvevő felügyeleti biztos kirendelésének 
ideje alatt az  irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület tagja a  gazdasági társaságokra, a  szövetkezetekre 
vonatkozó törvényi rendelkezésekben és az  alapszabályban rögzített feladatát, cégjegyzési jogát nem 
gyakorolhatja. A  kirendelés tartamára a  felügyeleti biztos gyakorolja az  irányítási jogkörrel rendelkező vezető 
testület tagjának törvényben és alapszabályban megállapított jogait és kötelezettségeit.
(2) Az  irányítási jogkört részben átvevő felügyeleti biztos kirendelése esetén az  irányítási jogkörrel rendelkező 
vezető testület jogkörét csak annyiban gyakorolhatja, amennyiben az adott jogkört a  felügyeleti biztost kirendelő 
határozat nem utalja a felügyeleti biztos jogkörébe.
(3) Az  (1) és (2)  bekezdéstől eltérően az  irányítási vagy a  felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület tagja 
a  felügyeleti biztos kirendelésének ideje alatt is jogorvoslattal élhet a  felügyeleti biztost kirendelő határozat 
és a  Felügyelet által a  hitelintézettel szemben hozott határozat ellen, e  jogorvoslati eljárásban a  hitelintézetet 
képviselheti vagy a képviselet ellátására megbízást adhat.”

71. §  A Hpt. 208. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A pénzügyi vállalkozás valamint a 105/A. § alapján mentesített harmadik országbeli hitelintézet magyarországi 
fióktelepe által fizetendő változó díj éves mértéke a pénzügyi vállalkozás éves beszámolója szerinti mérlegfőösszeg 
0,2 ezreléke azzal, hogy a kizárólag csoportfinanszírozást végző pénzügyi vállalkozás esetén a változó éves díj éves 
mértéke legfeljebb egymillió forint.”

72. § (1) A Hpt. 209. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Magyarország területén székhellyel rendelkező hitelintézet másik EGT-államban létesített fióktelepére az  OBA 
által nyújtott betétbiztosítás terjed ki.”

 (2) A Hpt. 209. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Magyarország területén székhellyel rendelkező hitelintézet harmadik országban létesített fióktelepére 
az  OBA által nyújtott betétbiztosítás terjed ki, kivéve, ha a  fióktelep létesítésének helye szerinti ország szabályai 
ezt nem teszik lehetővé. Magyarország területén székhellyel rendelkező hitelintézet harmadik országban létesített 
fióktelepe önként csatlakozhat az  adott ország betétvédelmi rendszeréhez. A  hitelintézet a  befogadó ország 
betétvédelmi rendszeréhez történő kötelező vagy önkéntes csatlakozásról, valamint a  csatlakozás feltételéről 
a tudomásszerzéssel, illetve a kérelem benyújtásával egy időben tájékoztatja az OBA-t.”



26050 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 186. szám 

 (3) A Hpt. 209. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Felügyelet engedélye esetén nem köteles csatlakozni az OBA-hoz harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe, 
ha a  Felügyelet döntése szerint rendelkezik az  Európai Parlament és a  Tanács 2014/49/EU irányelve által előírt 
biztosítással egyenértékű betétbiztosítással.”

 (4) A Hpt. 209. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a  Felügyelet döntése szerint a  harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe nem rendelkezik az  Európai 
Parlament és a Tanács 2014/49/EU irányelve által előírt biztosítással egyenértékű betétbiztosítással, akkor köteles 
csatlakozni az OBA-hoz a teljes biztosítás érdekében.”

 (5) A Hpt. 209. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Másik EGT-államban székhellyel rendelkező hitelintézet Magyarország területén létesített fióktelepe 
betéteseinek kártalanítását a székhely ország betétbiztosítási rendszere nevében az OBA fizeti ki a székhely ország 
betétbiztosítási rendszerének rendelkezései alapján és az általa átutalt pénzeszközökből. Az OBA a székhely ország 
betétbiztosítási rendszere nevében tájékoztatja a kártalanítással érintett betéteseket.
(10) Magyarország területén székhellyel rendelkező hitelintézet másik EGT-államban létesített fióktelepe esetén 
az  OBA a  kártalanítás kifizetését megelőzően a  fióktelep létesítésének helye szerinti ország betétbiztosítási 
rendszere rendelkezésére bocsátja a  kártalanításhoz szükséges pénzeszközöket és megtéríti a  kártalanítással 
kapcsolatban felmerült költségeit. Az  OBA biztosítja a  fióktelep létesítésének helye szerinti ország betétbiztosítási 
rendszere részére a  kártalanításhoz szükséges adatok rendelkezésre állását azzal, hogy az  adatokat kizárólag 
a  kártalanítással kapcsolatos feladatok – ideértve a  betétesek tájékoztatását is – ellátása érdekében lehet 
felhasználni.”

73. §  A Hpt. 211. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az OBA feladata)
„a) a  betétes magyar nyelvű tájékoztatása, magyarországi székhelyű hitelintézet külföldön létrehozott fióktelepe 
esetén annak az  országnak a  nyelvén történő tájékoztatása, amelyben a  fióktelepet létrehozták, magyarországi 
székhelyű hitelintézet határon átnyúló szolgáltatása esetén azon a nyelven történő tájékoztatása, amelyet a betétes 
a betét elhelyezésekor vagy a szerződés megkötésekor választott,
b) a vele tagsági jogviszonyban álló hitelintézet tevékenységi engedélyének a Felügyelet által a 33. § (1) bekezdés 
a) vagy b)  pontjában meghatározottak szerinti visszavonása alapján indított végelszámolási vagy felszámolási 
eljárás esetén, vagy az előző szabályok érintése nélkül, amennyiben a szövetkezeti hitelintézet végelszámolásának 
elhatározására a  szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról 
szóló 2013. évi CXXXV. törvény 17/T. § (5) bekezdése alapján kerül sor, a betétes részére a 214. §-ban meghatározott 
kártalanítási összeg kifizetése, és”

74. § (1) A Hpt. 213. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki)
„c) a helyi önkormányzat,”
(betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire.)

 (2) A Hpt. 213. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, 
hogy az  abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik, valamint a  hitelintézet szavatoló tőkéjére és 
a hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra.”

 (3) A Hpt. 213. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdés a) és c)  pontjától eltérően az  OBA által nyújtott biztosítás kiterjed a  helyi önkormányzat, 
valamint a  helyi önkormányzat által alapított költségvetési szerv betétjére, amennyiben a  tárgyévet két évvel 
megelőző évi beszámolója adatai alapján a  helyi önkormányzat költségvetési mérlegfőösszege nem haladja meg 
az ötszázezer eurót.
(4) A  (3)  bekezdésben meghatározott összeghatár forintösszegét a  tárgyévet két évvel megelőző év utolsó 
munkanapján érvényes, a jegybanki feladatkörében eljáró MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján kell 
meghatározni.
(5) A tagintézetek az OBA által biztosított betéteket az OBA által meghatározott módon megjelölik.”
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75. §  A Hpt. 214. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(9) Hitelintézetek egyesülése vagy fiókteleppé alakulása, valamint betétállomány átruházása esetén a betéteseket 
legalább egy hónappal a  változást megelőzően írásban tájékoztatni kell a  változásról, kivéve, ha a  szanálási 
jogkörében eljáró MNB vagy a  Felügyelet üzleti titok vagy a  pénzügyi stabilitás védelme érdekében rövidebb 
határidőt tesz lehetővé.
(10) A  hitelintézetek egyesülése vagy fiókteleppé alakulása, valamint a  betétállomány átruházása esetén az   
(1)–(3)  bekezdés szerinti összeghatár szempontjából 3 hónapig külön betétnek minősülnek egyazon betétesnek 
az egyesülés, átruházás, illetve a fiókteleppé alakulás előtt az összeolvadó, beolvadó, átadó, átvevő vagy átalakuló 
hitelintézetnél elhelyezett betétei.”

76. §  A Hpt. a következő 214/A. §-sal egészül ki:
„214/A.  § (1) A  214.  § (1)  bekezdésben meghatározott értékhatárt meghaladóan az  OBA a  kártalanításra 
jogosult természetes személy részére további legfeljebb ötvenezer euró összeghatárig fizet kártalanítást azon 
betétkövetelések esetén, amelyeket a  kártalanítás kezdő napját megelőző három hónapban elkülönített számlán 
helyeztek el és a (2) bekezdésben meghatározott eredetüket a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően igazolták 
a tagintézet részére.
(2) Az (1) bekezdés abban az esetben alkalmazandó, ha a betét forrása
a) lakóingatlan eladása, lakásbérleti vagy lakáshasználati jog eladása,
b) munkaviszony megszűnéséhez, nyugdíjazáshoz kapcsolódó juttatás,
c) biztosítási összeg vagy
d) bűncselekmény áldozatainak vagy tévesen elítélteknek járó kártérítés.
(3) A jogosult a betét forrását az elkülönített számlán történő elhelyezés napján a következő okiratokkal igazolja:
a) a  (2)  bekezdés a)  pontjában meghatározott esetben 30 napnál nem régebbi adásvételi szerződés vagy 
tulajdonjog, bérleti jog, használati jog átruházására irányuló egyéb okirat másolata,
b) a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben 30 napnál nem régebbi munkáltatói, kifizetői igazolás,
c) a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a biztosító 30 napnál nem régebbi igazolása,
d) a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a bíróság 30 napnál nem régebbi határozata.”

77. §  A Hpt. 215. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„215.  § (1) Az  OBA által biztosított betétek esetében a  hitelintézet és a  betétes közötti beszámításnak kizárólag 
akkor van helye, ha a betétesnek a hitelintézettel szemben a kártalanítás 217. § (1) bekezdésében meghatározott 
kezdő időpontját megelőzően lejárt tartozása van. A beszámítás feltétele, hogy a hitelintézet a betétre vonatkozó 
szerződés megkötésekor a vonatkozó szerződési feltételek rögzítésével tájékoztatja a betétest az e bekezdés szerinti 
beszámításról a kártalanítási összeg meghatározásánál.
(2) A  hitelintézet kártalanítás esetén a  betétekre vonatkozó adatok átadásával egyidejűleg köteles a  beszámítási 
igényét az  OBA-val közölni. A  hitelintézet köteles a  szerződési feltételek bemutatásával igazolni, hogy 
az (1) bekezdésnek megfelelően tájékoztatta a betétest. Ha a beszámításra sor kerül, akkor az OBA a 214. § szerinti 
összegből a hitelintézetet megillető és részére átutalt összeg levonása után fennmaradó összeget fizeti ki a betétes 
részére.
(3) A  kártalanítás mértékének megállapítása során az  ügyfélnek az  OBA tagjánál fennálló valamennyi 
betétkövetelését össze kell számítani.
(4) Lakáscélú hitel fedezetéül szolgáló betét esetén az  OBA akkor teljesít kifizetést, ha a  kártalanítási összeg 
felvételére való jogosultság a felek megegyezése vagy bíróság, illetve hatóság jogerős határozata alapján kétséget 
kizáróan megállapítható.”

78. § (1) A Hpt. 217. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az OBA
a) a hitelintézet tevékenységi engedélye 33. § (1) bekezdésében meghatározott visszavonásának,
b) a Felügyelet a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról 
szóló 2013. évi CXXXV. törvény 17/T. § (5) bekezdése alapján hozott határozata közlésének vagy
c) a felszámolási eljárás kezdeményezése esetén a bíróság felszámolást elrendelő végzése közzétételének
időpontjában [az a)–c) pont a továbbiakban együtt: a kártalanítás kezdő időpontja] megkezdi és húsz munkanapon 
belül befejezi a betétesek részére a kártalanítás kifizetését.”
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 (2) A Hpt. 217. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kártalanítás (1) bekezdésben meghatározott kifizetéséhez a betétesnek nem kell kérelmet benyújtania.
(1b) Az (1) bekezdésben meghatározott kifizetési határidő hosszabb lehet, ha:
a) a betétes jogosultsága bizonytalan vagy a betét jogvita tárgyát képezi,
b) a betét kifizetését kormányok vagy nemzetközi szervezetek korlátozták,
c) a betétre a 214/A. § alapján magasabb kártalanítási összeghatár vonatkozik,
d) a betét tulajdonosa helyi önkormányzat vagy
e) a  kártalanítást a  fióktelep létesítésének helye szerinti ország betétbiztosítási rendszere fizeti ki a  209.  §  
(9)–(10) bekezdése alapján.”

 (3) A Hpt. 217. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kifizetések teljesítése hitelintézetnek adott megbízás, a kártalanítási összeg hitelintézethez a betétes részére 
történő átutalása, fizetési számláról a  Posta Elszámoló Központot működtető intézményen keresztül történő 
készpénzkifizetés, közvetlen kifizetés vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján az  elhelyezés országának 
törvényes fizetőeszközében történik.”

 (4) A Hpt. 217. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  OBA a  Szantv. alapján hozzájárul a  szanálás finanszírozásához. A  hozzájárulás összegét a  szanálási 
feladatkörében eljáró MNB határozza meg az OBA Igazgatótanácsával folytatott egyeztetést követően.”

79. §  A Hpt. 219. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az  OBA hozzájárul egy hitelintézet szanálásának finanszírozásához, a  hozzájárulás összegének erejéig 
az  OBA-nak követelése keletkezik az  érintett hitelintézettel szemben, amely követelést a  Cstv. 57.  § (1)  bekezdés 
c) pontját követő és a d) pontját megelőző kielégítési csoportba szükséges sorolni.”

80. §  A Hpt. 224. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az igazgatótanács)
„a) irányítja és ellenőrzi az  OBA gazdálkodási és egyéb tevékenységét a  jogszabályokban foglalt rendelkezések 
figyelembevételével,”

81. § (1) A Hpt. 228. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) A  tagintézet köteles a betétekre és a betétesekre vonatkozó – a 2. melléklet szerinti – azonosító adatokat oly 
módon nyilvántartani, hogy azok a  kártalanítás végrehajtása céljából az  OBA kérésére öt munkanapon belül 
átadhatóak legyenek.
(7) Az  OBA a  tagintézetek által megküldött adatállományok alapján legalább háromévente, indokolt esetben 
gyakrabban teszteli kifizető rendszerének működését. A  tesztelés érdekében a  tagintézetek által megküldött 
adatokat az OBA kizárólag a teszteléshez használja fel, a tesztelést követően törli az adatokat.”

 (2) A Hpt. 228. § a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Kártalanítás esetén a  hitelintézet a  213.  § (3)  bekezdésben meghatározott feltétel teljesülésének ellenőrzése 
érdekében haladéktalanul megkeresi a  számlával, betéttel rendelkező helyi önkormányzatokat. A  helyi 
önkormányzat a  kincstár által kiállított igazolást megküldi a  hitelintézet részére és a  hitelintézet ennek alapján 
átadja az OBA-nak a betétbiztosítás alá tartozó helyi önkormányzatok betétállományára vonatkozó adatokat.”

82. §  A Hpt. 232. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az OBA – a 211. § (1) bekezdés b) és d) pontja szerinti feladat ellátása érdekében – kölcsönt vehet fel
a) az MNB-től, illetve
b) hitelintézettől.
(3) Az OBA a 211. § (1) bekezdés b) és d) pontja szerinti feladatok ellátása érdekében kötvényt bocsáthat ki.
(4) Az  állam készfizető kezesként felel az  OBA azon fizetési kötelezettségeiért, amelyek a  211.  § (1)  bekezdés b) 
és d)  pontja szerinti kötelezettségei teljesítése érdekében felvett – az  államháztartásért felelős miniszter által 
jóváhagyott összegű – kölcsöneiből és kötvénykibocsátásából erednek. Az  OBA kötelezettségei biztosítékaként 
az  állami készfizető kezességvállaláson túl a  hitelező további biztosíték előírására nem köteles. Az  állami 
kezességvállalásért az OBA-nak kezességvállalási díjat nem kell fizetnie.”
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83. § (1) A Hpt. 234. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az  OBA tagjainak éves befizetési kötelezettségét úgy kell megállapítani, hogy az  figyelembe vegye 
a  hitelintézetnél a  tárgyévet megelőző december 31-én fennálló – az  OBA által a  212.  § és a  213.  § szerint 
biztosított  – betétek kártalanítási kötelezettség alá tartozó részének összegét, a  hitelintézet önkéntes 
betétbiztosítási alapban, intézményvédelmi alapban fennálló tagságát, az  üzleti ciklus szakaszát, valamint 
a  prociklikus befizetések hatását az  éves befizetések összegére és az  OBA szabályzata által megállapított egyéb 
szempontokat. Kiegészítő biztosítás esetén az  éves díj megállapításakor figyelembe kell venni a  kiegészítő 
biztosítással érintett betétrész összegét, és a fióktelep székhely országának betétbiztosítási rendszere által nyújtott 
biztosítást. Az  OBA az  éves díj megállapítása során figyelembe veheti a  külső hitelminősítő intézmény által 
a hitelintézetre, és annak kötelezettségeire meghatározott minősítéseket.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott módon megállapított éves befizetési kötelezettség nem lehet magasabb, 
mint a tagintézetnél a tárgyévet megelőző december 31-én meglévő,
a) az OBA által biztosított betétek és
b) a hitelintézetek éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségéről szóló jogszabály szerint az OBA által 
biztosított betétek utáni passzív időbeli elhatárolások között feltüntetett kamatok
kártalanítási kötelezettség alá tartozó részének (a továbbiakban: díjfizetési alap) 0,3%-a.”

 (2) A Hpt. 234. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  díjfizetési alap meghatározásánál nem kell figyelembe venni a  helyi önkormányzatok betéteit, valamint 
százezer eurónál nagyobb összegben azokat a  betéteket, amelyekre a  214/A.  § alapján magasabb kártalanítási 
összeghatár vonatkozik.”

 (3) A Hpt. 234. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az OBA az általa a 232. § (1) bekezdés c) pontja szerint felvett kölcsön visszafizetése és a 232. § (1) bekezdés 
e)  pontja alapján kibocsátott kötvény visszaváltása érdekében a  hitelintézetek számára egységes elvek szerint 
megállapított rendkívüli fizetési kötelezettséget írhat elő, amely fizetési kötelezettség mértékének és ütemezésének 
igazodnia kell a  kölcsöntörlesztési feltételekhez. A  rendkívüli fizetési kötelezettség éves mértéke nem haladhatja 
meg egyetlen hitelintézet esetében sem a  díjfizetési alap 0,5%-át. Ha az  OBA által felvett kölcsön vagy az  általa 
kibocsátott kötvény összege meghaladja a  kártalanítási kötelezettségének hatálya alá tartozó betétállomány 
0,8%-át, a Felügyelet jóváhagyásával magasabb összegű befizetéseket is előírhat.”

 (4) A Hpt. 234. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Ha a  (8)  bekezdés alapján előírt rendkívüli fizetési kötelezettség veszélyeztetné a  hitelintézet azonnali vagy 
mindenkori fizetőképességét – azaz likviditását vagy a  szolvenciáját –, akkor a  Felügyelet részben vagy egészben 
elhalaszthatja a  hitelintézet rendkívüli befizetési kötelezettségének elrendelését. A  rendkívüli befizetés legfeljebb 
6 hónappal halasztható el azzal, hogy a  hitelintézet kérelmére egy alkalommal újabb 6 hónappal a  halasztás 
meghosszabbítható.”

84. §  A Hpt. 98. alcíme a következő 234/A. §-sal egészül ki:
„234/A.  § (1) Az  OBA tagjainak éves befizetési kötelezettségét úgy kell megállapítani, hogy az  OBA pénzeszközei 
2024. július 3-ig elérjék a kártalanítási kötelezettségének hatálya alá tartozó betétállomány 0,8%-át (célszint).
(2) Ha az  (1)  bekezdésben meghatározott célszint elérését követően kártalanítás kifizetése miatt az  OBA 
pénzeszközei a  célszint kétharmadánál alacsonyabb szintre csökkennek, az  éves díjfizetési kötelezettséget 
az OBA-nak úgy kell megállapítania, hogy hat éven belül ismét elérje az (1) bekezdésben meghatározott célszintet.”

85. § (1) A Hpt. 239. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a hitelintézetet az OBA-ból kizárták vagy tagsági jogviszonya megszűnt, vagy azt megszüntették, a korábban 
teljesített befizetését – az  (5)  bekezdésben foglalt kivétellel – nem igényelheti vissza. A  kizárás vagy a  tagsági 
viszony megszűnése vagy megszüntetése nem érinti a kizárt hitelintézetnek azt a kötelezettségét, hogy a biztosítás 
alá eső betétek után a 234. §-nak megfelelően éves díjat fizessen.”

 (2) A Hpt. 239. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a  hitelintézet megszünteti az  OBA-val fennálló tagsági viszonyát és egy másik EGT-állam betétbiztosítási 
rendszeréhez csatlakozik, a  tagsági viszony megszűnését megelőző 12 hónapban teljesített díjfizetéseket a 234. § 
(8) bekezdésben meghatározott rendkívüli fizetés kivételével átviszi a másik EGT-állam betétbiztosítási rendszerébe. 
Ha a  hitelintézet betétállományát átruházza egy másik EGT-államban székhellyel rendelkező hitelintézetre, 
az átruházást megelőző 12 hónapban teljesített díjfizetéseket – a 234. § (8) bekezdésben meghatározott rendkívüli 
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fizetés kivételével – az áthelyezett, biztosított betétállomány összegének arányában kell átvinni a másik EGT-állam 
betétbiztosítási rendszerébe.
(6) A hitelintézetnek legalább hat hónappal korábban jeleznie kell az OBA-nak, ha másik EGT-állam betétbiztosítási 
rendszeréhez kíván csatlakozni. Ezalatt az  időszak alatt a  hitelintézet 234.  § szerinti díjfizetési kötelessége 
változatlanul fennáll.”

86. §  A Hpt. 259. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Magyarországon fiókteleppel rendelkező harmadik országbeli pénzügyi intézmény a  saját joga alapján 
elkészített és könyvvizsgálóval hitelesített mérlegének és eredménykimutatásának hivatalos magyar nyelvű 
fordítását a jóváhagyását követő harminc napon belül a fióktelep honlapján közzéteszi.”

87. § (1) A Hpt. 272. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  hitelintézet az  (1)  bekezdésben meghatározott tájékoztatást az  ügyfél számára világos és érthető módon  
– a  felek eltérő megállapodásának hiányában – magyar nyelven vagy magyarországi székhelyű hitelintézet 
külföldön létrehozott fióktelepe esetén annak az országnak a nyelvén adja meg, amelyben a fióktelepet létrehozták.”

 (2) A Hpt. 272. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki :
„(3) A betét elhelyezése vagy a betét elhelyezését lehetővé tevő keretszerződés megkötése előtt a betétbiztosításra 
vonatkozó tájékoztatás tudomásulvételét az ügyfél a 6. melléklet szerinti tájékoztató aláírásával igazolja. A szerződés 
vagy keretszerződés elektronikus úton történő megkötése esetén az  ügyfél a  tájékoztatás tudomásulvételét 
elektronikus úton is visszaigazolhatja.”

88. §  A Hpt. 273. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az a hitelintézet, amelynek az OBA-ban vagy a külföldi betétbiztosító intézményben fennálló tagsága megszűnt, 
erről a  betéteseit egy hónapon belül írásban tájékoztatja, és a  betétbiztosítási tájékoztatója szövegét ennek 
megfelelően módosítja. A tájékoztatás tartalmazza a betéttulajdonos jogait, és e jogok érvényesítésének módját.”

89. §  A Hpt. 274. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„274.  § A  betétre vonatkozó reklámban a  betétbiztosítással kapcsolatban az  OBA által előírt betétbiztosítási 
emblémát kell feltüntetni az OBA által előírt módon.”

90. §  A Hpt. 275. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  OBA tagintézet által a  betétes részére küldött kivonaton fel kell tüntetni, hogy vonatkozik-e rá 
a  betétbiztosítás és utalni kell a  6.  melléklet szerinti tájékoztatóra. A  6.  melléklet szerinti tájékoztatót az  OBA 
tagintézete legalább évente egyszer megküldi a betétes részére.
(7) A  betétes kérése alapján az  (5) és (6)  bekezdésben meghatározott tájékoztatást postai úton vagy a  bank 
internetes felületén vagy más, a  szerződésben meghatározott közvetlen módon kell elérhetővé tenni. A  betétes 
kérésére a tájékoztatást írásban kell átadni vagy megküldeni.”

91. §  A Hpt. 290. § (4) bekezdése a következő i)–o) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az  MNB elnöke arra, hogy a  pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos jogkörében 
eljárva rendeletben állapítsa meg az 575/2013/EU rendelet)
„i) 89.  cikk (3)  bekezdésének megfelelően azt, hogy a  hitelintézeteknek a  pénzügyi ágazaton kívüli befolyásoló 
részesedés vonatkozásában az  575/2013/EU rendelet 89.  cikk (3)  bekezdés a) vagy b)  pontjában meghatározott 
követelményeknek kell megfelelniük,
j) 178.  cikk (1)  bekezdés b)  pontjának megfelelően azon időtartamot, amelyen túl az  ügyfél nemteljesítését 
megtörténtnek kell tekinteni,
k) 178. cikk (2) bekezdés d) pontjának megfelelően azt a határértéket, amely alapján a hitelkötelezettség-teljesítési 
késedelem jelentősnek minősül,
l) 327. cikk (2) bekezdésének megfelelően az átváltható értékpapír és az annak alapjául szolgáló eszköz kiegyenlítő 
pozíciója közötti nettósítás alkalmazhatóságának feltételéül szolgáló módszert,
m) 395.  cikk (1)  bekezdésének megfelelően a  150 millió eurónál alacsonyabb nagykockázat-vállalási határérték 
alkalmazását,
n) 400. cikk (2) bekezdésének megfelelően a nagykockázat-vállalási korlát alól mentesített kitettségek körét,
o) 416. cikk (5) bekezdésének megfelelően a magas és rendkívül magas likviditású és hitelminőségű eszközök körét.”
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92. §  A Hpt. 130. alcíme a következő 304/B. §-sal egészül ki:
„304/B.  § A  hitelintézet 2015. március 31-éig tájékoztatja a  közösségi betéttel és a  hitelintézet által kibocsátott 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírral rendelkező betéteseket a  betétbiztosítás tekintetében 2015. július 3-án 
hatályba lépő változásokról.”

93. §  A Hpt. 130. alcíme a következő 304/C. §-sal egészül ki:
„304/C.  § (1) A  2015. július 2-át megelőzően hitelintézet által kibocsátott, lejárattal rendelkező hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapír betétbiztosítására lejáratáig a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény 2015. július 2-án érvényes rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A  2015. július 2-át megelőzően elhelyezett, lejárattal rendelkező közösségi betét betétbiztosítására lejáratáig 
a  hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 2015. július 2-án érvényes 
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) A  2015. július 2-át megelőzően elhelyezett, lejárattal nem rendelkező közösségi betét betétbiztosítására  
2015. augusztus 31-éig a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 2015. július 
2-án érvényes rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) Az  egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a  betétbiztosítást, valamint a  pénzügyi közvetítőrendszert érintő 
módosításáról szóló 2014. évi CIV. törvény 74.  §-ával megállapított 213.  § (2)–(3)  bekezdését a  hatálybalépését 
megelőzően elhelyezett betétekre is alkalmazni kell.
(5) Az  egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a  betétbiztosítást, valamint a  pénzügyi közvetítőrendszert érintő 
módosításáról szóló 2014. évi CIV. törvény 75.  §-ával megállapított 214. § (9)–(10)  bekezdését a  hitelintézetek 
hatálybalépését követő egyesülése vagy fiókteleppé alakulása, valamint a  hatálybalépését követő betétállomány 
átruházás esetén kell alkalmazni.”

94. §  A Hpt. 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

95. §  A Hpt. a 4. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

96. § (1) A Hpt.
a) 97. § (4) bekezdésében az „is megfelel” szövegrész helyébe a „felel meg”,
b) 97. § (5) bekezdésében a „a központi szervével együttesen teljesíti” szövegrész helyébe az „az 575/2013/EU 

rendelet 10. cikkével összhangban teljesíti”
szöveg lép.

 (2) A Hpt. 217. § (1) bekezdésében a „húsz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt munkanapon” szöveg lép.
 (3) A Hpt. 217. § (1) bekezdésében a „tizenöt munkanapon” szövegrész helyébe a „tíz munkanapon” szöveg lép.
 (4) A Hpt. 217. § (1) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „hét munkanapon” szöveg lép.
 (5) A Hpt. 228. § (6) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „három munkanapon” szöveg lép.
 (6) A Hpt. 228. § (6) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „egy munkanapon” szöveg lép.

97. §  Hatályát veszti a Hpt.
a) 12. § (6) bekezdése,
b) 79. § (2) bekezdés c) pontja,
c) 100. § (2) bekezdése,
d) 213. § (1) bekezdés f ) pontjában a „ , az egészségbiztosítási szerv” szövegrész,
e) 213. § (1) bekezdés l)–m) pontja és
f ) 214. § (12) bekezdése.

9. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosítása

98. § (1) A  kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 4. § (1) bekezdés 59. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában:)
„59. kockázati tőkealap: olyan zártvégű ABA, amelyet vállalkozásfejlesztés finanszírozásának céljából hoztak létre és 
befektetési politikája szerint az összesített tőke-hozzájárulása és a  le nem hívott tőkéje legalább 70%-át a vállalati 
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fejlődés kezdeti szakaszában lévő vállalkozásokba fekteti, amelynek kollektív befektetési értékpapírjait zártkörűen 
kizárólag szakmai befektetők részére hozzák forgalomba, és amely nem tőkeáttétellel finanszírozott;”

 (2) A Kbftv. 4. § (1) bekezdés 60. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában:)
„60. kockázati tőkealap-kezelő: rendszeres gazdasági tevékenységként kizárólag kockázati tőkealapot, illetve 
magántőkealapot kezelő ABAK;”

 (3) A Kbftv. 4. § (1) bekezdés 70. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában:)
„70. magántőkealap: olyan zártvégű ABA, amelyet vállalatok, vállalatrészek megszerzésének finanszírozása (ideértve 
az  akvizíciót is) céljából hoztak létre, kollektív befektetési értékpapírjait zártkörűen kizárólag szakmai befektetők 
részére hozzák forgalomba, és amely nem tőkeáttétellel finanszírozott, valamint az  eredeti befektetés időpontját 
követő öt éven belül nem gyakorolhatók visszaváltási jogok;”

99. §  A Kbftv. 6. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az  ÁÉKBV-alapkezelő a  kollektív portfóliókezelési tevékenység mellett kizárólag az  alábbi tevékenységeket 
végezheti rendszeres gazdasági tevékenysége keretében, az  a)–c)  pontban meghatározott tevékenységek esetén 
az adott tevékenységre előírt engedély birtokában és figyelemmel a (3) bekezdésre:
a) portfóliókezelés,
b) befektetési tanácsadás,
c) kollektív befektetési értékpapírok letéti őrzése, letétkezelése és az ezzel kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások, 
amely dematerializált értékpapírok esetében az  értékpapírszámla vezetését is tartalmazza, valamint a  végzett 
tevékenység jellegétől függően ügyfélszámla vezetését is magában foglalja.
(3) Az  ÁÉKBV-alapkezelő az  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott tevékenység végzésére köteles. 
Az ÁÉKBV-alapkezelő önmagában a (2) bekezdésben meghatározott tevékenységek végzésére, az (1) bekezdésben 
meghatározott tevékenységek végzésére vonatkozó engedély nélkül nem kaphat engedélyt, míg a  (2)  bekezdés 
b)  és c)  pontjában meghatározott tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt kizárólag a  (2)  bekezdés 
a)  pontjában meghatározott tevékenység végzésére jogosító engedély birtokában kaphat. Az  ÁÉKBV-alapkezelő 
az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott tevékenységet közvetítőként is végezheti.”

100. §  A Kbftv. 7. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Az ABAK az  (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott mindkét tevékenység végzésére köteles. Az ABAK 
önmagában a (2) és (3) bekezdésben meghatározott tevékenységek végzésére, az (1) bekezdésben meghatározott 
tevékenységek végzésére vonatkozó engedély nélkül nem kaphat engedélyt, míg a  (3)  bekezdés b)–d)  pontjában 
meghatározott tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt kizárólag a  (3) bekezdés a) pontjában meghatározott 
tevékenység végzésére jogosító engedély birtokában kaphat. Az ABAK a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott 
tevékenységet közvetítőként is végezheti.
(5) A  2.  § (2)  bekezdés szerinti ABAK kivételével az  ABAK az  5.  §-ban meghatározott kollektív portfóliókezelési 
tevékenységet – részére történő kiszervezés útján vagy határon átnyúló szolgáltatás keretén belül – belföldi és 
külföldi ABAK részére is végezheti. A határon átnyúló szolgáltatás végzését a Felügyeletnek be kell jelenteni.”

101. § (1) A Kbftv. 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  vezető állású személy és a  befektetési alapkezelő köteles a  Felügyeletnek haladéktalanul bejelenteni, 
ha a  vezető állású személlyel kapcsolatban az  engedély megadását követően kizárási ok merül fel. A  vezető 
állású személy megválasztásához vagy kinevezéséhez megadott engedélyt a  Felügyelet visszavonhatja, illetve 
felfüggesztheti, ha az  engedély alapjául szolgáló feltétel az  engedély megadását követően megszűnik, illetve ha 
az engedély megadását követően merül fel kizárási ok.”

 (2) A Kbftv. 19. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a vezető állású személy kinevezésére vagy megválasztására az engedély megszerzésétől számított három 
hónapon belül nem kerül sor, a  vezető állású személy csak ismételt engedélyezést követően nevezhető ki vagy 
választható meg. Az ismételt engedélyezési eljárásra a (3) bekezdésben meghatározott szabályok alkalmazandók.”

102. §  A Kbftv. 35. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  ABAK a  kockázatkezelés során – különösen az  ABA eszközei hitelminőségének értékelésekor – nem 
hagyatkozhat kizárólagosan vagy automatikusan a  hitelminősítő intézetekről szóló, 1060/2009/EK Európai 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 186. szám 26057

Parlamenti és Tanácsi rendelet 3.  cikke (1)  bekezdése b)  pontjában meghatározott hitelminősítő intézetek által 
kiadott hitelminősítésekre. A Felügyelet az ABA tevékenységének jellegét, körét és összetettségét figyelembe véve 
értékeli az ABAK-ok hitelminősítési eljárásainak megfelelőségét.”

103. § (1) A Kbftv. 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  részvénytársasági formában működő befektetési alapkezelő végelszámolására és felszámolására a  Ctv., 
a Cstv. és a Ptk. jogi személyekre vonatkozó rendelkezéseit, a fióktelep formájában működő befektetési alapkezelő 
végelszámolására és felszámolására a Ctv., a Cstv. és az Fkt. rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni.”

 (2) A Kbftv. 43. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Befektetési alapkezelő felszámolójának a  törvényszék kizárólag az  MNBtv.-ben meghatározott szervezetek 
felszámolását végző nonprofit gazdasági társaságot rendelheti ki.”

104. §  A Kbftv. 59. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (1)–(5) bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak a 2. § (2) bekezdése szerinti ABAK-ra.”

105. §  A Kbftv. 61. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak a 2. § (2) bekezdése szerinti ABAK-ra.”

106. §  A Kbftv. 67. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A  kockázati tőkealap és a  magántőkealap pénzkölcsönt nyújthat olyan vállalkozás részére, amelyben 
részesedéssel rendelkezik. A  pénzkölcsön időtartama nem haladhatja meg a  kockázati tőkealap, illetve 
a magántőkealap futamidejéből a kölcsönnyújtás időpontjában hátralévő időtartamot.”

107. §  A Kbftv. 72. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  befektetési alap kezelésének szabályait – nyilvános befektetési alap esetén a  Felügyelet által jóváhagyott, 
zártkörű befektetési alap esetén a  Felügyelet részére benyújtott – kezelési szabályzatba kell foglalni. A  kezelési 
szabályzatnak tartalmaznia kell minden olyan információt, amely lehetővé teszi a  befektetési alap működésének, 
befektetési elveinek és kezelésének megítélését. ABA esetében a  kezelési szabályzatnak hivatkoznia kell 
a  letétkezelő által kötött azon megállapodásokra, amelyek célja, hogy a  letétkezelő a  64.  § (16)  bekezdésével 
összhangban, szerződéses alapon felmentse magát a  felelősség alól. A  kezelési szabályzatot nyilvános befektetési 
alap esetében a  3.  melléklet I. Fejezetében, zártkörű befektetési alap esetében a  3.  melléklet II. Fejezetében, 
kockázati tőkealap, illetve magántőkealap esetében a  3.  melléklet III. Fejezetében foglaltaknak megfelelő 
tartalommal kell elkészíteni.”

108. §  A Kbftv. 205. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„e) az Európai Parlament és a Tanács 2013/14/EU irányelve (2013. május 21.) a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló 2003/41/EK irányelvnek, az  átruházható értékpapírokkal 
foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések összehangolásáról szóló 2009/65/EK irányelvnek és az  alternatív befektetésialap-kezelőkről szóló 
2011/61/EU irányelvnek a hitelminősítések túlzott figyelembevétele tekintetében történő módosításáról.”

109. §  A Kbftv. 298. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E  törvény 122.  §-a az  Európai Bizottság – az  ABAK-irányelv 68.  cikk (6)  bekezdése alapján – elfogadandó 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusának meghozatalát követő 15. napon hatályát veszti.”

110. §  A Kbftv.
 1.  2. § (6) bekezdésében a „kockázati tőkealap-kezelőre vagy magántőkealap-kezelőre” szövegrész helyébe a „kockázati 

tőkealap-kezelőre” szöveg,
 2.  a  19.  § (8)  bekezdés d)  pontjában a  „kockázati tőkealap-kezelő, magántőkealap-kezelő” szövegrész helyébe 

a „kockázati tőkealap-kezelő” szöveg,
 3.  a  19.  § (13)  bekezdésében a  „kockázati tőkealap-kezelő, illetve magántőkealap-kezelő” szövegrész helyébe 

a „kockázati tőkealap-kezelő” szöveg,
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 4.  a 67. § (9) bekezdésében a „kockázati tőkealap-kezelő és a magántőkealap-kezelő” szövegrész helyébe a „kockázati 
tőkealap-kezelő” szöveg,

 5.  a 69. § (5) bekezdésében a „kockázati és a magántőkealap-kezelő” szövegrész helyébe a „kockázati tőkealap-kezelő” 
szöveg,

 6.  a  69.  § (6) és (7)  bekezdésében a  „kockázati és magántőkealap-kezelő” szövegrész helyébe a  „kockázati 
tőkealap-kezelő” szöveg,

 7.  a  83.  § (2)  bekezdésében a  „kockázati, illetve magántőkealap-kezelő” szövegrész helyébe a  „kockázati 
tőkealap-kezelő”,

 8.  a  69.  § (10) és (11)  bekezdésében, a  75.  § (6)  bekezdésében, a  101.  § (5)  bekezdésében a  „kockázati, illetve 
magántőkealap-kezelő” szövegrészek helyébe a „kockázati tőkealap-kezelő”
szöveg lép.

111. § (1) A Kbftv. 3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
 (2) A Kbftv. 13. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

112. §  Hatályát veszti a Kbftv.
a) 4. § (1) bekezdés 71. pontja,
b) a 11. § (8)–(13) bekezdése és
c) 43. alcíme.

10. A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer 
továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény módosítása

113. § (1) A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 
2014. évi XXXVII. törvény (a  továbbiakban: Szantv.) 4.  § (1) és (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések 
lépnek:
„(1) A  szanálási feladatkörében eljáró MNB az  összevont alapú felügyelet alá nem tartozó intézményekre egyedi, 
az  összevont alapú felügyelet alá tartozó intézményekre csoportszintű szanálási tervet készít, amelynek során 
biztosítja az arányosság követelményének érvényesülését.
(2) A  szanálási feladatkörében eljáró MNB adott intézmény vonatkozásában az  intézmény tevékenységének 
jellegéből, részvényesi struktúrájából, jogi formájából, kockázati profiljából, méretéből és jogállásából, más 
intézményekkel vagy a  pénzügyi közvetítőrendszer egészével való összefonódottságából, tevékenységeinek 
kiterjedéséből és komplexitásából, intézményvédelmi rendszerben vagy az  575/2013/EU rendelet 113.  cikk 
(7)  bekezdésében említett egyéb kölcsönös szolidaritási rendszerekben való tagságából, valamint a  Bszt. 5.  §-ban 
meghatározott befektetési szolgáltatások vagy tevékenységek végzéséből kifolyólag gyakorolt esetleges hatásokra, 
és attól függően, hogy fizetésképtelensége és azt követő, rendes fizetésképtelenségi eljárással történő felszámolása 
valószínűsíthetően jelentősen negatív hatással járna-e a  pénzügyi piacokra, más intézményekre, a  finanszírozási 
feltételekre, vagy a tágabb gazdaságra, jogosult meghatározni:
a) a 4–10. §-ban meghatározott szanálási tervek tartalmát és részleteit,
b) a  szanálási tervek elkészítésének ütemezését és aktualizálásuk gyakoriságát, amely rövidebb lehet 
az e törvényben meghatározott mértékeknél,
c) az intézmények által a 6. § (1) bekezdése alapján szolgáltatandó adatok körét és az adatok részletezettségét,
d) a szanálhatóság 10. § és 13. §, valamint a 2. melléklet szerinti értékelésének részletességét.”

 (2) A Szantv. 4. §-a a következő (2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  egyszerűsített követelmények alkalmazása nem korlátozza a  szanálási feladatkörében eljáró MNB azon 
jogát, hogy szükség esetén teljes körű, nem egyszerűsített kötelezettségeket írjon elő, valamint válságmegelőzési 
vagy válságkezelési intézkedést hozzon.
(2b) A  szanálási feladatkörében eljáró MNB jogosult a  II. fejezetben szereplő követelmények alkalmazásától 
eltekinteni az  olyan anyavállalat és a  hozzá kapcsolódó intézmények esetében, amelyek az  575/2013/EU rendelet 
10.  cikkének megfelelően teljes egészében vagy részben mentesülnek a  prudenciális követelmények alól. 
E mentesítés esetén csoportszintű szanálási tervet kell készíteni az 575/2013/EU rendelet 10. cikke értelmében vett 
csoportra.
(2c) A  (2b)  bekezdésben meghatározott mentesítés alkalmazása esetén a  szanálási feladatkörében eljáró MNB 
tájékoztatja az Európai Bankhatóságot a mentesítés módjáról”.
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 (3) A Szantv. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  szanálási feladatkörében eljáró MNB a  Felügyelettel egyeztetve a  szanálási tervet legalább évente 
felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.”

114. §  A Szantv. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  intézmény – adatszolgáltatás keretében – a  szanálási feladatkörében eljáró MNB rendelkezésére bocsátja 
a szanálási terv készítéséhez, valamint felülvizsgálatához szükséges adatokat.”

115. §  A Szantv. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdésben meghatározott eljárás során a szanálási feladatkörében eljáró MNB bevonja a konzultációba 
a  harmadik országban székhellyel rendelkező leányvállalat, 1.  § (1)  bekezdés szerinti pénzügyi vállalkozás vagy 
jelentős fióktelep szanálási hatóságát, ha az érintett harmadik országbeli hatóság tekintetében teljesülnek a 125. § 
szerinti feltételek.”

116. §  A Szantv. 16. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szanálási célok a következők:)
„a) a  bármilyen formában nyújtható rendkívüli állami pénzügyi támogatás szükségességének és felhasználásának 
minimalizálása révén a közpénzek védelme;”

117. § (1) A Szantv. 17. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egy intézmény fizetésképtelen vagy várhatóan fizetésképtelenné válik, ha)
„c) az  intézmény nem vitatott és a  pénzügyi szolgáltatásához, kiegészítő pénzügyi szolgáltatásához, a  befektetési 
szolgáltatási tevékenységéhez vagy a  befektetési szolgáltatási tevékenységét kiegészítő szolgáltatásához 
kapcsolódó kötelezettségét nem egyenlíti ki, vagy a  rendelkezésre álló, számszerűsíthető adatok (hitelintézetnél 
betétfedezeti mutató, mérlegfedezeti mutató, devizafinanszírozási mutató) alapján a  közeljövőben, de legkésőbb  
12 hónapon belül, valószínűsíthetően ez bekövetkezne; vagy”

 (2) a Szantv. 17. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (2) bekezdés d) pontjában foglalt támogatások]
„b) az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó keretrendszere szerinti jóváhagyást követően,”
(nyújthatók, és nem használhatók fel az  érintett intézmény korábban keletkező vagy várható veszteségeinek 
finanszírozására.)

118. §  A Szantv. 20. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A szanálási intézkedések meghozatala és a  szanálási jogosultságok alkalmazása során a  következő elvek szerint kell 
eljárni:)
„h) a biztosított betét kártalanítási összeghatár alá eső betétrészének teljes védelemben kell részesülnie.”

119. §  A Szantv. 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  szanálási feladatkörében eljáró MNB a  független értékelőkre vonatkozóan legalább félévente egyszer 
nyilvános pályázatot hirdet. A beérkezett pályázatokat a szanálási feladatkörében eljáró MNB által felkért, legalább 
három, de legfeljebb hét tagból álló bíráló bizottság bírálja el. A bíráló bizottság döntése ellen fellebbezésnek nincs 
helye, a  pályázó a  döntés bírósági felülvizsgálatát a  Fővárosi Törvényszéktől kérheti. Ha a  pályázó a  jogszabályi 
feltételeknek megfelel, akkor a szanálási feladatkörében eljáró MNB a névjegyzékbe felveszi.”

120. §  A Szantv. 23. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A független értékelés kiegészítő céljai:)
„f ) annak biztosítása, hogy az  intézmény eszközeivel kapcsolatos esetleges veszteségeket a  szanálási eszközök 
alkalmazásakor vagy a tőkeelemek leírására vagy átalakítására vonatkozó jogosultság gyakorlása előtt teljes körűen 
elszámolják.”

121. §  A Szantv. 27. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a  csoporthoz tartozik olyan leányvállalat vagy jelentős fióktelep, amelynek székhelye harmadik országban 
van vagy amelyet harmadik országban létesítettek, akkor ezen leányvállalat vagy jelentős fióktelep érintett 
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harmadik országbeli hatóságát – kérelmére – a szanálási feladatkörében eljáró MNB, ha ő a csoportszintű szanálási 
hatóság, meghívja megfigyelőnek a szanálási kollégium megbeszéléseire, ha a 125. § szerinti feltételek teljesülnek.”

122. §  A Szantv. 30. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A harmadik országbeli intézmény vagy anyavállalat érintett harmadik országbeli hatósága által megküldött vagy 
átadott információt a küldő hatóság jóváhagyásával lehet csak továbbítani.”

123. § (1) A Szantv. 50. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az áthidaló intézmény alapításakor az alapító nevében
a) a Szanálási Alap nevében a Szanálási Alap képviseletére jogosult személy,
b) az állam nevében a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter
jár el.”

 (2) A Szantv. 50. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  (2)  bekezdésben meghatározott áthidaló intézmény alapítására adott engedély birtokában megkezdheti 
a  tevékenységét. Az  áthidaló intézmény alapítására adott engedély a  vezető állású személyek megválasztásához, 
kinevezéséhez szükséges engedélyt is tartalmazza.”

124. §  A Szantv. 57. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A szanálási feladatkörében eljáró MNB kizárólag akkor alkalmazhatja a  hitelezői feltőkésítést az  (1)  bekezdés 
a) pontjában foglaltak szerint, ha a rendelkezésre álló információk alapján]
„b) ésszerűen valószínűsíthető, hogy egy reorganizációs terv végrehajtásával biztosítottá válhat az  intézmény 
szolvenciájának (mindenkori fizetőképességének) teljesülése, pénzügyi stabilitása és hosszú távú működési 
képessége.”

125. §  A Szantv. 59. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Egy intézménynél egy kötelezettséget – így különösen a  természetes személyek, a  mikro-, kis- és 
középvállalkozások kártalanítási összeghatárt meghaladó biztosított betétrészeit – részben vagy egészben ki kell 
zárni a hitelezői feltőkésítés keretében gyakorolt leírás vagy átalakítás alkalmazása alól, ha ez szükséges és arányos 
azon célhoz, hogy egy negatív folyamat (fertőzés) széles körű továbbterjedése elkerülhető legyen, mivel rontaná 
a pénzügyi piacok működését, ezáltal súlyos zavart idézne elő Magyarországon vagy bármely más EGT-államban.”

126. §  A Szantv. 62. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott minimumkövetelmény az  intézménynél a  szavatoló tőke, a  leírható 
vagy átalakítható kötelezettségei összegének, valamint az  intézmény szavatoló tőkéje és az  összes, súlyozatlan 
kötelezettségei összegének hányadosa százalékos értékben kifejezve.”

127. §  A Szantv. 63. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„63.  § (1) Kiegészítő alapvető tőkének és járulékos tőkének nem minősülő, hitelezői feltőkésítésbe bevonható 
kötelezettség – ideértve az alárendelt kölcsönt és az alárendelt hitelviszonyt megtestesítő követelést – a szavatoló 
tőkeként, leírható vagy átalakítható kötelezettségként figyelembe vehető a 62. § (2) bekezdésében meghatározott 
összeg számításakor, ha
a) a kötelezettség nem származtatott (derivatív) ügyletből ered,
b) a  kötelezettség nem olyan betétből ered, amelynek tulajdonosa természetes személy vagy mikro-, kis- és 
középvállalkozás és a betét értéke meghaladja a betétbiztosítás kártalanítási kötelezettség összeghatárát,
c) a kötelezettség hátralévő lejárata legalább egy év,
d) a pénzügyi eszköz vagy instrumentum kibocsátásra került és értékét teljes egészében befizették,
e) a kötelezettséggel nem tartoznak az intézménynek vagy a kötelezettségre az intézmény nem nyújtott biztosítékot 
vagy vállalt garanciát, és
f ) a pénzügyi eszköz megvásárlását az intézmény közvetlenül vagy közvetve sem finanszírozza.
(2) Ha egy kötelezettség esetében lejárat előtti visszafizetésre kerülhet sor, akkor az  (1)  bekezdés c)  pontjában 
a lejáratot úgy kell meghatározni, hogy azt a legkorábbi időpontot kell lejáratként tekinteni, amikor a kötelezettség 
visszafizetésére sor kerülhet.
(3) Ha egy kötelezettségre egy harmadik ország jogszabályai az irányadóak, akkor a szanálási feladatkörében eljáró 
MNB kérheti a szanálás alatt álló intézménytől annak igazolását, hogy a szerződés és a harmadik ország jogszabályai 
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– ideértve a  vonatkozó nemzetközi megállapodásokat is – lehetővé teszik az  adott kötelezettség leírására vagy 
átalakítására vonatkozó döntés végrehajtását a szanálási feladatkörében eljáró MNB által.
(4) Ha a  (3)  bekezdésben rögzített feltétel nem teljesül, akkor az  érintett kötelezettség nem számítható be 
a szavatoló tőkére, lehívható és átalakítható kötelezettségre vonatkozó követelmények teljesülése tekintetében.”

128. §  A Szantv. 64. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szanálási feladatkörében eljáró MNB a 62. §-ban meghatározott szavatoló tőkére, és hitelezői feltőkésítésbe bevonható 
kötelezettségre vonatkozó minimumkövetelményt a  Felügyelettel egyeztetve a  következő feltételek figyelembe vételével 
határozza meg:)
„e) az OBA szanálási célú hozzájárulási kötelezettségének lehetséges mértéke,”

129. §  A Szantv. 71. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a szanálási feladatkörében eljáró MNB a hitelezői feltőkésítést alkalmazta egy intézmény vagy 1. § szerinti 
pénzügyi vállalkozás esetében, akkor a  szanálási feladatkörében eljáró MNB hitelezői feltőkésítésre vonatkozó 
döntésének hatálybalépését követő 30 nappal ezen intézmény vagy pénzügyi vállalkozás igazgatósága 
reorganizációs tervet készít és benyújtja a szanálási feladatkörében eljáró MNB részére.”

130. §  A Szantv. 72. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  intézmény és az  1.  § szerinti pénzügyi vállalkozás által kibocsátott vagy keletkeztetett bármilyen 
értékpapír vagy kötelezettség – amely nem mentesül a  hitelezői feltőkésítés alól, nem a  Hpt. 57.  § (1)  bekezdés 
a)  és b)  pontjába sorolandó betét, és nem EGT-állam jogszabályai által szabályozott – olyan szerződéses feltételt 
tartalmaz, amely
a) elismeri, hogy az  érintett kötelezettség a  szanálási feladatkörében eljáró MNB által hitelezői feltőkésítés alá 
vonható, valamint
b) hozzájárul a szanálási feladatkörében eljáró MNB leírási, törlési vagy átalakítási hatáskörének érvényesítéséhez.”

131. §  A Szantv. 118. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szanálási feladatkörében eljáró MNB határozatának vagy a  szanálási biztos által a  szanálás alatt álló 
intézménnyel kapcsolatos tulajdonosi vagy ügyvezetési jogok gyakorlása során hozott társasági határozatoknak 
a  hatályon kívül helyezése vagy megváltoztatása nem érinti a  bíróság ítéletének közlése napján vagy azt 
megelőzően a  hatályon kívül helyezett határozat alapján végrehajtott ügyletek érvényességét, ha ez  a  szanálás 
alatt álló intézményben lévő tagsági részesedésekből, az  intézmény eszközeiből, forrásaiból, jogaiból vagy 
kötelezettségeiből jóhiszeműen, ellenérték fejében részesedő harmadik fél szerzett jogát érintené.”

132. §  A Szantv. 126. § (3) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(Az Alap vagyona az alábbi célokra használható fel:)
„j) az Alap működtetésével közvetlenül összefüggő költségek.”

133. §  A Szantv. 132. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az igazgatótanács tagja – az igazgatótanács jóváhagyásával – írásban állandó helyettest nevezhet ki, aki a tag 
távollétében teljes döntési joggal vesz részt az igazgatótanács ülésein.”

134. §  A Szantv. 145. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„a) a  szanálási feladatkörében eljáró MNB-nek és a  Szanálási Alapnak a  szanálási eszközök alkalmazásával és 
a szanálási jogosultságok gyakorlásával kapcsolatban elszámolható költségekre vonatkozó részletes szabályokat,”

135. §  A Szantv. 1. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

136. §  A Szantv.
a) 3. § 56. és 62. pontjában a „Magyar Nemzeti Bank” szövegrész helyébe az „MNB”,
b) 23. § (4) bekezdésében az „állami támogatásban” szövegrész helyébe az „állami pénzügyi támogatásban”,
c) 50. § (3) bekezdésében a „tevékenysége megkezdésének” szövegrész helyébe az „alapításának”,
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d) 27. alcím címében a „lehívható és” szövegrész helyébe a „leírható vagy”,
e) 62. § (4) bekezdésében a „mentesítheti” szövegrész helyébe a „mentesíti”,
f ) 68. § (1) bekezdésében az „eszközökkel” szövegrész helyébe a „forrásokkal”,
g) 68. § (2) bekezdés a) pontjában az „eszközre” szövegrész helyébe az „instrumentumra”,
h) 71. § (4) bekezdésében a „60 nappal” szövegrész helyébe a „két hónappal”,
i) 34. alcím címében a „tőkeelemek” szövegrész helyébe a „kötelezettségek”,
j) 76. § (1) bekezdésében az „f ) pontjában” szövegrész helyébe az „e) pontjában”,
k) 93. § (5) és (6) bekezdésében az „az MNB” szövegrész helyébe az „a szanálási feladatkörében eljáró MNB”,
l) 100. § (3) bekezdés b) pontjában a „szüntethet meg a betétállomány” szövegrész helyébe a „szüntethet meg 

a biztosított betét kártalanítási összeghatár alá eső betétrész-állomány”,
m) 101. § (3) bekezdés b) pontjában a „szüntethet meg a betétállomány” szövegrész helyébe a „szüntethet meg 

a biztosított betét kártalanítási összeghatár alá eső betétrész-állomány”,
n) 102. § (3) bekezdés b) pontjában a „szüntethet meg a betétállomány” szövegrész helyébe a „szüntethet meg 

a biztosított betét kártalanítási összeghatár alá eső betétrész-állomány”,
o) 139.  § (1)  bekezdésben a  „fennálló biztosított betétekkel” szövegrész helyébe a  „fennálló kártalanítási 

összeghatár alá eső betétekkel” szövegrész, és a „biztosított betétekkel” szövegrész helyébe a „biztosított 
betétek kártalanítási összeghatár alá eső betétrészekkel”

szöveg lép.

137. §  Hatályát veszti a Szantv. 145. § (2) bekezdés b) pontja, 146. § (3) bekezdése, 148. § (6) bekezdése.

138. §  Nem lép hatályba a Szantv. 162. §-a.

11. Záró rendelkezések

139. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 58. §, a 72–85. §, a 87–90. §, a 93–95. §, a 97. § d)–f ) pontja, a 141. § (1) bekezdés d) pontja és a 3–4. melléklet 

2015. július 3-án lép hatályba.
 (3) A 96. § (2) és (5) bekezdése 2019. január 1-jén lép hatályba.
 (4) A 96. § (3) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (5) A 96. § (4) és (6) bekezdése 2024. január 1-jén lép hatályba.

140. §  A 47. § és az 51. § az Alaptörvény 41. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

141. § (1) Ez a törvény
a) az  értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló 

2003/71/EK és a  szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra 
vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelv módosításáról szóló 
2010. november 24-i 2010/73/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) az  alternatív befektetésialap-kezelőkről, valamint a  2003/41/EK és a  2009/65/EK irányelv, továbbá 
az  1060/2009/EK és az  1095/2010/EU rendelet módosításáról szóló 2011. június 8-i 2011/61/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a  hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a  hitelintézetek és befektetési vállalkozások 
prudenciális felügyeletéről, a  2002/87/EK irányelv módosításáról, a  2006/48/EK és a  2006/49/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló szóló 2013. június 26-i 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek,

d) a betétbiztosítási rendszerekről szóló 2014/49/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
e) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és 

a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU 
és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról szóló 2014. május 15-i 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 186. szám 26063

 (2) Ez  a  törvény az  Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a  központi értéktárakról, valamint 
98/26/EK irányelv és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2014. július 23-i 
909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2014. évi CIV. törvényhez

A Tpt. 25. melléklete a következő 28. és 29. ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja)
„28. Az  Európai Parlament és a  Tanács 2014/51/EU irányelve (2014. április 16.) a  2003/71/EK és a  2009/138/EK 
irányelvnek, valamint az  1060/2009/EK, az  1094/2010/EU és az  1095/2010/EU rendeletnek az  európai felügyeleti 
hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az  európai felügyeleti hatóság (Európai 
Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról.
29. Az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-
kiegyenlítés javításáról és a  központi értéktárakról, valamint 98/26/EK és a  2014/65/EU irányelv, valamint 
a 236/2012/EU rendelet módosításáról.”

2. melléklet a 2014. évi CIV. törvényhez

A Bszt. 4. melléklet 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. A  befektetési vállalkozás a  7. és 8.  pont alkalmazásakor a  teljesítményjavadalmazás legfeljebb 25 százalékáig 
diszkontált értéken veszi figyelembe a  18.  pontban meghatározott instrumentumokban nyújtott, legalább ötéves 
halasztási időszakkal juttatott teljesítmény-javadalmazási eszközöket.”

3. melléklet a 2014. évi CIV. törvényhez
„5. melléklet a 2013. évi CCXXXVII. törvényhez

Az Európai Unió jogának való megfelelés

 1.  Ez a törvény
a) a bankok és más pénzintézetek éves beszámolójáról és összevont beszámolójáról szóló 1986. december 8-i 

86/635/EGK tanácsi irányelvnek,
b) a  hitelintézetek vonatkozásában a  77/780/EGK és a  89/646/EGK irányelvnek, a  nem életbiztosítási 

tevékenység vonatkozásában a 73/239/EGK és a 92/49/EGK irányelvnek, az életbiztosítások vonatkozásában 
a  79/267/EGK és a  92/96/EGK irányelvnek, a  befektetési vállalkozások vonatkozásában a  93/22/EGK 
irányelvnek, valamint az  átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) 
vonatkozásában a  85/611/EGK irányelvnek a  prudenciális felügyelet megerősítése érdekében történő 
módosításáról szóló 1995. július 18-i 95/26/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001. április 4-i 2001/24/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek,

d) a  pénzügyi rendszereknek a  pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának 
megelőzéséről szóló 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
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e) a  185.  § (1)  bekezdés f )  pontjában a  fogyasztói érdekek védelme érdekében a  jogsértés megszüntetésére 
irányuló eljárásokról szóló 2009. április 23-i 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

f ) a  98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK,  
2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az  európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), 
az  európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az  európai 
felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló  
2010. november 24-i 2010/78/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

g) a  hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a  hitelintézetek és befektetési vállalkozások 
prudenciális felügyeletéről, a  2002/87/EK irányelv módosításáról, a  2006/48/EK és a  2006/49/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. június 26-i 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

h) a betétbiztosítási rendszerekről szóló 2014. április 16-i 2014/49/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.

 2.  Ez a törvény a 185. § (1) bekezdésében a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok 
közötti együttműködésről szóló 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4.  cikk 
(6) bekezdés f ) pontjának végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg a Felügyelet eljárásában.

 3.  Ez  a  törvény a  hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és 
a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

4. melléklet a 2014. évi CIV. törvényhez
„6. melléklet a 2013. évi CCXXXVII. törvényhez

Tájékoztató a betéteseknek

Alapvető információk a betétbiztosításról

A …..[hitelintézet neve]-nál/nél elhelyezett betéteket 
biztosító betétbiztosítási rendszer:

Országos Betétbiztosítási Alap1

A betétbiztosítás összeghatára: 100 000 euró betétesenként és hitelintézetenként2

Ha Ön ugyanannál a hitelintézetnél több betéttel is 
rendelkezik:

Az azonos hitelintézetnél elhelyezett betéteket 
összevonják, és az összevont összegre alkalmazzák 
a 100 000 euró összeghatárt

Ha Ön más betétessel közös betéttel rendelkezik: A 100 000 euró összeghatár külön-külön vonatkozik 
az egyes betétesekre3

Kártalanítási határidő a hitelintézet fizetésképtelensége 
esetén: 

20 munkanap4

A kártalanítás pénzneme: forint [illetve külföldi fióktelep esetén más pénznem]

Kapcsolattartó: Országos Betétbiztosítási Alap (cím, telefonszám, 
e-mail cím)

További információk: www.oba.hu

Átvétel elismerése a betétes által:

További információk:
1 Az Ön betétjét biztosító rendszer
[Adott esetben:] Az  Ön betétje kötelező betétbiztosítási rendszer védelme alatt áll. Ezenfelül az  Ön hitelintézete 
olyan intézményvédelmi rendszernek is tagja, amelyben a részt vevő intézmények a fizetésképtelenség elkerülése 
céljából kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak. Fizetésképtelenség esetén az  Ön betétjeire 100  000 euró 
összeghatárig a betétbiztosítási rendszer kártalanítást fizet.
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2 A betétbiztosítás összeghatára
Ha egy betétet azért nem tudnak kifizetni, mert a hitelintézet nem képes eleget tenni pénzügyi kötelezettségeinek, 
a  betéteseket a  betétbiztosítási rendszerből kártalanítják. A  kártalanítás összege hitelintézetenként legfeljebb  
100 000 euró lehet. A kártalanítás forint összegét a kártalanítás kezdő időpontját megelőző napon érvényes, MNB 
által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján kell meghatározni. A  kártalanítás összegének megállapításakor 
az  adott hitelintézetnél tartott betéteket összevontan veszik figyelembe. Így például, ha a  betétes megtakarítási 
számláján 90 000 EUR, fizetési számláján pedig 20 000 EUR található, akkor is csak 100 000 EUR összegű 
kártalanításra jogosult.
3 A közös betétekre vonatkozó védelem felső értékhatára
Közös betét esetében a 100 000 euró összegű kártalanítás minden betétest külön-külön megillet.
A 100 000 euró összegű kártalanítási összeghatár kiszámításakor az  olyan számlán elhelyezett betéteket, amely 
tekintetében jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyesület vagy hasonló természetű csoport tagjaként két 
vagy több személy jogosult, összevontan és úgy kezelik, mintha egyetlen betétes betétjéről lenne szó.
Egyes esetekben a  betéteseket három hónapig 100 000 eurót meghaladó védelem is megillet. További 
tájékoztatásért látogasson el a következő weboldalra: www.oba.hu.
4 Kártalanítás
A betétbiztosítási rendszer az  Országos Betétbiztosítási Alap [cím, telefonszám, e-mail cím és weboldal]. 
Ez  a  rendszer 2018. december 31-ig 20 munkanapon, 2019. január 1-től 2020. december 31-ig 15 munkanapon, 
2021. január 1-től 2023. december 31-ig 10 munkanapon, 2024. január 1-től 7 munkanapon belül kártalanítást fizet 
az Ön betétjeire legfeljebb 100 000 euró összeghatárig.
Amennyiben ezeken a  határidőkön belül nem kapja meg a  kártalanítást, úgy vegye fel a  kapcsolatot 
a betétbiztosítási rendszerrel.
További tájékoztatásért látogasson el a következő weboldalra: www.oba.hu
Egyéb fontos információk
A betétbiztosítási rendszerek általában minden lakossági betétes és vállalkozás számára védelmet nyújtanak. 
A kivételek, amelyek meghatározott betétekre vonatkoznak, megtalálhatók a betétbiztosítási rendszer weboldalán. 
Kérésre a  hitelintézet is tájékoztatja Önt arról, hogy a  védelem kiterjed-e bizonyos termékekre vagy sem. 
A hitelintézet a számlakivonaton is feltünteti, hogy a betétek védelem alá esnek-e.”

5. melléklet a 2014. évi CIV. törvényhez

A Kbftv. 3. melléklet III. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:
„III. FEJEZET
A KOCKÁZATI TŐKEALAP ÉS A MAGÁNTŐKEALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA
KEZELÉSI SZABÁLYZAT

 1.  Bevezetés
A kockázati tőkebefektetés, illetve magántőke-befektetés jellegzetességeinek részletes leírása, a működési feltételek 
ismertetése.

 2.  A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk
A befektetési alapkezelő
a) cégneve, székhelye;
b) a cégbejegyzésének száma, helye és ideje;
c) a Felügyelettől kapott tevékenységi engedélyének száma, dátuma;
d) a vezető állású személy neve, szakmai önéletrajza;
e) a könyvvizsgáló neve, engedélyének száma.

 3.  A kockázati tőkealapra, illetve magántőkealapra vonatkozó információk
a) a  kockázati tőkealap, illetve magántőkealap neve, székhelye, nyilvántartásba vételének időpontja, 

nyilvántartási száma;
b) a  kockázati tőkealap, illetve magántőkealap jegyzett tőkéje, a  befektetési jegyek forgalomba hozatalára, 

a  jegyzett tőke felemelésére és leszállítására vonatkozó szabályok, az  ideiglenes befektetési jegy 
tulajdonosokkal való elszámolás módja;
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c) a  befektetési jegyek névértéke, darabszáma, sorozat- és sorszáma, valamint a  befektetési jegyhez fűződő 
jogok bemutatása;

d) a  jegyzéskor vállalt vagyoni hozzájárulás felszólítás ellenére történő nemteljesítése esetén alkalmazandó 
rendelkezések;

e) a kockázati tőkealap, illetve magántőkealap futamideje meghosszabbíthatóságának lehetősége, feltételei és 
lehetséges leghosszabb időtartama;

f ) a  kockázati tőkealap, illetve magántőkealap befektetési elveinek leírása, megváltoztatásának lehetősége és 
feltételei;

g) a hitelfelvétel lehetőségei és korlátai;
h) a kölcsönnyújtás feltételei, a kölcsönnyújtás lehetősége vagy kizártsága;
i) a  tőkenövekmény és a  hozam megállapításának és kifizetésének részletes szabályai, a  kockázati tőkealap, 

illetve magántőkealap tőkenövekményének felosztására vagy újra befektetésére vonatkozó szabályok 
(a működési időn belül fizet-e hozamot a kockázati tőkealap illetve magántőkealap, ha hozam képződik, vagy 
teljes egészében újra befekteti; ha fizetnek hozamot, milyen időközönként történhet a kifizetés stb.);

j) a kockázati tőkealapot, illetve magántőkealapot terhelő várható díjak és költségek tételes felsorolása, a díjak 
és költségek összegére vagy számítási módjára, továbbá azok elszámolására vonatkozó részletes tájékoztatás;

k) a befektetési jegy tulajdonosok tájékoztatásának a szabályai;
l) tanácsadóra vagy közreműködőre vonatkozó információk;
m) a kockázati tőkealap, illetve magántőkealap megszűnésével kapcsolatos rendelkezések;
n) a  befektetési alapkezelő díjazására vonatkozó feltételek, a  díj formája, mértéke, számításának módja, 

a kifizetés feltételei;
o) a kezelési szabályzat módosítására vonatkozó eljárás;
p) a nettó eszközérték számítására és közzétételére vonatkozó előírások;
q) a szabad pénzeszközök felhasználására vonatkozó szabályok.”

6. melléklet a 2014. évi CIV. törvényhez

A Kbftv. 13. melléklet 1. pont c) és d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(1. A  teljes javadalmazási politika – beleértve a  fizetésekre és a  nem kötelező nyugdíjjuttatásokra vonatkozóakat  – 
meghatározásakor és alkalmazásakor, amennyiben abban az alkalmazottak azon kategóriája részesül, amely magában 
foglalja a felső vezetést, a kockázatvállalásért és ellenőrzésért felelős alkalmazottakat, valamint a teljes javadalmazásuk 
mértéke miatt a  felső vezetéssel és a  kockázatvállalásért felelős alkalmazottakkal azonos javadalmazási kategóriába 
tartozókat, akiknek szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorol az ABAK-ok kockázati profiljára vagy a kezelésükben 
lévő ABA-k kockázati profiljára, az ABAK-oknak a méretüknek, belső szervezetüknek és tevékenységük jellegének, körének 
és összetettségének megfelelő módon és mértékben be kell tartaniuk az alábbi elveket:)
„c) az  ABAK felügyeleti feladatokat ellátó irányító testülete elfogadja, rendszeres időközönként felülvizsgálja 
a javadalmazási politika általános elveit és felelős annak végrehajtásáért;
d) a  javadalmazási politika végrehajtását legalább évente központi és független belső felülvizsgálatnak vetik 
alá annak ellenőrzése céljából, hogy megfelel-e a  felügyeleti feladatokat ellátó irányító testülete által elfogadott 
javadalmazási politikáknak és eljárásoknak;”

7. melléklet a 2014. évi CIV. törvényhez

 1.  A Szantv. 1. melléklet A) pont 13. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egyedi szanálási terv tartalmazza legalább az alábbi tartalmi elemeket:)
„13. a kifizetésekhez, elszámolási szolgáltatásokhoz és egyéb infrastruktúrákhoz történő hozzáférés folytonosságát 
biztosító lehetőségek leírása, valamint az ügyfélpozíciók hordozhatóságának értékelése;”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 186. szám 26067

 2.  A Szantv. 1. melléklet A) pont 16. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egyedi szanálási terv tartalmazza legalább az alábbi tartalmi elemeket:)
„16. a terv végrehajtásának a munkavállalókra gyakorolt hatása, beleértve a velejáró költségek felmérését, valamint 
a szanálási eljárás során a munkavállalókkal történő konzultációt szolgáló tervezett eljárások leírása;”

 3.  A Szantv. 1. melléklet A) pontja a következő 18–20. alpontokkal egészül ki:
(Az egyedi szanálási terv tartalmazza legalább az alábbi tartalmi elemeket:)
„18. a  szavatoló tőkére, leírható vagy átalakítható kötelezettségre vonatkozó minimumkövetelmény, és adott 
esetben a minimumkövetelmény teljesítésének határideje;
19. adott esetben a szavatoló tőkére és a hitelezői feltőkésítésbe szerződéses kikötés alapján bevonható eszközökre 
vonatkozó minimumkövetelmény, és adott esetben a minimumkövetelmény teljesítésének határideje;
20. adott esetben az intézmény szanálási tervvel kapcsolatos véleménye.”

2014. évi CV. törvény
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról*

1. § (1) A  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a  továbbiakban: Nkt.) 4.  § 1.  pont p)  alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában
alapfeladat: a  köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában foglalt köznevelési feladat, 
amely)
„p) fejlesztő nevelés-oktatás,”
(lehet,)

 (2) Az Nkt. 4. § 1. pont s) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában
alapfeladat: a  köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában foglalt köznevelési feladat, 
amely)
„s) azoknak a  sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az  óvodai nevelése, iskolai nevelése-oktatása, 
kollégiumi ellátása, akik az  e  célra létrehozott gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási 
intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, kollégiumi csoportban eredményesebben foglalkoztathatóak,”
(lehet,)

 (3) Az Nkt. 4. § 1. pont a következő v) alponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában
alapfeladat: a  köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában foglalt köznevelési feladat, 
amely)
„v) utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működtetése”
(lehet,)

 (4) Az Nkt. 4. § 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„11. intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat, szakmai alapdokumentum 21. § 
(3)  bekezdés c)–j)  pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár, kivéve a  jogszabályváltozásból eredő 
módosítást és az olyan vagyont érintő döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges,”

 (5) Az Nkt. 4. § 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„18. működtető: az a települési önkormányzat, amely a saját tulajdonát képező ingatlanban folyó állami köznevelési 
feladatellátáshoz szükséges tárgyi feltételeket, továbbá a  tárgyi feltételek rendelkezésre állásához szükséges 
személyi és pénzügyi feltételeket az e törvényben meghatározottak szerint biztosítja,”

* A törvényt az Országgyűlés a 2014. december 16-i ülésnapján fogadta el.
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 (6) Az Nkt. 4. §-a a következő 37. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„37. lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló: az  a  tanuló, akinek az  adott tanévben a  tanulmányi átlageredménye 
közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, 
és esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé.”

2. §  Az Nkt. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az  érettségi vizsgák megkezdésének 
feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, kivéve
a) a felnőttoktatásban részt vevő tanulókat és
b) azon sajátos nevelési igényű tanulókat, akiket a  szakértői bizottság javaslata alapján a  közösségi szolgálat alól 
az igazgató határozatban mentesített.”

3. §  Az Nkt. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  köznevelési intézmény több különböző típusú köznevelési intézmény feladatait is elláthatja, valamint nem 
köznevelési feladatot ellátó intézménnyel is összevonható az  e  törvényben meghatározott esetben, formában és 
eljárás megtartásával (a  továbbiakban: többcélú intézmény). Nevelési-oktatási intézmény elláthatja a  konduktív 
pedagógiai ellátás, gyógytestnevelés, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása pedagógiai 
szakszolgálati feladatot, jogszabályban meghatározott egyes pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatot, továbbá 
a gyermekétkeztetés feladatát anélkül is, hogy többcélú intézmény formájában működne.”

4. § (1) Az Nkt. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény a  kizárólag sajátos nevelési igényű 
gyermekeket, tanulókat ellátó nevelési-oktatási intézmény, amely a  szakértői bizottság véleménye alapján vehető 
igénybe. A  gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény fejlesztő nevelést-oktatást végző 
iskolaként működik, ha kizárólag súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket lát el.”

 (2) Az Nkt. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek annak a  tanítási évnek az  első napjától, amelyben a  hatodik 
életévét betölti, fejlesztő nevelés-oktatás keretében teljesíti a  tankötelezettségét. A  fejlesztő nevelés-oktatást 
az  oktatásért felelős miniszter rendeletében foglaltak alkalmazásával, a  sajátos nevelési igény típusának 
megfelelő gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, konduktor, konduktor-tanító, konduktor-
óvodapedagógus, konduktor(tanító) vagy konduktor (óvodapedagógus) foglalkoztatásával, a  szülő igénye, 
a  gyermek állapota és a  szakértői bizottság fejlesztő foglalkozások heti óraszámára vonatkozó javaslatának 
figyelembevételével kell megszervezni. A  heti fejlesztő foglalkozások száma nem lehet kevesebb húsz óránál. 
Indokolt esetben a  szülő kérésére, ha a  gyermek állapota szükségessé vagy lehetővé teszi, ennél több vagy 
kevesebb óraszám is megállapítható. Megszervezésekor e  törvénynek a  tankötelezettségre, a  pedagógiai munka 
szakaszaira, a  Nat-ra és a  kerettantervekre, az  intézménytípusokra, a  tanítási év rendjére, a  tanítási, képzési idő 
rendjére, a  tanulói jogviszony létesítésére, a  gyermek, tanuló kötelességének teljesítésére és a  felnőttoktatásra 
vonatkozó rendelkezéseit nem lehet alkalmazni.”

5. § (1) Az Nkt. 19. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Pedagógiai-szakmai szolgáltatás)
„h) a  lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató 
rendszer működtetése.”

 (2) Az Nkt. 19. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pedagógiai-szakmai szolgáltatás országosan egységes szakmai irányítás mellett)
„c) jogszabályban meghatározott feltételek esetén az  abban meghatározott eljárási rendben az  oktatásért felelős 
miniszter engedélyével nem köznevelési intézményfenntartóként, illetve nem köznevelési intézményként működő 
költségvetési szerv által”
(nyújtható.)

 (3) Az Nkt. 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében a  pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat a  Kormány által 
az  oktatásért felelős miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátására kijelölt szerv 
(a  továbbiakban: hivatal) biztosítja. Az  állami fenntartású nevelési-oktatási intézmény, pedagógiai szakszolgálati 
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intézmény a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat a hivataltól veszi igénybe. Az önkormányzati fenntartású nevelési-
oktatási intézmény a  pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat a  hivataltól veheti igénybe a  hivatal költségvetésében 
erre a  célra szolgáló keret erejéig. A  hivatal a  pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátásába bevonhat egyes 
állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményeket, a  (3)  bekezdés c)  pontjában 
meghatározott jogi személyeket, továbbá pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézményt.”

 (4) Az Nkt. 19. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az  egyházi és magán köznevelési intézmény a  pedagógiai-szakmai szolgáltatást térítésmentesen veheti 
igénybe olyan pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó köznevelési intézménytől, amelynek fenntartója 
az oktatásért felelős miniszterrel e célból köznevelési szerződést kötött.”

 (5) Az Nkt. 19. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  pedagógiai-szakmai szolgáltatás ellátásának részletes szabályait, a  térítésmentesen nyújtott pedagógiai-
szakmai szolgáltatások ellátásának szintjét az oktatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.”

6. § (1) Az Nkt. 20. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A többcélú intézmény lehet)
„f ) óvoda-bölcsőde.”

 (2) Az Nkt. 20. § (9)–(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(9) EGYMI a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók többi gyermekkel, tanulóval együtt történő nevelésének, 
oktatásának segítése céljából hozható létre. Az  intézmény keretén belül működnie kell kizárólag sajátos 
nevelési igényű gyermekeket, tanulókat ellátó óvodai, általános iskolai, fejlesztő nevelés-oktatást végző 
iskolai vagy középfokú iskolai feladatot ellátó intézményegységnek, továbbá utazó gyógypedagógusi, utazó 
konduktori hálózatnak vagy – az  országos és megyei szakértői bizottsági feladatok kivételével – pedagógiai 
szakszolgálati feladatokat ellátó intézményegységnek. Az  EGYMI elláthatja továbbá a  családsegítő szolgálat, 
az  iskola-egészségügyi ellátás és a  gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai eszközök és segédanyagok 
kölcsönzésének feladatait, valamint kollégiumot működtethet. Az  EGYMI-ben ellátott feladatokra – a  családsegítő 
szolgálat, az  iskola-egészségügyi ellátás és a  gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai eszközök és segédanyagok 
kölcsönzése kivételével – külön-külön szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeket kell létrehozni.
(10 Ha a  települési önkormányzat a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint nem 
köteles a  bölcsődei ellátás megszervezésére és a  gyermekek száma nem teszi lehetővé az  óvodai és bölcsődei 
csoport külön-külön történő létrehozását, feltéve továbbá, hogy minden, a  településen lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthetővé válik, egységes 
óvoda-bölcsőde hozható létre a  legalább második életévüket betöltött, továbbá az  óvodai nevelésben ellátható 
gyermekek közös neveléséhez.”

 (3) Az Nkt. 20. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Óvoda-bölcsőde szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében óvoda és bölcsőde 
feladatait láthatja el.”

7. § (1) Az Nkt. 21. § (8) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A köznevelési intézményt törölni kell a nyilvántartásból, ha)
„g) a hatóság súlyos vagy az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során megállapított szakmai jogszabálysértés 
miatt – a nem állami költségvetési szerv vagy nem települési önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmény 
esetén a működési engedély visszavonásával egyidejűleg – a nyilvántartásból való törlését elrendeli.”

 (2) Az Nkt. 21. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  nyilvántartásból való törléssel egyidejűleg a  kormányhivatal kijelöli azt a  nevelési-oktatási intézményt, 
amely a  megszűnt intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, tanulók felvételét nem tagadhatja meg. 
A  hivatal a  köznevelés információs rendszeréből (a  továbbiakban: KIR) továbbítja a  megszűnt intézménnyel 
tanulói jogviszonyban álló tanuló nevét és lakóhelyét, tartózkodási helyét a  kormányhivatal számára a  nevelési-
oktatási intézmény kijelölése céljából. Az intézményt úgy kell kijelölni, hogy a gyermek, a tanuló számára a kijelölt 
intézményben a nevelés, a nevelés-oktatás igénybevétele ne jelentsen aránytalan terhet. A köznevelési intézmény 
nyilvántartásból való törléséről szóló jogerős határozatot a kormányhivatal megküldi az állami intézményfenntartó 
központnak, települési önkormányzatnak, a  törvényben meghatározott feladataik ellátása érdekében. A  határozat 
tartalmazza annak az intézménynek a kijelölését, amely a gyermek, a tanuló felvételét nem tagadhatja meg.”



26070 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 186. szám 

 (3) Az Nkt. 21. § (10) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a bekezdés a következő e) és 
f ) ponttal egészül ki:
(E § alkalmazásában súlyos jogszabálysértés, ha)
„d) a  fenntartó – köznevelési intézmény fenntartásával összefüggő – tevékenységének törvényességi ellenőrzése 
során megállapított törvénysértést a fenntartó a törvénysértés megszüntetésére történő felhívásban megállapított 
határidőig nem szünteti meg,
e) a köznevelési intézményben folyó nevelő és oktató munka a közbiztonságot, a közrendet, a közegészségügyet, 
a közerkölcsöt sérti, vagy mások jogai, szabadságjogai ellen irányul,
f ) a köznevelési intézmény a feladatainak ellátásához szükséges feltételekkel nem rendelkezik.”

8. §  Az Nkt. 32. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a nevelési-oktatási intézményt egyházi jogi személy vagy a vallási tevékenységet végző szervezet tartja fenn:)
„h) és az  iskola tananyagában a  hittan mint tantárgy szerepel, az  állami intézményekre megállapított 
pedagóguslétszámon felül alkalmazott hitoktatónak, hittantanárnak egyházi felsőoktatási intézményben vagy 
a vallási tevékenységet végző szervezet által fenntartott felsőoktatási intézményben szerzett hitoktatói, hittantanári 
vagy a hitélettel kapcsolatos felsőfokú képesítéssel vagy pedagógus szakképzettséggel és az egyházi jogi személy 
által kibocsátott hitoktatói képesítéssel, továbbá a  bevett egyház belső szabálya alapján illetékes egyházi jogi 
személy vagy a vallási tevékenységet végző szervezet általi megbízással kell rendelkeznie,”

9. §  Az Nkt. 45. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az iskola igazgatója a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy 
a  tanuló a  tankötelezettségének magántanulóként tehet eleget. Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő 
tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéséhez be kell szereznie a gyermekvédelmi gyám véleményét.”

10. §  Az Nkt. 46. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) Az  iskola a  tanuló kérelmére diákigazolvány kiadását kezdeményezi a  KIR adatkezelőjénél. A  diákigazolvány 
elkészítéséről a KIR adatkezelője gondoskodik. A diákigazolvány közokirat. A diákigazolvány elkészítésére irányuló 
eljárásban – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a  köznevelési intézmény a  központi adatszolgáltatásra 
alkalmas rendszeren keresztül, elektronikus úton terjeszti elő a  diákigazolvány elkészítésére irányuló kérelmet, 
és tesz jogszabályban meghatározott más eljárási cselekményeket. A  köznevelési intézmény az  eljárás során – ha 
jogszabály másként nem rendelkezik – a  központi adatszolgáltatásra alkalmas rendszeren keresztül, elektronikus 
úton tart kapcsolatot a  KIR adatkezelőjével. A  KIR adatkezelője a  köznevelési intézmény útján közli a  tanulóval 
a  diákigazolvány kiállítására irányuló eljárás során hozott döntéseket. A  KIR adatkezelője a  diákigazolvány 
igényléséhez és előállításához szükséges személyes adatokat, a  köznevelési intézmény adatait, a  diákigazolvány 
egyedi azonosítóját, a  kiadott érvényesítő matrica sorszámát, valamint a  jogosultság ellenőrzéséhez és 
nyilvántartásához szükséges további, személyes adatnak nem minősülő adatot tartalmazó nyilvántartást vezet. 
A KIR adatkezelője, valamint a diákigazolvány elkészítésében közreműködők a diákigazolvány elkészítése körében 
tudomásukra jutott személyes adatot a diákigazolvány érvényességének megszűnését követő öt évig kezelhetik.”

11. §  Az Nkt. 53. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha)
„d) az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles kort.”

12. §  Az Nkt. 57. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  tanuló az  iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az  előírt tanulmányi követelményeket sikeresen 
teljesítette. Az  iskola igazgatója a  szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az  iskola első 
évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a  tanuló az  előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. 
Ebben az esetben csak a megismételt évfolyamról kap bizonyítványt a tanuló.”

13. §  Az Nkt. 62. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) A nevelési-oktatási intézmény, a pedagógiai szakszolgálat vezetője a heti teljes munkaidőnek az 5. melléklet 
vagy a  pedagógiai szakszolgálatokra vonatkozó miniszteri rendelet szerint tanórákkal vagy foglalkozásokkal le 
nem kötött részében látja el a magasabb vezetői, vezetői megbízással kapcsolatos feladatokat. A nevelési-oktatási 
intézményben foglalkoztatott magasabb vezető vagy vezető megbízással rendelkező pedagógus heti tanóráinak, 
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foglalkozásainak számát az 5. melléklet határozza meg. Az iskolában foglalkoztatott magasabb vezető vagy vezető 
megbízással rendelkező pedagógus heti tanóráinak, foglalkozásainak száma az  általa az  intézményben tanított 
tantárgynak – az  oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettanterv alapján készült helyi tanterv szerinti – heti 
óraszámával azonos, amennyiben olyan tantárgyat tanít, amelynek a helyi tanterv szerinti óraszáma magasabb, mint 
az 5. mellékletben az adott intézményre és vezetőre meghatározott heti tanórák, foglalkozások száma.”

14. §  Az Nkt. 63. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  pedagógusigazolvány elkészítésére irányuló eljárásban a  munkáltató – ha jogszabály másként 
nem rendelkezik – a  központi adatszolgáltatásra alkalmas rendszerrel, elektronikus úton terjeszti elő 
a  pedagógusigazolvány elkészítésére irányuló kérelmet, és tesz jogszabályban meghatározott más eljárási 
cselekményeket. A  munkáltató az  eljárás során – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a  központi 
adatszolgáltatásra alkalmas rendszerrel elektronikus úton tart kapcsolatot a  KIR adatkezelőjével. 
A  pedagógusigazolvány igénylésének további szabályait jogszabály határozza meg. A  KIR adatkezelője 
a  pedagógusigazolvány igényléséhez és előállításához szükséges személyes adatokat, a  pedagógusigazolvány 
egyedi azonosítóját, a  kiadott érvényesítő matrica sorszámát, valamint a  jogosultság ellenőrzéséhez és 
nyilvántartásához szükséges további, személyes adatnak nem minősülő adatot tartalmazó nyilvántartást vezet. 
A  KIR adatkezelője és a  pedagógusigazolvány elkészítésében közreműködők a  pedagógusigazolvány elkészítése 
körében tudomásukra jutott személyes adatot a  pedagógusigazolvány érvényességének megszűnését követő öt 
évig kezelhetik.”

15. § (1) Az Nkt. 63/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az állami intézményfenntartó központ köteles a Kar területi szervei működéséhez a megyeközponti és fővárosi 
tankerület székhelyén működő köznevelési intézményben a  működéshez szükséges megfelelő hely biztosításáról 
gondoskodni.”

 (2) Az Nkt. 63/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A Kar Etikai Kódexe általános etikai alapelvekből, részletes etikai és eljárási szabályokból áll.”

16. §  Az Nkt. 67. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat megállapításakor 
az  egy időben több köznevelési intézménnyel fennálló óraadói megbízási jogviszony keretében ellátott tanórák, 
foglalkozások számát össze kell adni.”

17. §  Az Nkt. 68. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha jogszabályi előírás vagy a  munkáltató döntése alapján a  köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, 
munkaszerződése határozott időre szól, és a  határozott idő alapján a  megbízás vagy a  munkaszerződés utolsó 
napja nem a  július 1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra esne, a  megbízás, a  munkaszerződés lejártának 
időpontját akkor is erre az időszakra kell meghatározni, ha az a jogszabályi előírás vagy munkáltatói döntés alapján 
meghatározott határidő végénél legfeljebb hat hónappal korábban vagy később járna le.”

18. §  Az Nkt. 69. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel)
„f ) a  gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a  gyermekvédelmi jelzőrendszernek 
a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért,”

19. §  Az Nkt. 74. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  (4)  bekezdés szerinti kötelezettség alól történő mentesülés iránti kérelemmel egyidejűleg a  települési 
önkormányzat igazolja a  gazdasági és jövedelemtermelő képességének hiányát, ennek érdekében adatot 
szolgáltat az  érintett köznevelési intézmények működtetési adatairól, amelyek működtetését a  települési 
önkormányzat nem tudja vállalni, továbbá a  működtetéshez rendelkezésre álló bevételeiről. Amennyiben 
a  települési önkormányzat a  mentesülés iránti kérelem benyújtásakor az  érintett köznevelési intézményeknek 
nem működtetője, úgy az  érintett intézmények működési adatairól az  állami intézményfenntartó központ 
szolgáltat adatot. Ha az  adatszolgáltatás nem vagy csak részben támasztja alá a  működtetési képesség hiányát, 
az  állam a  települési önkormányzatot hozzájárulás megfizetésére kötelezi. A  hozzájárulás megállapítása a  helyi 
önkormányzati képviselők soron következő választása évét követő szeptember 1-je és az azt követő önkormányzati 
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képviselő-választás évét követő augusztus 31-ével bezárólag terjedő időszakra havonként azonos összegben 
történik, a  felülvizsgálatra a  helyi önkormányzati képviselők soron következő választását követő évben kerül 
sor. Hozzájárulási kötelezettség megállapítása esetén, annak közlését követő nyolcnapos jogvesztő határidőn 
belül a  települési önkormányzat a  hozzájárulás feltételei vállalásáról határozatot hoz. A  hozzájárulás vállalásának 
hiányában a  települési önkormányzat működtetési kötelezettség alóli mentesülés iránti kérelmét visszavontnak 
kell tekinteni. Ha az állami intézményfenntartó központ a köznevelési intézmény fenntartói jogát más fenntartónak 
átadja, a  hozzájárulás összegét a  fenntartóváltásra vonatkozó döntéstől számított harminc napon belül felül kell 
vizsgálni.”

20. § (1) Az Nkt. 76. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A működtető köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési 
feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan láthassák el. A  működtető a  köznevelési közfeladat-ellátás 
céljait szolgáló ingatlant az e törvény keretei között kötött szerződésben foglalt módon és feltételekkel az ingatlan 
rendeltetésének megfelelő, hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerint 
üzemelteti, karbantartja, gondoskodik az  állagmegóvásról. Az  állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, 
fejlesztési költségek fedezése a  működtetőnek nem kötelessége, de ehhez az  állam pályázati úton támogatást 
nyújthat. A működtető köteles a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni 
az ingatlan vagyonvédelméről.”

 (2) Az Nkt. 76. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A működtető feladata a köznevelési közfeladat-ellátáshoz kapcsolódó helyiségek – ide nem értve a kiszolgáló 
helyiségeket – bútorzata, a  nevelőmunkát segítő eszközök és taneszközök kivételével a  köznevelési intézmények 
működéséhez szükséges eszközök és felszerelések, valamint anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, 
átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása. A  működtető feladata továbbá a  köznevelési intézmény alapító 
okiratában foglalt feladat ellátásához jogszabály szerint szükséges technikai berendezések működtetése, javítása, 
karbantartása, cseréje és a tulajdonában lévő taneszközök, egyéb eszközök és felszerelések karbantartása.”

21. §  Az Nkt. 44. alcíme a következő 76/B. §-sal egészül ki:
„76/B.  § Az  állami köznevelési közfeladat ellátásához a  hivatalt az  általa ellátott pedagógiai-szakmai szolgáltatási 
feladatok biztosítását szolgáló helyi önkormányzati tulajdonú
a) önálló ingatlanra és ingó vagyonra vonatkozóan ingyenes vagyonkezelői jog,
b) ingatlanrészre és ingó vagyonra vonatkozóan ingyenes használati jog
illeti meg.”

22. § (1) Az Nkt. 83. §-a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  állami és önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben a  Kar által elfogadott Etikai Kódex 
alkalmazása kötelező. A magán köznevelési intézmény fenntartója a Kar által elfogadott Etikai Kódex általános etikai 
alapelveinek figyelembevételével megalkotja az  általa fenntartott köznevelési intézményekben foglalkoztatott 
pedagógusokra vonatkozó intézményi etikai kódexet. Az  egyházi köznevelési intézmény ajánlásként veszi 
figyelembe a Kar által elfogadott Etikai Kódex alapelveit.”

 (2) Az Nkt. 83. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a  fenntartóváltás a  települési önkormányzat működtetési kötelezettségét érinti, vagy működtetési 
kötelezettséget keletkeztet, az  érintett települési önkormányzatot egyetértési jog illeti meg a  döntés 
meghozatalakor, kivéve, ha az  adott köznevelési intézmény fenntartói jogának az  állami intézményfenntartó 
központ részéről történő átvétele a köznevelési közfeladat-ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlen, 
vagy annak hiányában a gyermekekre, tanulókra aránytalan teher hárulna.”

23. §  Az Nkt. 84. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A fenntartói jog átadásának tilalmára vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni a fenntartó személyében 
jogutódlással bekövetkező változás, a fenntartói jog jogszabály alapján történő átadása esetén, az önkormányzatok 
szétválásával összefüggő vagyonmegosztáskor, az egyéni vállalkozó halálakor, ha van, aki a tevékenység folytatására 
jogosult.”
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24. §  Az Nkt. 92. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár mindaddig, ameddig megfelel az  (1)  bekezdésben 
meghatározott feltételeknek az  óvodai nevelést, a  kollégiumi ellátást, a  pedagógiai szakszolgálatokat, továbbá  
– ha a magyar jog szerinti tanköteles kort eléri – az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá 
a  tankötelezettség ideje alatt megkezdett és a  tankötelezettség megszűnése után folytatott tanulmányok alatt 
a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.”

25. § (1) Az Nkt. 94. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az oktatásért felelős miniszter, hogy)
„e) az  óvodai felvétel eljárási rendjét, az  óvodai nevelésben való kötelező részvétel, a  tankötelezettség, a  fejlesztő 
nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás teljesítésével kapcsolatos feladatokat, a  tanulói jogviszonnyal kapcsolatos 
egyes kérdéseket és – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – a tanulókat megillető juttatásokat, 
kedvezményeket,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (2) Az Nkt. 94. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az oktatásért felelős miniszter, hogy)
„g) a  nem állami költségvetési szerv vagy nem települési önkormányzat által alapított, fenntartott köznevelési 
intézmény működési engedélye kiadásának részletes szabályait és az azzal kapcsolatos mellékleteket,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (3) Az Nkt. 94. § (1) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az oktatásért felelős miniszter, hogy)
„n) az  országos szaktanácsadói tevékenység keretében megszervezett, továbbá nem tantárgyhoz, nem 
szakterülethez kötődő szaktanácsadói feladatokat, azok megszervezését, valamint az  országos szaktanácsadói 
tevékenységhez kapcsolódó további szakmai követelményeket, a  nem tantárgyhoz, nem szakterülethez kötődő 
országos pedagógiai-szakmai szolgáltatások körét, területeit, megszervezését, az  állami köznevelési közfeladat-
ellátás keretében biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásban való részvétel feltételeit, a  nevelési-oktatási 
intézmény által nyújtható pedagógiai-szakmai szolgáltatások körét, a  pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó 
és köznevelési intézménynek nem minősülő szervezetek pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban történő 
közreműködéséhez szükséges engedély kiadásának feltételeit és eljárásrendjét, valamint a  térítésmentesen 
biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátási szintjét,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (4) Az Nkt. 94. § (1) bekezdése a következő v) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az oktatásért felelős miniszter, hogy)
„v) a  Nemzeti Pedagógus Kar tagságának körét, országos és területi szervezeti felépítését, működését, feladatait, 
jogait, minimálisan létrehozandó szakmai tagozatait, az etikai eljárásának főbb szabályait, a tagnyilvántartás eljárási 
szabályait és a törvényességi felügyeleti jogkör gyakorlóját”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (5) Az Nkt. 94. § (4) bekezdése a következő x)–z) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazás kap a Kormány, hogy)
„x) a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulónak minősülés részletes feltételeit, a pedagógiai-szakmai szolgáltatások 
körébe tartozó, a  lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai 
támogató rendszer létrehozását, működtetését, és az ennek keretében történő adatszolgáltatás rendjét,
y) a köznevelési szerződés tartalmát, érvényességi idejét és a megkötésére vonatkozó eljárásrendet,
z) a  vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett, továbbá nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás szervezésének 
az  egyenlő bánásmódról és az  esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28.  § 
(2)  bekezdésében meghatározott feltételek érvényesülését szolgáló sajátos feltételeit, különös tekintettel 
a jogellenes elkülönítés tilalmára”
(rendeletben állapítsa meg.)

26. §  Az Nkt. 99. §-a a következő (13) és (14) bekezdéssel egészül ki:
„(13) Ha a  munkakör megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető be, 
óvodapszichológusként, iskolapszichológusként ötéves határozott időre alkalmazható az  is, aki pszichológus 
végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, de nem rendelkezik a szükséges pedagógus vagy szakpszichológus 
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szakképzettséggel vagy szakiránnyal, feltéve, hogy öt éven belül vállalja a  munkakör betöltéséhez szükséges 
szakképzettség, szakvizsga megszerzését.
(14) Ha a  pedagógus-munkakör megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető be, 
akkor legfeljebb egy alkalommal a  gyakornoki idő lejártáig gyakornokként alkalmazható az  is, aki a  nyelvvizsga 
letétele kivételével a  pedagógus-munkakör betöltéséhez előírt végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél 
kiadásának feltételeit teljesítette. Ebben az  esetben a  minősítő vizsga letételének feltétele az  előírt nyelvvizsga-
bizonyítvány megszerzése. Amennyiben a  gyakornok az  előírt határidőig a  nyelvvizsga-bizonyítványt nem szerzi 
meg, közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya e törvény erejénél fogva megszűnik.”

27. §  Az Nkt. 54. alcíme a következő 99/C. §-sal egészül ki:
„99/C. § (1) Az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat a hivatal 2015. 
április 1-jétől biztosítja.
(2) Az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében az állami pedagógiai-szakmai szolgáltatás ellátását biztosító 
mindazon állami és helyi önkormányzati tulajdonú ingó és ingatlan vagyon, tárgyi, műszaki, pénzügyi eszköz, 
amely a pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátását biztosítja és 2015. március 31-én az állami intézményfenntartó 
központ használatában vagy vagyonkezelésében van,
a) önálló ingatlan és a feladatellátást szolgáló ingó vagyon esetében a hivatal ingyenes vagyonkezelésébe,
b) ingatlanrész és a feladatellátást szolgáló ingó vagyon esetében a hivatal ingyenes használatába
kerül 2015. április 1-jén.
(3) Az  állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében a  pedagógiai-szakmai szolgáltatás ellátását biztosító 
személyi, tárgyi, műszaki, pénzügyi eszközök alatt az átvett pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladathoz kapcsolódó 
valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni kell.”

28. §  Az Nkt.
  1.  4.  § 25.  pontjában, 16.  § (3)  bekezdésében, 47.  § (7)  bekezdésében az  „érzékszervi” szövegrész helyébe 

az „érzékszervi (látási, hallási)”,
  2.  7.  § (5)  bekezdésében az  „– a  19.  § (3)  bekezdés c)  pontjában foglalt kivétellel –” szövegrész helyébe  

az „– a 19. § (3) bekezdés a) és c) pontjában foglalt kivétellel –”,
  3.  15.  § (4)  bekezdésében az  „A fejlesztő nevelésben, fejlesztő nevelés-oktatásban” szövegrész helyébe  

az „A fejlesztő nevelés-oktatásban”,
  4.  21. § (2) bekezdésében az „a Kormány által az oktatásért felelős miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó 

egyes feladatainak ellátására kijelölt szervnél (a továbbiakban: hivatal)” szövegrész helyébe az „a hivatalnál”,
  5.  37.  § (3)  bekezdés a)  pontjában az „a jogszabálysértésre” szövegrész helyébe az „a jogszabálysértésre vagy 

az intézmény belső szabályzatának megsértésére”,
  6.  41.  § (1)  bekezdésében az  „Országos statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt adatokat 

szolgáltatni” szövegrész helyébe az „Országos statisztikai adatgyűjtési program keretében előírt, valamint 
a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókról összesített adatokat szolgáltatni”,

  7.  44. § (1) bekezdésében a „köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR)” szövegrész helyébe a „KIR”,
  8.  45. § (3) bekezdésében az „a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart” szövegrész helyébe az „annak 

a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti”,
  9.  47. § (10) bekezdésében, 94. § (1) bekezdés d) pontjában az „utazó gyógypedagógusi” szövegrészek helyébe 

az „utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori”,
10.  50.  § (6)  bekezdésében az „akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a  körzetében található” 

szövegrész helyébe az „aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik”,
11.  61.  § (1)  bekezdés első mondatában az „óraadó kivételével” szövegrész helyébe az „óraadó és az  egyházi 

szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott kivételével”,
12.  61. § (4a) bekezdésében az „Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet” szövegrészek helyébe az „A hivatal”,
13.  62.  § (4)  bekezdésében a „hivatal az  oktatásért felelős miniszter által kijelölt háttérintézménnyel közösen” 

szövegrész helyébe a „hivatal”,
14.  64.  § (6)  bekezdésében a „kormányhivatal” szövegrész helyébe a „hivatal”, a „kormányhivatalnál” szövegrész 

helyébe a „hivatalnál”,
15.  67.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „középiskolában mesterfokozat” szövegrész helyébe a „középiskolában 

az  e  törvényben foglaltak szerint pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett 
szakképzettség”,
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16.  67. § (1) bekezdés c) pontjában a „legalább öt év pedagógus-munkakörben” szövegrész helyébe a „legalább 
öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói 
megbízás ellátása során”,

17.  77.  § (2)  bekezdés k)  pontjában az  „állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az  „állami 
intézményfenntartó központ, valamint az állami felsőoktatási intézmény”,

18.  82. § (6) bekezdés c) pontjában a „szakterületét” szövegrész helyébe a „vizsgaterületét”,
19.  84.  § (7)  bekezdésében az  „állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az  „állami 

intézményfenntartó központ, valamint az állami felsőoktatási intézmény”,
20.  87. § (2) bekezdésében a „hivatal szervezi a kormányhivatal közreműködésével” szövegrész helyébe a „hivatal 

szervezi”,
21.  94.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „tanulók felvételével kapcsolatos kérdéseket” szövegrész helyébe 

a  „gyermekek, tanulók óvodai, iskolai felvételével kapcsolatos kérdéseket, a  kötelező felvételt biztosító 
óvodába és általános iskolába történő felvétel tekintetében az életvitelszerű ott lakás feltételeit”

szöveg lép.

29. §  Az Nkt. 5. melléklete a Melléklet szerint módosul.

30. §  Hatályát veszti az Nkt.
  1.  14. § (2)–(7) bekezdése,
  2.  21. § (6) és (12) bekezdése,
  3.  23. § (11) és (12) bekezdése,
  4.  25. § (6) bekezdése,
  5.  26. § (3) bekezdése,
  6.  31. § (5)–(7) bekezdése,
  7.  49. § (3a) és (3b) bekezdése,
  8.  58. § (8)–(10), (12), (14) bekezdése,
  9.  63/A. § (3) és (5) bekezdése,
10.  63/B. § (2) bekezdése,
11.  63/C. § (4)–(6) bekezdése,
12.  63/E. § (3), (8) és (9) bekezdése,
13.  63/F. § (2), (4), (6)–(9) bekezdése,
14.  71. § (2)–(5) bekezdése,
15.  78. § (4)–(7) bekezdése,
16.  86. § (4)–(8) bekezdése,
17.  87. § (4) bekezdése és
18.  96. § (8) bekezdése.

31. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 5. § (3) bekezdése és a 21. § 2015. április 1-jén lép hatályba.
 (3) A 30. § 2015. június 15-én lép hatályba.

 Áder János s. k.,  Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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Melléklet a 2014. évi CV. törvényhez

Az Nkt. 5.  melléklet Az  intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető, 
tagintézményvezető-helyettes, intézményegységvezető-helyettes heti tanóráinak száma (óvodapedagógus esetén 
óvodai foglalkozásainak száma) alcímében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E

1 Intézménytípus legalább 450 fő gyermek-, 

tanulólétszám

200–449 fő közötti 

gyermek-, tanulólétszám

50–199 fő közötti 

gyermek-, 

tanulólétszám

50 fő alatti gyermek-,  

tanulólétszám)

„

6 Kizárólag sajátos 
nevelési igényű 
gyermekeket nevelő 
óvoda

10 12 14 16

”

2014. évi CVI. törvény
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő törvények 
módosításáról*

1. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló  
1995. évi LXVI. törvény módosítása

1. §  A köziratokról, a  közlevéltárakról és a  magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 
(a továbbiakban: Ltv.) 8. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A levéltári anyag védelmének ágazati irányítását a kultúráért felelős miniszter látja el. Ágazati irányító hatáskörében)
„b) szabályozza
ba) a  levéltári állomány gyarapításával és a  levéltári gyűjtőmunkával kapcsolatos feladatokat, a maradandó értékű 
irattári és levéltári anyag illetékességből történő átvételét, az iratok cseréjét és letéti megőrzését,
bb) a  levéltári anyag őrzésének és tárolásának követelményeit, a  levéltári raktárak használati rendjével és 
az  állományvédelemmel kapcsolatos követelményeket, az  iratok levéltári feldolgozására, a  levéltári anyag 
rendszerezésére, rendezésére vonatkozó előírásokat, a  levéltári anyag selejtezésének, nyilvántartásának, leírásának 
és a segédletek készítésének követelményeit,
bc) a  levéltári anyag használatának szabályait, a  levéltári kutatás, tájékoztatás és kölcsönzés, valamint az  ezzel 
összefüggő nyilvántartások vezetésének követelményeit, a hitelesített iratmásolat külföldre történő továbbítását,
bd) a  levéltárakról vezetett nyilvántartás és a  közlevéltárak által vezetett nyilvántartás adatkörét, meghatározza 
a nyilvántartás vezetésének szabályait, valamint az iratkezelés szabályozásában, ellenőrzésében és az iratselejtezés 
ellenőrzésében való részvétel kapcsán jelentkező közlevéltári feladatokat, valamint
be) a  levéltári módszertani ajánlások közreadásával összefüggő, továbbá a  levéltári szakmai tevékenységhez 
kapcsolódó tervezési és beszámolási feladatokat;”

2. §  Az Ltv. 35/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Felhatalmazást kap a  kultúráért felelős miniszter, hogy az  elektronikus formában tárolt iratok levéltári 
átvételének eljárásrendjét és műszaki követelményeit az  e-közigazgatásért felelős miniszterrel és a  köziratok 
kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2014. december 16-i ülésnapján fogadta el.
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3. §  Az Ltv. 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„36. § Felhatalmazást kap a kultúráért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza
a) a  levéltári állomány gyarapításával és a  levéltári gyűjtőmunkával kapcsolatos feladatokat, a  maradandó értékű 
irattári és levéltári anyag illetékességből történő átvételét, az iratok cseréjét és letéti megőrzését,
b) a  levéltári anyag őrzésének és tárolásának követelményeit, a  levéltári raktárak használati rendjével és 
az  állományvédelemmel kapcsolatos követelményeket, az  iratok levéltári feldolgozására, a  levéltári anyag 
rendszerezésére, rendezésére vonatkozó előírásokat, a  levéltári anyag selejtezésének, nyilvántartásának, leírásának 
és a segédletek készítésének követelményeit,
c) a  levéltári anyag használatának szabályait, a  levéltári kutatás, tájékoztatás és kölcsönzés, valamint az  ezzel 
összefüggő nyilvántartások vezetésének követelményeit, a hitelesített iratmásolat külföldre történő továbbítását,
d) a  levéltárakról vezetett nyilvántartás és a  közlevéltárak által vezetett nyilvántartás adatkörét, meghatározza 
a nyilvántartás vezetésének szabályait, valamint az iratkezelés szabályozásában, ellenőrzésében és az iratselejtezés 
ellenőrzésében való részvétel kapcsán jelentkező közlevéltári feladatokat, valamint
e) a  levéltári módszertani ajánlások közreadásával összefüggő, továbbá a  levéltári szakmai tevékenységhez 
kapcsolódó tervezési és beszámolási feladatokat.”

4. §  Az Ltv.
a) 2.  § b)  pontjában, 13.  § e)  pontjában, valamint 32.  § (3)  bekezdésében a „tartós állami tulajdonú társasági 

részesedéssel működő gazdasági társaságok” szövegrész helyébe a  „nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 2. melléklet I. pontjában meghatározott gazdasági társaságok” szöveg,

b) 19. § (1) bekezdésében a „Hadtörténeti Levéltár” szövegrész helyébe a „Hadtörténelmi Levéltár” szöveg
lép.

5. §  Hatályát veszti az Ltv.
a) 15. § (5) bekezdés a), c) és d) pontja,
b) 35/A.  § (2)  bekezdésében az  „és az  elektronikus iratok levéltárba adásával, tárolásával kapcsolatban” 

szövegrész.

2. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló  
1997. évi CXL. törvény módosítása

6. §  A muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
(a továbbiakban: Kultv.) 38. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A muzeális intézmény alapleltárában szereplő kulturális javak selejtezéséhez a miniszter engedélye szükséges.”

7. §  A Kultv. 38/A. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (6)–(7) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4) A  kölcsönzési szerződésben kölcsönzési díj és pénzügyi biztosíték köthető ki. A  muzeális intézmény 
nyilvántartásában szereplő kulturális javak nem muzeális intézmény számára, továbbá külföldre történő kölcsönzése 
esetén, a  (7)  bekezdésben meghatározott kivétellel a  kölcsönzött kulturális javak értékéhez igazodó pénzügyi 
biztosítékot kell kikötni.
(5) A  miniszter állami tulajdonú kulturális javak muzeális intézmények közötti kölcsönzése esetén a  kölcsönvevő 
indokolt kérelmére, nemzeti kulturális érdekre figyelemmel mentesítést adhat a  kölcsönzési díj és a  pénzügyi 
biztosíték megfizetése alól, kivéve a (6) bekezdésben meghatározott kölcsönzés esetét.
(6) A  muzeális intézmény nyilvántartásában szereplő kulturális javak nem muzeális intézmény számára, továbbá 
külföldre történő kölcsönzéséhez a miniszter hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás megadása során a miniszter 
vizsgálja a  kölcsönzéshez fűződő nemzeti kulturális érdek, valamint a  (2)–(4)  bekezdésben rögzített feltételek 
meglétét.
(7) Nem köteles pénzügyi biztosíték kikötésére a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, ha a nyilvántartásában szereplő 
kulturális javakat a Magyar Honvédség szervezete részére adja kölcsön.”
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8. §  A Kultv. 45/A. § (2) bekezdés b) pont bb)–be) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A megyei hatókörű városi múzeum − a 37/A. §-ban és a 42. § (2) bekezdésében foglalt feladatokon túlmenően − állami 
feladatai keretében:
területileg illetékes múzeumként gyűjtőterületére kiterjedően:]
„bb) szakmai nyilvántartása alapján jogszabályban meghatározottak szerint adatokat szolgáltat a  régészeti 
lelőhelyekről,
bc) a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leletet vagy lelőhelyet a kulturális örökség védelméről szóló 
törvényben meghatározott intézménynek haladéktalanul bejelenti,
bd) jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz a régészeti feltárás során előkerült régészeti leletek, továbbá 
a  régészeti emlékek és a  műemlékek vissza nem építhető vagy a  helyszínen meg nem őrizhető töredékei és 
tartozékai elhelyezésében,
be) jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz a védetté nyilvánított területek ellenőrzésében,”

9. §  A Kultv. 46. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A területi múzeum állam, helyi önkormányzat fenntartásában, vagy az állam vagy helyi önkormányzat 100%-os 
tulajdonában álló gazdasági társaság fenntartásában működik.
(6) A régészeti gyűjtőkörrel rendelkező területi múzeum a gyűjtőterületére kiterjedően
a) végzi a jogszabályban meghatározott régészeti szaktevékenységeket,
b) szakmai nyilvántartása alapján jogszabályban meghatározottak szerint adatokat szolgáltat a  régészeti 
lelőhelyekről,
c) a  régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leletet vagy lelőhelyet a kulturális örökség védelméről szóló 
törvényben meghatározott intézménynek haladéktalanul bejelenti,
d) jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz a  régészeti feltárás során előkerült régészeti leletek, továbbá 
a  régészeti emlékek és a  műemlékek vissza nem építhető vagy a  helyszínen meg nem őrizhető töredékei és 
tartozékai elhelyezésében,
e) jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz a régészetileg védett területek ellenőrzésében.”

10. §  A Kultv. „Múzeumi letét” alcíme a következő 49/A. §-sal egészül ki:
„49/A.  § (1) A  muzeális intézmény az  alapleltárában szereplő kulturális javakat csak akkor adhatja letétbe, ha 
az a kulturális javak biztonságos őrzése érdekében szükséges.
(2) A  letétbe adásra a  49.  § előírásait kell alkalmazni azzal, hogy amennyiben a  letéteményes nem muzeális 
intézmény vagy a letétbe helyezésre külföldön kerül sor, ahhoz a miniszter engedélye szükséges.”

11. §  A Kultv. 59. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Kormányrendelet a  kötelespéldányok számát a  (2)  bekezdésben meghatározottnál kisebb számban is 
megállapíthatja, valamint meghatározhatja a kötelespéldány-szolgáltatás teljesítése alóli mentességek eseteit.”

12. §  A Kultv. 98. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXVII. törvénnyel megállapított 54.  § 
(1) bekezdés b) pontjában előírt felsőfokú szakirányú végzettség követelményét 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.”

13. §  A Kultv. 100. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a törvény végrehajtásaként rendeletben szabályozza)
„k) a  kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatására kötelezettek körét, a  kötelespéldány-szolgáltatással 
összefüggő jelentés szabályait, az  e  törvényben előírt kötelespéldány-szám szolgáltatása alóli kivételeket, 
a  kötelespéldány-szolgáltatás módját és határidejét, a  kötelespéldányra jogosult szervezetek körét, 
a kötelespéldányok szétosztásának módját, a kötelespéldányok megőrzésének és használatának szabályait, valamint 
a kötelespéldány-szolgáltatás jogszabálynak nem megfelelő teljesítése esetén követendő eljárást,”

14. §  A Kultv. 100. § (3) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„f ) a  muzeális intézményekben őrzött kulturális javak papíralapú és elektronikus nyilvántartásának szabályait, 
valamint az elektronikus nyilvántartásra történő átállás feltételeit és eljárásrendjét,”
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15. §  A Kultv. 100. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„h) a  múzeumi letét létrejöttére, a  letéti szerződés tartalmi elemeire és megszűnésére, a  letett kulturális javak 
kezelésére, valamint a letéti díj és a letéttel összefüggő költségek megállapítására vonatkozó részletes szabályokat,”

16. §  A Kultv. 100. § (3) bekezdése a következő z) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„z) a közművelődési feladatellátás szakfelügyelete szervezésének rendjét, a szakfelügyelet éves munkaprogramjával 
kapcsolatos előírásokat, a  szakfelügyelet típusait, a  szakfelügyelet által ellátott feladatokat, a  szakfelügyelőt és 
a  szakfelügyelet során vizsgált közművelődési feladatellátót illető jogokat és az  őket terhelő kötelezettségeket, 
a szakfelügyelői és vezető szakfelügyelői megbízás feltételeit, a szakfelügyelők összeférhetetlenségének szabályait.”

17. §  A Kultv.
a) 5.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 60.  § (1)  bekezdés b)  pontjában és 61.  § (4)  bekezdés a)  pontjában 

a „sajtótermékek” szövegrész helyébe a „kiadványok” szöveg,
b) 45/A. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „kormányrendeletben” szövegrész helyébe a „jogszabályban” 

szöveg,
c) 49.  § (1)  bekezdésében a „határozott idejű” szövegrész helyébe a „legfeljebb 5 évre szóló határozott idejű” 

szöveg,
d) 49.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, 49.  § (2)  bekezdés c)  pontjában, 49.  § (2)  bekezdés d)  pontjában, 49.  § 

(5) bekezdésében, 49. § (6) bekezdésében és 49. § (7) bekezdésében a „letétbe helyezett” szövegrész helyébe 
a „letett” szöveg”,

e) 49.  § (5)  bekezdésében a  „kutathatja, kiállíthatja és publikálhatja” szövegrész helyébe a  „kutathatja és 
kiállíthatja” szöveg,

f ) 61. § (4) bekezdés c) pontjában a „sajtóterméknek” szövegrész helyébe a „kiadványnak” szöveg,
g) 100. § (3) bekezdés l) pontjában az „a könyvtárakra és a közművelődési intézményekre” szövegrész helyébe 

a „továbbá a könyvtárakra” szöveg
lép.

18. §  Hatályát veszti a Kultv.
a) 45/A. § (2) bekezdés b) pontjában a „területileg illetékes múzeumként” szövegrész,
b) 100. § (3) bekezdés e) pontja,
c) 100.  § (3)  bekezdés m)  pontjában az „és normatíváit, a  továbbképzés és a  szervezett képzés rendszerét” 

szövegrész.

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

19. §  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 17.  § (1)  bekezdés 16.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(Az ingatlan-nyilvántartásba csak az ingatlanhoz kapcsolódó következő, jogilag jelentős tények jegyezhetők fel:)
„16. bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom elrendelése, valamint egyéb 
építésügyi korlátozás, az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott építésügyi 
kötelezés, valamit önkormányzati hatósági döntésen, vagy hatósági szerződésen alapuló településrendezési 
kötelezettség, továbbá a kulturális örökség védelméről szóló törvényben meghatározott örökségvédelmi hatósági 
kötelezés ténye.”

4. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

20. §  A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a  továbbiakban: Kötv.) 4.  §-a a  következő 
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A kulturális örökség elemeinek e törvény szerinti felderítése és kutatása csak e törvény rendelkezései és külön 
jogszabály alapján végezhető.”
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21. §  A Kötv. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § (1) A  kulturális örökség védelméért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) a  kulturális örökség 
védelmének keretében
a) ellátja a védelem összehangolását és irányítását, ágazati felügyeletét, továbbá
b) irányítja a  kulturális örökség védelmével összefüggő feladatokat ellátó, kormányrendeletben meghatározott 
eljáró hatóságot (a továbbiakban: hatóság).
(2) A  miniszter (1)  bekezdés szerinti feladatainak ellátásában kormányrendeletben kijelölt központi hivatalként 
működő központi költségvetési szerv (a továbbiakban: Hivatal) működik közre.
(3) Az  örökségvédelmi hatósági és egyéb szakmai döntések előkészítését jogszabályban meghatározottak szerint 
örökségvédelmi tanácsadó testületek segítik.
(4) A  kulturális örökség védett elemeinek megóvását a  Hivatal jogszabályban meghatározottak szerint szakértői 
szolgáltatásokkal segíti elő.”

22. §  A Kötv. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § E törvény alkalmazásában:
1. Beruházó: beruházási, fejlesztési, bontási, helyreállítási vagy felújítási tevékenység engedélyezését kérelmező vagy 
azt végző természetes vagy jogi személy, illetve gazdasági társaság vagy annak megbízottja vagy felhatalmazottja, 
akinek érdekében az elvégzendő földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált.
2. Elfedés: a  feltárásra nem kerülő régészeti lelőhely, lelőhelyrész fizikai védelmét jogszabályban meghatározott 
módon biztosító műszaki megoldások régészeti megfigyelés mellett történő megvalósítása, amelyek 
visszabonthatóak, az esetleges későbbi, teljes felületű feltárás lehetőségét nem csökkentik vagy akadályozzák.
3. Előzetes régészeti dokumentáció: valamely terület régészeti érintettségének tisztázására, a  régészeti örökség 
elemeire vonatkozó ismeretek (különösen a  lelőhely jellegének, korának, kiterjedésének és intenzitásának) 
megszerzésére és pontosítására szolgáló, valamint az  ebből következően elvégzendő régészeti feladatellátás 
formájának, idő- és költségvonzatainak meghatározásához hozzájáruló, az ismert adatok és források feldolgozásával, 
a  lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, illetve leletfelderítés, terepbejárás és 
próbafeltárás alkalmazásával készült dokumentum.
4. Fenntartható használat: a  védett kulturális örökség olyan módon történő használata – ideértve a  kármegelőző 
és kárcsökkentő tevékenységeket is –, amely nem haladja meg a  szakmailag indokolt mértéket és nem vezet 
az örökség elemeinek állapotromlásához, így biztosított fennmaradásuk a jelen és jövő nemzedékek számára.
5. Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.
6. Gyűjtemény: gyűjtői tevékenység eredményeként létrejött, ritkaságából vagy jellegéből adódóan különös 
jelentőséggel bíró javak összessége, amelynek egységességében megnyilvánuló kulturális értéke meghaladja egyes 
darabjainak együttes értékét.
7. Hadtörténeti örökség: 1711 utáni hadszíntér, csatatér, védelmi létesítmény, egyéb katonai objektum vagy hadi 
emlék, különösen harci repülőgép, kerekes vagy lánctalpas harcjármű és egyéb katonai fegyverrendszerek, 
fegyverek, felszerelés és egyenruha elemei, továbbá azok együttesei.
8. Kiemelt nemzeti emlékhely: a  nemzet és a  magyar állam történelmében kiemelkedő jelentőségű nemzeti 
emlékhely, amelyet az Országgyűlés törvénnyel kiemelt nemzeti emlékhellyé nyilvánít.
9. Közgyűjtemény: az  állam, a  helyi önkormányzat, valamint a  nemzetiségi önkormányzat, a  köztestület és 
a  közalapítvány fenntartásában működő vagy általuk alapított könyvtár, levéltár, muzeális intézmény, kép- és 
hangarchívum. A bevett egyház vagy a vallási tevékenységet végző szervezet kérelmére ezekkel azonos elbírálás alá 
kerülhetnek az egyházi jogi személy vagy a vallási tevékenységet végző szervezet fenntartásában működő, állami 
nyilvántartásba vett gyűjtemények (könyvtár, levéltár, muzeális intézmény, kép- és hangarchívum).
10. Kulturális javak: az  élettelen és élő természet keletkezésének, fejlődésének, az  emberiség, a  magyar nemzet, 
Magyarország történelmének kiemelkedő és jellemző tárgyi, képi, hangrögzített, írásos emlékei és egyéb 
bizonyítékai – az ingatlanok kivételével –, valamint a művészeti alkotások.
11. Kulturális örökség elemei: a régészeti örökség, a hadtörténeti örökség régészeti módszerekkel kutatható elemei, 
a műemléki értékek, valamint a kulturális javak.
12. Kulturális örökség elemeinek kutatása: a kulturális örökség elemeire vonatkozó, annak pótolhatatlan forrásértékét 
feltáró, tudományos módszereket alkalmazó, roncsolásmentes vagy roncsolásos beavatkozással járó eljárás.
13. Megelőző feltárás: írásbeli szerződés alapján, tudományos módszerrel végzett régészeti feladatellátás (régészeti 
megfigyelés, próbafeltárás, teljes felületű feltárás), amely a földmunkával járó fejlesztések, beruházások által érintett, 
nyilvántartott régészeti lelőhelyek feltárására irányul, kivéve a nagyberuházást.
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14. Mentő feltárás: régészeti emlék vagy lelet régészeti feltáráson kívüli, váratlan előkerülése során alkalmazandó, 
a közvetlenül érintett elemek szakszerű megmentésére irányuló azonnali beavatkozás.
15. Műemlék: olyan nyilvántartott műemléki érték, amelyet jogszabállyal védetté nyilvánítottak.
16. Műemlékfenntartás: a  műemlék rendeltetésszerű és biztonságos használatához, illetve értékei megőrzéséhez 
szükséges jókarbantartási tevékenység, a műemléket érintő szakszerű állagmegóvás, felújítás, építészeti, képző- és 
iparművészeti beavatkozás.
17. Műemléki érték: minden olyan építmény, kert, temető, temetkezési hely vagy sírjel, terület (illetve ezek 
maradványa), valamint azok rendeltetésszerűen összetartozó együttese, rendszere, amely hazánk múltja és 
a  közösségi hovatartozás-tudat szempontjából kiemelkedő jelentőségű történeti, művészeti, tudományos és 
műszaki emlék, alkotórészeivel, tartozékaival és berendezési tárgyaival együtt.
18. Műemléki helyreállítás: a jókarbantartási, fenntartási feladatokon túlmenő, a műemlék egészét vagy részét érintő 
felújítás, meghatározott állapotba való visszaállítást célzó építészeti, képző- és iparművészeti beavatkozás.
19. Műszeres lelőhely- és leletfelderítés: a  légi felvételezés, a  föld és víz alatti építmények és tárgyak vagy azok 
maradványainak, lenyomatainak geofizikai úton történő felmérése, a  fémkereső műszerrel (detektorral) végzett 
lelettérképezés vagy -gyűjtés, geodéziai felmérés, és minden egyéb műszerrel folytatott olyan tevékenység, amely 
régészeti lelőhelyek vagy leletek felderítésére irányul.
20. Nagyberuházás: az alábbi, földmunkával járó beruházás:
a) a bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás,
b) a Kormány által rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított beruházás,
c) a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezelt beruházás,
d) a védmű-, töltés- és a 2500 hektár alapterületet meghaladó árapasztótározó-építés, vagy
e) azon közérdekű célú beruházás, amelynek megvalósítása érdekében a  kisajátításról szóló törvény szerint 
kisajátítást végeztek.
21. Nemzeti emlékhely: a nemzet történelmében meghatározó jelentőséggel bíró helyszín, amely a magyar nemzet, 
illetve a magyar és az ország területén élő nemzetiségek összetartozását erősítő és identitásképző jellegénél fogva 
a  nemzet önképében kiemelkedő fontossággal bír, továbbá amely országos jelentőségű állami megemlékezés 
színhelye lehet, és amelyet az Országgyűlés törvénnyel nemzeti emlékhellyé nyilvánít.
22. Nyilvántartott műemléki érték: a  közhiteles nyilvántartásba vett, e  törvény alapján általános védelem alatt álló 
műemléki érték.
23. Nyilvántartott régészeti lelőhely: a közhiteles nyilvántartásba vett, e törvény alapján általános védelem alatt álló 
régészeti lelőhely.
24. Örökségvédelmi felügyelet: a  46.  § hatálya alá nem tartozó kulturális örökségi elemek megóvásának, 
fejlesztésének, fenntartható használatának hatósági felügyeleti eszközökkel, továbbá hatósági eszközökön kívüli, 
elsősorban tanácsadással és feladatellátással történő elősegítése.
25. Örökségvédelmi többletköltség: a  kulturális örökség védett elemein végzett kutatási, restaurálási vagy 
helyreállítási munkák olyan – az  értéknövekedéssel csökkentett – költségei, amelyeket a  hatóság írt elő vagy 
rendelt el, valamint amit a tulajdonos kezdeményezésére a hatóság annak elismer, és amelyek a védelem hiányában 
a fenntartással kapcsolatban egyébként nem merültek volna fel.
26. Próbafeltárás: a  régészeti érdekű területek régészeti érintettségének megállapítása, a  régészeti lelőhelyek 
állapotának felmérése, jellegének, térbeli kiterjedésének és rétegsorainak megállapítása, a  próbafeltárást követő 
megelőző feltárás esetén a veszélyeztető források és a megelőző feltárás módjának és mértékének meghatározása 
vagy a lelőhelyek védelmi fokozatának megállapítása és osztályozása céljából végzett régészeti feltárás.
27. Régészeti bontómunka: a  régészeti örökség elemeinek feltárás keretében történő kibontására és eredeti 
összefüggéseinek értelmezésére irányuló régészeti szaktevékenység (felületre bontás, rétegbontás, régészeti 
emlék bontása, nyesés, metszetek készítése), amely földmunkával járó fejlesztés, beruházás esetén régészeti 
feladatellátásnak minősül.
28. Régészeti emlék: a régészeti örökség ingatlaneleme.
29. Régészeti érdekű terület: valamennyi terület, természetes vagy mesterséges üreg és a  vízmedrek azon része, 
amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése várható vagy feltételezhető.
30. Régészeti feltárás: tudományos módszerrel végzett tevékenység (régészeti megfigyelés, terepbejárás, 
próbafeltárás, megelőző feltárás, mentő feltárás, tervásatás, műszeres lelet- és lelőhely-felderítés, beleértve 
a fémkereső műszer használatát), amelynek célja a régészeti örökség elemeinek felkutatása.
31. Régészeti földmunka: a  régészeti bontómunka kivételével a  nyilvántartott régészeti lelőhelyen a  régészeti 
feltárás megvalósítása érdekében végzett, a  régészeti feladatellátáshoz kapcsolódó, régészeti szaktevékenységnek 
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nem minősülő, régészeti tükörfelületet kialakító gépi és kézi földmunkák összessége, amely nem foglalja magában 
a beruházás megvalósítása érdekében végzett földmunkát.
32. Régészeti korú tárgy: bizonyítottan gyűjteményben fennmaradt, a  kulturális javak körébe tartozó, 1711 előtt 
keletkezett tárgy.
33. Régészeti lelet: a  régészeti örökség érzékelt, felfedezett, feltárt – jellegénél fogva – ingó eleme, függetlenül 
attól, hogy eredeti helyéről, összefüggéseiből, állapotából elmozdult, elmozdították-e vagy sem. Nem minősülnek 
régészeti leletnek a régészeti korú tárgyak.
34. Régészeti leletek elsődleges feldolgozása: a  leletek egyedi tisztítása, az  állagvédelemhez szükséges mértékű 
restaurálása, azonosítása, és ennek időtartamára ideiglenes elhelyezése, amely a tudományos-szakmai hozzáférés és 
a múzeumba történő végleges befogadás feltétele.
35. Régészeti lelőhely: földrajzilag körülhatárolható terület, amelyen a  régészeti örökség elemei történeti 
összefüggéseikben találhatók.
36. Régészeti megfigyelés: a  beruházás földmunkájának régész által a  helyszínen történő folyamatos figyelemmel 
kísérése, szükség esetén a régészeti bontómunka elvégzése és dokumentálása.
37. Régészeti örökség: az  emberi létnek a  föld felszínén, a  föld vagy a  vizek felszíne alatt és a  természetes vagy 
mesterséges üregekben 1711 előtt keletkezett érzékelhető nyoma, amely segít megismerni az egyetemes kultúrát, 
az emberiség történetét, kapcsolatát környezetével, valamint hozzájárul az ország területén élt népek és a nemzet 
történelmének rekonstruálásához, igazolja, bemutatja, alátámasztja népünk eredetét és fejlődését, továbbá amellyel 
kapcsolatos információszerzés fő forrásai a feltárás és egyéb kutatási módszerek.
38. Régészeti védőövezet: a  védetté nyilvánított régészeti lelőhely környezete, amely biztosítja annak 
fenntarthatóságát, megközelíthetőségét, tájképi védelmét.
39. Tárgyegyüttes: több elemből álló, egymással lényegileg összefüggő kulturális javak összessége, amely kivételes 
kulturális jelentőségét ebben az  állapotában őrzi, és amely kulturális érték tekintetében meghaladja egyes 
elemeinek együttes értékét.
40. Teljes felületű feltárás: nyilvántartott régészeti lelőhelyen a régészeti örökség elemeinek a földmunkával érintett 
terület teljes egészén történő feltárása.
41. Terepbejárás: minden olyan felszínen végzett kutatás, adatgyűjtés és kiértékelő dokumentálás, amely 
a régészeti örökség nem ismert elemének felfedezésére vagy a régészeti lelőhely állapotának ellenőrzésére, illetve 
azonosítására irányul, függetlenül attól, hogy együtt jár-e a leletek összegyűjtésével vagy sem.
42. Tervásatás: tudományos célból végzett, tudományos szempontok alapján előre tervezett régészeti feltárás.
43. Történelmi emlékhely: a nemzet vagy valamely velünk élő nemzetiség történelmében meghatározó jelentőséggel 
bíró helyszín, amelyet a Kormány rendelettel történelmi emlékhellyé nyilvánít.
44. Történeti városmag: a  mai városok területén található, az  eredeti, történelmi városszerkezetet tükröző, 
a  régészeti örökség elemeit nagy mélységben és több rétegben megőrző, a  település több évezredes múltját és 
folyamatosságát mutató jól lehatárolható, nagyobb összefüggő terület.
45. Védetté nyilvánított régészeti lelőhely: miniszteri döntéssel, határozattal vagy e  törvény alapján miniszteri 
rendelettel védetté nyilvánított kiemelkedő történeti és kulturális jelentőségű, nyilvántartott régészeti lelőhely.
46. Védett örökségi elem: az e törvény erejénél fogva általános védelem alatt álló, illetve miniszteri rendelettel vagy 
hatósági eljárás során védetté nyilvánított kulturális örökségi elem.”

23. §  A Kötv. 8. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A régészeti lelet kereskedelmi forgalomba nem hozható.”

24. §  A Kötv. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § A nyilvántartott régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak.”

25. §  A Kötv. 12. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„A nyilvántartott régészeti lelőhelyek védetté nyilvánítása
12. § Az ország kiemelkedő történeti és kulturális jelentőségű nyilvántartott régészeti lelőhelyeit jogszabályban kell 
védetté nyilvánítani.”

26. §  A Kötv. 14. §-a és 15. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„14.  § (1) A  védetté nyilvánítás előkészítését a  Hivatal folytatja le, amely évente legalább egyszer javaslatot tesz 
a nyilvántartott régészeti lelőhelyek védetté nyilvánítására.
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(2) A  védelem alá vonni tervezett lelőhelyhez és a  lelőhely régészeti védőövezetéhez tartozó ingatlanok 
tulajdonosait és az egyéb érintett személyeket jogszabályban meghatározott módon értesíteni kell.
15.  § (1) A  nyilvántartott régészeti lelőhelyeket – a  természeti vagy védett természeti területen, továbbá védett 
természeti értékek esetében a  természetvédelemért felelős miniszter egyetértésével – a  miniszter rendeletben 
nyilvánítja védetté.
(2) A védetté nyilvánító jogszabály tartalmazza:
a) a védetté nyilvánítás tényét,
b) a nyilvántartott régészeti lelőhelyen található régészeti értékek megjelölését,
c) a védettség fokozatát,
d) a védetté nyilvánítás indokát,
e) a földrészlet és a régészeti védőövezet helyrajzi számát,
f ) az állam elővásárlási jogáról szóló tájékoztatást.”

27. §  A Kötv. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16.  § A  védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek állapotát a  hatóság legalább ötévente jogszabályban 
meghatározottak szerint ellenőrzi. A miniszter az ellenőrzést ettől eltérő időpontban is elrendelheti.”

28. §  A Kötv. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17.  § (1) A  nyilvántartott régészeti lelőhely jelentős károsodásának veszélye esetében, vagy ha a  nyilvántartott 
régészeti lelőhely védetté nyilvánítását kezdeményezték, a  hatóság a  területet örökségvédelmi érdekből 
fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható határozattal legfeljebb egyéves időtartamra védetté nyilváníthatja. 
Az  ideiglenesen védetté nyilvánított lelőhelyekre a  védetté nyilvánított lelőhelyekre vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni azzal, hogy a hatóság a határozatában korlátozhatja vagy felfüggesztheti, illetve megtilthatja a régészeti 
lelőhelyet veszélyeztető tevékenység folytatását.
(2) Az ideiglenes védettség nem hosszabbítható meg.
(3) Az  ideiglenes védettség tárgyában hozott határozat az abban meghatározott, de legfeljebb egyéves időtartam 
leteltével vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely védetté nyilvánításával veszti hatályát.
(4) A védetté nyilvánítás elmaradása a nyilvántartott régészeti lelőhely általános védettségét nem érinti.”

29. § (1) A Kötv. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A védettséget meg kell szüntetni, ha annak fenntartását régészeti szempontok a továbbiakban nem indokolják.”

 (2) A Kötv. 18. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a lelőhely nem semmisült meg, a védettségének megszüntetése a nyilvántartott régészeti lelőhely általános 
védettségét nem érinti.”

30. §  A Kötv. 19. §-a és 20. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„19.  § (1) A  földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal, beleértve az  ásványi vagyon kitermelését is 
(a  továbbiakban együtt: fejlesztések, beruházások), a  nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban 
meghatározott esetekben és módon el kell kerülni.
(2) A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.
(3) A  régészeti feltárások költségeit – a  mentő feltárás, valamint a  23/F.  § (6)  bekezdésében foglalt eset kivételével –  
a  10.  § (1)  bekezdésére figyelemmel annak kell fedeznie, akinek érdekében az  elvégzendő földmunka vagy 
a nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált.
(4) A régészeti feladatellátás hatósági ár alapján végezhető. A hatósági ár képzésének szabályait, módját és mértékét 
jogszabály határozza meg. A hatósági árra vonatkozó szabályokat évente felül kell vizsgálni.
20.  § (1) Régészeti feltárás – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – feltárási engedély alapján végezhető. 
Az  engedélyt a  hatóság adja ki. A  hatóság régészeti örökségvédelmi indokok alapján az  engedélyt fellebbezésre 
tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilváníthatja. A hatóság nagyberuházás esetén az engedélyt fellebbezésre tekintet 
nélkül végrehajthatóvá nyilvánítja.
(2) Feltárási engedély nélkül végezhető tevékenység
a) a lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-felderítés,
b) a régészeti megfigyelés,
c) a terepbejárás,
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d) az előzetes régészeti dokumentáció készítése során végzett próbafeltárás, továbbá
e) a mentő feltárás.
(3) A (2) bekezdésben foglalt tevékenységeket jogszabályban meghatározott módon be kell jelenteni.
(4) Régészeti feltárás elvégzésére jogosult
a) a Magyar Nemzeti Múzeum,
b) a Budapesti Történeti Múzeum,
c) a megyei hatókörű városi múzeum,
d) a régészeti gyűjtőkörrel rendelkező területi múzeum,
e) a régészet szakon mesterképzés folytatására jogosult felsőoktatási intézmény,
f ) a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézete, valamint
g) a Hivatal.
(5) A  jogszabályi vagy a  feltárási engedélyben foglalt előírások megszegése esetén a  hatóság – jogszabályban 
meghatározottak szerint – a  feltárást leállítja vagy a  régészeti feltárásra vonatkozó engedélyt visszavonja, 
jogszabályban meghatározott esetekben örökségvédelmi bírság kiszabásáról rendelkezik.”

31. §  A Kötv. 20/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20/A.  § (1) Fémkereső műszer használata – a  hivatás gyakorlásához jogszabályban meghatározott módon 
szükséges használat kivételével – hatósági engedély alapján végezhető tevékenység.
(2) A hivatás gyakorlásához szükséges használatot jogszabályban meghatározott módon be kell jelenteni.
(3) A hatóság jogszabályban meghatározottak szerint megtilthatja a fémkereső műszer használatát.
(4) Fémkereső műszer nyilvántartott régészeti lelőhelyen történő használata régészeti feltárási tevékenységnek 
minősül.
(5) Ha a fémkereső műszerrel végzett bármilyen tevékenység során régészeti lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, 
a 24. § (1)–(2) bekezdése szerint kell eljárni.”

32. §  A Kötv. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § (1) A próbafeltárás célja
a) a  régészeti érdekű területek régészeti érintettségének megállapítása az  előzetes régészeti dokumentáció 
készítése során végzett próbafeltárás kivételével,
b) a  nyilvántartott régészeti lelőhely védetté nyilvánításának előkészítése során a  lelőhelyek védelmi fokozatának 
megállapítása és osztályozása,
c) tervásatás esetén a régészeti lelőhelyek állapotának felmérése, jellegének, térbeli kiterjedésének és rétegsorainak 
megállapítása,
d) megelőző feltárás esetén a  veszélyeztető forrásoknak, valamint a  megelőző feltárás módjának és mértékének 
meghatározása,
e) nagyberuházás esetén az  előzetes régészeti dokumentáció munkarészeként a  régészeti érintettség 
meghatározása.
(2) A próbafeltárást a régészeti rétegsor aljáig kell elvégezni.”

33. §  A Kötv. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § (1) A nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző 
régészeti feltárást kell végezni.
(2) A  földmunkával járó beruházások előkészítése során előzetes régészeti dokumentáció készíthető, különösen 
a földterület-kiválasztáshoz és nyomvonal-kijelöléshez. Nem nagyberuházás esetén a beruházó az előzetes régészeti 
dokumentáció készítésével a feltárásra jogosult intézményt bízhat meg.
(3) A  nyilvántartási adatok és – ha rendelkezésre áll – az  előzetes régészeti dokumentáció adatai, valamint 
a  beruházás régészeti örökségre gyakorolt hatása alapján a  védettségi fokozat figyelembevételével a  hatóság 
– jogszabályban meghatározottak szerint – a megelőző feltárás keretében
a) régészeti megfigyelést ír elő, ha
aa) a  tervezett tevékenység nem vagy csak csekély mértékben érinti a  nyilvántartott régészeti lelőhelyet és 
a régészeti örökség elemeit,
ab) a régészeti örökség elemeinek előfordulása szórványos,
ac) a beruházással kapcsolatos földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökség elemeinek jelentkezési szintjét,
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ad) a nyilvántartott régészeti lelőhely beruházással érintett területét korábban földmunkával bolygatták, vagy
ae) a beruházás műszaki jellege miatt a régészeti feladatellátás más módon nem végezhető el,
b) próbafeltárást ír elő – jogszabályban meghatározott kivételekkel –, ha
ba) előzetes régészeti dokumentáció nem áll rendelkezésre, vagy annak készítéséhez jogszabályban 
meghatározottak szerint nem végeztek próbafeltárást,
bb) földkiemeléssel nem járó alapozási technikával tervezett beruházás valósul meg,
bc) a nyilvántartott régészeti lelőhely jellege, intenzitása, térbeli kiterjedése vagy rétegsora nem ismert,
c) teljes felületű feltárást ír elő, ha
ca) a beruházással érintett lelőhely vagy lelőhelyrész hazánk múltjának kiemelkedő fontosságú forrása,
cb) a beruházás történeti városmag területén valósul meg,
d) teljes felületű feltárást írhat elő, ha a  feltárás a  tudományos ismereteket várhatóan jelentős új eredményekkel 
gazdagítja.
(4) A  hatóság a  (3)  bekezdés a)–d)  pontjában meghatározott régészeti feladatokat a  lelőhely különböző részei 
vonatkozásában eltérően is meghatározhatja.
(5) Megelőző feltárást végezhet
a) a régészeti gyűjtőkörrel és a feltárás helye szerinti gyűjtőterülettel rendelkező területi múzeum (a továbbiakban: 
területi múzeum), Budapesten a  Budapesti Történeti Múzeum, ha a  beruházással érintett terület nem lépi túl 
a területi múzeum gyűjtőterületét;
b) a gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű városi múzeum, ha
ba) nincs területi múzeum a beruházással érintett területen,
bb) a területi múzeum kapacitása nem teszi lehetővé az önálló feladatellátást,
bc) a beruházással érintett terület túllépi a területi múzeum gyűjtőterületét.
(6) Az  (5)  bekezdés b)  pont bb)  alpontja szerinti kapacitás rendelkezésre állásáról a  területi múzeum a  beruházó 
megkeresésére nyolc napon belül nyilatkozni köteles.
(7) Az  (5)  bekezdés b)  pont bb)–bc)  alpontja esetében a  megelőző feltárás elvégzésébe a  területi múzeumot 
kapacitása erejéig kötelezően be kell vonni.
(8) Régészeti feladatellátás jogszabályban meghatározottak szerinti elvégzésébe más feltárásra jogosult intézmény 
és – kizárólag alvállalkozóként – jogszabályban meghatározott eljárás szerint akkreditált, feltárásra nem jogosult 
szervezet (a továbbiakban: akkreditált szervezet) vonható be.
(9) A  megelőző feltárás költségei magukba foglalják a  régészeti feltárás terepi munkavégzésén túl – beleértve 
a feltárás munkafeltételei biztosítását is – a jogszabályban meghatározott tartalmú dokumentálás és az elsődleges 
leletfeldolgozás költségeit. A  feltárást végző intézmény köteles a  tényleges felhasználásról jogszabályban 
meghatározott módon elszámolni.
(10) A  megelőző feltárásra vonatkozóan a  feltárásra jogosult intézmény és a  beruházó írásbeli szerződést köt. 
A  szerződés tartalmazza a  feltárás módját, időtartamát, a  feltárásra jogosult intézmény által végzendő régészeti 
feladatellátás költségét, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb szakmai feltételeket.
(11) A  (10)  bekezdés szerinti szerződést a  feltárásra jogosult intézménynek és a  beruházónak a  jogszabályban 
meghatározott adattartalomnak a beruházó által történő rendelkezésre bocsátásától számított 15 napon belül kell 
megkötni.”

34. §  A Kötv. a következő 23. §-sal egészül ki:
„23.  § (1) Megelőző feltárás esetén a  teljes felületű feltárást legalább az  engedélyezési vagy kiviteli terv szerinti 
földmunkával érintett mélységig kell elvégezni azzal, hogy a földmunkával érintett mélység szintjén lévő régészeti 
leletek és emlékek egészét fel kell tárni.
(2) A régészeti feltáráshoz kapcsolódó régészeti földmunka megvalósításáról a beruházó köteles gondoskodni.
(3) Ha a megelőző feltárás módja régészeti megfigyelés, akkor a földmunkát a feltárás vezetőjének irányításával kell 
végezni.
(4) Teljes felületű feltárás során régészeti megfigyelés nem végezhető.”

35. §  A Kötv. 23/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23/A.  § A  régészeti örökség védelme és a  fejlesztések, beruházások hatékonyabb megvalósítása érdekében 
a nyilvántartott régészeti lelőhelyen kívüli földmunka esetén a  régészeti feltárásra a 22. § (10)–(11) bekezdésében 
foglalt követelmények szerinti szerződés köthető.”
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36. §  A Kötv. 23/B. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„Nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti feladatellátásra vonatkozó előírások
23/B. § (1) Nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti feladatellátásra – beleértve az előzetes régészeti dokumentáció 
készítését – a megelőző feltárásra vonatkozó szabályokat a 23/C–23/F. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A  nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti feladatellátás vonatkozásában évente akkreditációs eljárást kell 
lefolytatni jogszabályban meghatározottak szerint.
(3) Az elnyert akkreditációt legalább kétévente felül kell vizsgálni jogszabályban meghatározottak szerint.
(4) Az akkreditációt vissza kell vonni
a) ha az akkreditáció elnyerésének feltételei már nem állnak fenn, vagy
b) a 27/A. § (3) bekezdésében foglaltak esetén.”

37. §  A Kötv. a 23/C. §-t megelőzően a következő alcímmel egészül ki és 23/C. §-a helyébe következő rendelkezés lép:
„Előzetes régészeti dokumentáció
23/C. § (1) Nagyberuházás esetén előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni.
(2) Előzetes régészeti dokumentációnak minősül az  öt évnél nem régebbi örökségvédelmi hatástanulmány, ha 
a  tartalmát és az  elkészítéséhez alkalmazott módszereket tekintve megfelel az  előzetes régészeti dokumentáció 
fogalmi feltételeinek, és alkalmas az  elvégzendő régészeti feladatellátás módjának, valamint idő- és 
költségvonzatának meghatározására.
(3) Az előzetes régészeti dokumentációt a beruházóval kötött írásbeli szerződés alapján a Hivatal készíti el.
(4) Az  előzetes régészeti dokumentáció adattartalmának meghatározásához a  Hivatal megkeresésére 
a  gyűjtőterületén érintett múzeum köteles a  szakmai adatbázisában szereplő adatot ingyenesen, teljességi 
nyilatkozattal nyolc napon belül a Hivatal rendelkezésére bocsátani.
(5) Az  előzetes régészeti dokumentáció készítése során – a  jogszabályban meghatározott kivételekkel – 
próbafeltárást kell végezni, amely nem a megelőző feltárás része.
(6) A  Hivatal az  előzetes régészeti dokumentáció keretében végzett régészeti feladatellátás jogszabályban 
meghatározottak szerinti elvégzésébe más feltárásra jogosult intézményt, és – kizárólag alvállalkozóként – 
akkreditált szervezetet vonhat be.”

38. §  A Kötv. a 23/D. §-t megelőzően a következő alcímmel egészül ki és 23/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Feltárási projektterv
23/D. § (1) Az előzetes régészeti dokumentáció záródokumentuma a feltárási projektterv.
(2) A  feltárási projektterv meghatározza a  nagyberuházáshoz kapcsolódó valamennyi régészeti feladatellátást, 
annak módját, az  érintett területet és annak régészeti jellemzőit, a  várható kockázatokat. A  feltárási projektterv 
tartalmazza továbbá a  projektterv készítésének időpontjában irányadó szabályok szerint, valamint a  23/E.  § 
(2)  bekezdése alapján a  régészeti feladatellátást végző, feltárásra jogosult intézményt. A  Hivatal a  projekttervben 
határozza meg a  nagyberuházás régészeti területi jellemzői és előkészítettsége alapján a  régészeti feladatellátás 
területi szakaszait és a szakaszolás indokait.
(3) A  feltárási projektterv elkészítésébe a  Hivatal jogszabályban meghatározottak szerint örökségvédelmi szakmai 
tanácsadó testületet vonhat be.
(4) A  feltárási projekttervet a  Hivatal a  beruházó részére megküldi. A  beruházó a  feltárási projekttervet 
véleményezheti, módosítását, kiegészítését javasolhatja. A  véleményt figyelembe kell venni, ha az  műszaki és 
pénzügyi szempontból a régészeti feladatellátást akadályozó tényeken alapul.
(5) A beruházó által elfogadott projekttervet a Hivatal megküldi a projekttervben szereplő, a régészeti feladatellátás 
elvégzésére megjelölt intézménynek.”

39. §  A Kötv. a 23/E. §-t megelőzően a következő alcímmel egészül ki és 23/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Nagyberuházáshoz kapcsolódó megelőző feltárás és elfedés
23/E.  § (1) A  nagyberuházást megelőző feltárás elvégzésére csak a  terület rendelkezésre állása esetén köthető 
szerződés.
(2) A nagyberuházást megelőző feltárást csak akkreditált, feltárásra jogosult intézmény (a továbbiakban: akkreditált 
intézmény) vagy a Hivatal végezheti jogszabályban meghatározottak szerint.
(3) A megelőző feltárás elvégzésébe az akkreditált intézmény vagy a Hivatal a területi múzeumot – annak kapacitása 
erejéig – bevonhatja.
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(4) Régészeti feladatellátás jogszabályban meghatározottak szerinti elvégzésébe kizárólag akkreditált intézmény 
vagy akkreditált szervezet vonható be. Akkreditált szervezet a megelőző feltárás elvégzésében csak az akkreditált 
intézmény vagy a Hivatal alvállalkozójaként vehet részt.
(5) Nagyberuházás megvalósítása esetén a kivitelezés földmunkái régészeti megfigyelés mellett végezhetőek.
(6) A  nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti megfigyelést akkreditált intézménynek kell végezni a  feltárás 
vezetőjének irányításával.
(7) A  régészeti megfigyelés során előkerülő régészeti lelőhelyek feltárási módjáról és feltételeiről jogszabályban 
meghatározottak szerint a hatóság dönt.
(8) Ha a nagyberuházás esetén végzett régészeti feladatellátás idő- és költséghatára a teljes felületű feltárást nem 
teszi lehetővé, és a beruházó nyilatkozata alapján az elfedés műszakilag megvalósítható, a  lelőhely jogszabályban 
meghatározott módon elfedhető. A nyilvántartott régészeti lelőhely elfedése a lelőhely fizikai állapotromlását nem 
eredményezheti.
(9) Ha a beruházó nyilatkozata alapján az elfedés műszakilag nem valósítható meg, akkor a  régészeti megfigyelés 
keretében régészeti bontómunkát kell végezni.”

40. §  A Kötv. a 23/E. §-t követően a következő alcímmel és 23/F. §-sal egészül ki:
„Nagyberuházás esetén végzett régészeti feladatellátás idő- és költséghatára
23/F.  § (1) Az  előzetes régészeti dokumentáció készítése során végzett próbafeltárás időtartama a  próbafeltárás 
céljára a  beruházótól a  földmunkával érintett munkaterületnek régészeti munkavégzésre alkalmas állapotban, 
állapotrögzítő jegyzőkönyvvel történő átvételétől számított legfeljebb 30 – régészeti feltárás elvégzésére 
jogszabályban meghatározottak szerint alkalmas – nap. A próbafeltáráshoz kapcsolódó gépi földmunka időtartama 
legfeljebb 10 nap lehet, amely a  próbafeltárás időtartamába nem számít bele. A  beruházó és a  Hivatal ennél 
hosszabb időtartamban is megállapodhat.
(2) A  feltárási projekttervet a  próbafeltárások elvégzését követő 10 napon belül kell elkészíteni, kivéve, ha 
a beruházó és a Hivatal ennél hosszabb időtartamban állapodik meg.
(3) Teljes felületű feltárás esetén a  feltárás időtartama a  feltárás céljára a  beruházótól a  földmunkával érintett 
munkaterületnek vagy régészeti területi szakasznak régészeti munkavégzésre alkalmas állapotban, állapotrögzítő 
jegyzőkönyvvel történő átvételétől számított legfeljebb 30 – régészeti feltárás elvégzésére jogszabályban 
meghatározottak szerint alkalmas – nap. A  beruházó és az  akkreditált intézmény ennél hosszabb időtartamban 
is megállapodhat. A  teljes felületű feltáráshoz kapcsolódó gépi földmunka időtartama a  teljes felületű feltárás 
időtartamába nem számít bele.
(4) A  nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti feltárással összefüggő rendelkezések alkalmazásában – tekintet 
nélkül a  nagyberuházás szakaszolására – a  beruházás teljes bekerülési költsége a  számvitelről szóló 2000. évi 
C. törvény 47–51. §-ában meghatározott tételek tervezett összege.
(5) A  beruházó legkésőbb a  próbafeltárás megkezdése előtt köteles a  beruházás teljes bekerülési költségéről 
nyilatkozatot tenni.
(6) A beruházót terheli az előzetes régészeti dokumentáció – beleértve a próbafeltárást –, a teljes felületű feltárás, 
valamint a régészeti megfigyelés és az elfedés régészeti előkészítésének költsége.
(7) Az  előzetes régészeti dokumentáció elkészítésének költségei – nemzetgazdasági szempontból indokolt 
esetben – a központi költségvetésből fedezhetőek.
(8) Az előzetes régészeti dokumentáció készítésének költségei nem haladhatják meg a beruházás teljes bekerülési 
költségének 0,35 százalékát.
(9) A teljes felületű feltárás költségei nem haladhatják meg a beruházás teljes bekerülési költségének 1 százalékát, 
kivéve, ha a beruházó ennél magasabb összeg megfizetését vállalja. Az összeg tartalmazza a teljes felületű feltárás 
terepi munkavégzésén túl – beleértve a  feltárás munkafeltételei biztosítását is – a  jogszabályban meghatározott 
tartalmú dokumentálás és az elsődleges leletfeldolgozás költségeit.
(10) A beruházó a megelőző feltárás elvégzésére az akkreditált intézménnyel írásbeli szerződést köt. Az akkreditált 
intézmény köteles a tényleges felhasználásról jogszabályban meghatározott módon elszámolni.
(11) A  feltárásra jogosult intézmény a  teljes felületű feltárás és az  elfedés régészeti előkészítésének összköltségei 
10 százalékának erejéig tartalékot képezhet az  esetleges régészeti többletköltségekre. A  tartalék a  beruházó és 
a feltárást végző intézmény közötti megállapodás alapján használható fel.”



26088 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 186. szám 

41. § (1) A Kötv. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24.  § (1) A  régészeti emlékek és leletek előkerülése esetében is gondoskodni kell a  régészeti örökség elemeinek 
helyszíni megőrzéséről. Ha a  helyszíni megőrzésre nincs lehetőség, mentő feltárást kell végezni. Mentő feltárás 
elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerinti intézmény jogosult.
(2) Ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a  felfedező, a  tevékenység 
felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles
a) az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni,
b) a  jegyző útján a  Hivatalnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a  mentő 
feltárás elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerint feltárásra jogosult intézményt és a hatóságot, valamint
c) a  tevékenységet szüneteltetni, továbbá a  helyszín és a  lelet őrzéséről – a  felelős őrzés szabályai szerint – 
a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.
(3) A  feltárásra jogosult intézmény köteles a  mentő feltárást haladéktalanul megkezdeni, és folyamatosan 
– az elvárható ütemben – végezni, az előkerült régészeti leletet ideiglenesen elhelyezni.
(4) Ha a  mentő feltárást nem lehet 30 nap alatt elvégezni, a  hatóság hivatalból vagy a  Hivatal javaslatára 
ideiglenesen védetté nyilváníthatja a földterületet.
(5) A feltárást végző intézmény köteles a feltárás befejezését követő 30 napon belül a lelőhely ismertté vált adatait 
jogszabályban meghatározott módon bejelenteni. A lelőhelyet a Hivatal nyolc napon belül nyilvántartásba veszi.”

42. §  A Kötv. 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26.  § A  korábban ismeretlen, régészeti nyilvántartásban nem szereplő régészeti lelőhely, illetve lelet feltáráson 
kívüli felfedezője vagy bejelentője jogszabályban meghatározottak szerint elismerésben részesíthető.”

43. §  A Kötv. 27. §-a és az azt megelőző címe helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„A RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG FELTÁRÁST KÖVETŐ VÉDELME
27.  § (1) A  feltárást végző intézmény köteles a  feltárás során a  régészeti örökség elemeinek őrzését biztosítani. 
A feltárás befejezésével egyidejűleg gondoskodni kell a régészeti örökség feltárt elemeinek megfelelő védelméről, 
állapotának stabilizálásáról és további fenntartásáról.
(2) Az állapotváltozással járó felmérési, vizsgálati, kutatási munkák elvégzését követően a terepet helyre kell állítani, 
kivéve megelőző feltárás esetén, vagy ha a kutatást a régészeti emlék bemutatása követi.
(3) A hatóság az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően is rendelkezhet.
(4) A  régészeti emlékek kezeléséről – a  feltárás eredményének, a  terület adottságainak, a  tervezett fejlesztés, 
beruházás műszaki tartalmának ismeretében – külön jogszabály rendelkezik.”

44. §  A Kötv. II. rész 1. fejezete a következő 27/A–27/B. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:
„Régészeti leletek elsődleges feldolgozása
27/A. § (1) A régészeti feltárás dokumentálását és az előkerült régészeti leletek elsődleges feldolgozását a feltárást 
végző intézménynek jogszabályban meghatározottak szerint kell elvégeznie.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítését és annak megfelelőségét a Hivatal ellenőrzi. A Hivatal által 
végzett feltárások esetén az ellenőrzést a hatóság végzi.
(3) Ha a  feltáró intézmény a  feltárási dokumentáció benyújtására és az  elsődleges leletfeldolgozásra irányuló 
kötelezettségének jogszabályban meghatározott határidőig nem tesz eleget, a  hatóság örökségvédelmi bírsággal 
sújtja, valamint kötelezettségének teljesítéséig további feltárási engedélyt nem kaphat, feltárást nem végezhet, 
feltárásban alvállalkozóként nem működhet közre.
(4) A (3) bekezdésben foglalt mulasztás akkreditált intézmény esetén az akkreditáció elvesztésével jár.
27/B. § (1) A  régészeti feltárás során előkerült leletek ideiglenes elhelyezéséről (őrzéséről, állagmegóvásáról), azok 
végleges befogadásáig a feltárást végző intézmény köteles gondoskodni.
(2) A régészeti feltárás során előkerült leletek végleges befogadásáról
a) a területi múzeum, Budapesten a  Budapesti Történeti Múzeum gondoskodik, ha a  feltárás csak annak 
gyűjtőterületére terjed ki,
b) a megyei hatókörű városi múzeum gondoskodik, ha a feltárással érintett területen nincs területi múzeum, vagy 
a feltárással érintett terület túlnyúlik annak gyűjtőterületén,
c) a Magyar Nemzeti Múzeum gondoskodik, ha az a)–b) pont szerint a gyűjtőterületén érintett múzeum nem tudja 
biztosítani a leletanyag végleges befogadását.
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(3) A  Magyar Nemzeti Múzeum által végzett tervásatás esetén a  leletanyag végleges befogadására a  Magyar 
Nemzeti Múzeum jogosult.
(4) A befogadó múzeumot illeti meg a végleges leletbefogadás költségeinek megfelelő összeg, amely a befogadott 
leletek mennyiségével arányos egyszeri költségek, különösen a gyűjteményi alapleltárba vétele és a raktárkapacitás 
bővítésének fedezetére szolgál.”

45. §  A Kötv. a 28. §-t követően a következő címmel, alcímmel és 28/A. §-sal egészül ki:
„A MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK VÉDELME
Általános védelem
28/A. § (1) A nyilvántartott műemléki értékek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak.
(2) A  műemléki érték nyilvántartásba vétele a  Hivatalnál kezdeményezhető, a  nyilvántartásba vétel szabályait 
jogszabály állapítja meg.
(3) A  nyilvántartásba vételről szóló döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható, ha a  műemléki értéket 
megsemmisülés vagy értékeinek eltűnése fenyegeti.
(4) A nyilvántartott műemléki értékre vonatkozó szabályokat jogszabályban kell meghatározni.”

46. § (1) A Kötv. a 29. §-át megelőzően a következő alcímmel egészül ki:
„A nyilvántartott műemléki értékek műemlékké nyilvánítása”

 (2) A Kötv. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29.  § (1) Műemlékké a  nyilvántartásba vett műemléki érték nyilvánítható. A  nyilvántartott műemléki érték 
műemlékké nyilvánítása hivatalból indul vagy a Hivatalnál jogszabályban meghatározott módon kezdeményezhető.
(2) A műemlékké nyilvánítás tudományos előkészítését a Hivatal folytatja le.
(3) A  védelem alá vonni tervezett műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben és történeti táj 
területén álló ingatlanok, valamint nyilvántartott műemléki érték ingatlanának tulajdonosait és a  jogszabályban 
meghatározott egyéb érintett személyeket és szervezeteket jogszabályban meghatározott módon értesíteni kell 
a műemlékké nyilvánítás előkészítésének megkezdéséről.
(4) A  műemlékké nyilvánításról a  tulajdonos és a  települési – a  fővárosban a  fővárosi kerületi – polgármester 
véleményét jogszabályban meghatározott módon ki kell kérni.”

47. §  A Kötv. 31. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A hatóság:
a) a nyilvántartott műemléki értéket a védetté nyilvánítás előkészítésének megindításával egyidejűleg, vagy
b) ha a nyilvántartott műemléki értéket megsemmisülés vagy értékeinek eltűnése fenyegeti,
soron kívül, a  jogszabályban meghatározott tartalmú értékvizsgálat alapján legfeljebb egyéves időtartamra 
ideiglenes védelem alá helyezheti, és a határozat fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtását rendelheti el.
(2) Az ideiglenes védelem nem hosszabbítható meg.
(3) Az  ideiglenes műemléki védelem alatt álló ingatlanra – a  68.  § kivételével – a  műemlékekre vonatkozó 
rendelkezéseket kell alkalmazni.”

48. §  A Kötv. 32.  §-a és az  azt megelőző alcíme helyébe a  következő rendelkezések lépnek, és a  Kötv. a  következő 
32/A. §-sal egészül ki:
„A műemléki védettség létrejötte
32. § A nyilvántartott műemléki értékeket a miniszter rendeletben nyilvánítja műemlékké, aminek tartalmaznia kell:
a) a védetté nyilvánítás tényét,
b) a védetté nyilvánított műemléki érték meghatározását, a védelem célját,
c) a védelem fajtáját (műemlék, műemléki terület),
d) az egyedileg védett ingatlanra (ingatlanrészre) vonatkozó, elővásárlási joggal kapcsolatos rendelkezést,
e) a  műemléknek az  örökségvédelmi bírság szerinti számítási kategóriájába és a  védelem kormányrendeletben 
meghatározott további szempontjai szerinti kategóriába sorolását,
f ) a műemlék ingatlan (ingatlanrész) és a műemléki terület meghatározását, az azonosításához szükséges helyrajzi 
adatokkal.
32/A.  § A  Hivatal évente legalább egyszer javaslatot tesz a  nyilvántartott műemléki értékek műemlékké 
nyilvánítására.”
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49. §  A Kötv. 35. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„35. § (1) A védettség megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha a védett műemléki érték
a) megsemmisült,
b) a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette,
c) a szakmai ismérveknek nem felel meg, vagy
d) a műemlékké nyilvánítás céljának nem felel meg.
(2) A műemléki védettség megszüntetésére irányuló eljárásra a műemlékké nyilvánításra vonatkozó rendelkezéseket 
kell alkalmazni.
(3) Nyilvántartott műemléki értéket az  (1)  bekezdés a), b) és c)  pontja szerinti esetekben a  nyilvántartásból 
jogszabályban meghatározott módon törölni kell.”

50. §  A Kötv. az A MŰEMLÉKVÉDELEM SAJÁTOS TÁRGYAI címet megelőzően a következő 35/A. §-sal és az azt megelőző 
alcímmel egészül ki:
„A műemlékek kategóriába sorolása
35/A.  § (1) A  nyilvántartott műemléki értéket a  műemlékké nyilvánítás során I. vagy II. örökségvédelmi 
kategóriába sorolással kell osztályozni. A  kategóriába sorolás szempontjait és a  kategóriából eredő joghatásokat 
kormányrendelet határozza meg.
(2) Műemlék kategóriába sorolása jogszabályban meghatározottak szerint módosítható.”

51. §  A Kötv 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„37.  § (1) Védelemben kell részesíteni azokat a  temetőket és temetkezési emlékhelyeket vagy a  temetőknek 
azokat a részeit, sírjeleket, síremlékeket, sírépítményeket, amelyek műemléki értékei a magyar történelem, a vallás, 
a kultúra és művészet sajátos kifejezői, illetve emlékei.
(2) Műemléki védelemben részesíthető:
a) a temető egész területe;
b) a temető körülhatárolt területrésze;
c) a sírjel, síremlék, sírépítmény;
d) síremlékcsoportok, sírjel, sírépítmény együttesek, vagy azok megjelenése, látványa;
e) a temető egyéb építménye, tartozéka, illetve eleme;
f ) temetkezési emlékhely.
(3) Műemléki védelem alatt álló temető, temetkezési emlékhely, illetve azok részei nem szüntethetők meg, valamint 
e törvény alapján védett sírjel, síremlék, sírépítmény nem bontható el.”

52. §  A Kötv. 39. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A műemlék jogszabályban meghatározott környezete műemléki környezetnek minősül.”

53. § (1) A Kötv. 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„41.  § (1) A  nyilvántartott műemléki érték és a  műemlék fenntartásáról, jókarbantartásáról annak tulajdonosa, 
vagyonkezelője, használója a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt nemzeti vagyon körébe tartozó műemlékek 
esetében a  vagyonkezelője, használója vagy a  tulajdonosi jogok gyakorlója, továbbá az  egyes állami tulajdonban 
lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvényben (a továbbiakban: Tv.) 
meghatározott ingyenes használója (a  továbbiakban együtt: tulajdonos) az  Étv.-ben meghatározottak, valamint 
e törvény szerint köteles gondoskodni.
(2) A  nyilvántartott műemléki értéket, műemléket épségben, jellegük megváltoztatása nélkül kell fenntartani. 
A  fenntartási, jókarbantartási kötelezettség a  rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges műszaki 
állapot fenntartásán túlmenően kiterjed az  azok sajátos értékeit képező építészeti, képző- és iparművészeti, 
valamint kertépítészeti alkotórészeire és tartozékaira, felszerelési tárgyaira.
(3) Ha a védettség csak az ingatlan meghatározott részét érinti, akkor a tulajdonos kötelezettségét – a nyilvántartott 
műemléki értéket vagy műemléket magában foglaló ingatlannak a  védettség hatálya alá nem tartozó részei 
tekintetében – az általános építésügyi szabályok megfelelő alkalmazásával kell gyakorolni.”
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54. §  A Kötv. 43. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:
„A védett műemléki értékek vagyonátruházása, méltó használata és helyreállítása
43. § (1) A védett műemléki értéket a műemléki értékéhez, jellegéhez, történelmi jelentőségéhez méltóan, a védett 
értékek veszélyeztetését kizáró módon kell használni, illetve hasznosítani.
(2) A  nemzetgazdasági szempontból kiemelt nemzeti vagyon körébe tartozó műemlék hasznosítása során 
az egyetemes vagy a nemzeti kultúrához kapcsolódó, közcélú rendeltetést előnyben kell részesíteni.
(3) A  műemlékek használata és funkcióváltása során a  műemléki értékeket nem veszélyeztető fenntartható 
használatnak és gazdasági fenntarthatóságnak van helye.
(4) A  nyilvántartott műemléki érték használata során a  műemléki értéket nem veszélyeztető fenntartható 
használatra kell törekedni.
(5) A  műemlékek helyreállítása és használata során törekedni kell a  történetileg összetartozó ingatlanokat, 
ingatlanrészeket egyesítő megoldásokra, továbbá a  korábban – az  eredeti műemléki érték csorbításával – 
eltávolított, fellelhető és azonosítható alkotórészek, tartozékok és berendezési tárgyak visszahelyezésére.
(6) A  műemléki környezetben, valamint a  műemléki jelentőségű területen a  területet érintő, jogszabályban 
meghatározott változtatást, beavatkozást a  védett érték településképi, illetve tájképi megjelenésének és 
érvényesülésének kell alárendelni.”

55. §  A Kötv. 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„44. § (1) A miniszter jóváhagyása szükséges
a) az állami tulajdonban álló műemlék tulajdonjogának bármely jogcímen való átruházásához és megterheléséhez,
b) az állami tulajdonban álló műemlék vagyonkezelőjének kijelöléséhez vagy annak megváltoztatásához,
c) vagyonkezelő hiányában az állami tulajdonban álló műemlék hasznosítására irányuló bármely jogügylethez,
d) bármely olyan jogügylethez, amelynek következtében az állam vagy az önkormányzat tulajdonjoga megszűnik 
a műemlék felett.
(2) Jóváhagyás hiányában a jogügylet érvénytelen.
(3) A miniszteri jognyilatkozat kormányrendeletben meghatározott határidőn belüli kiadásának igazolt elmaradását 
hozzájárulásnak kell tekinteni. A hozzájárulást megtagadó jognyilatkozat bírósági úton pótolható.
(4) Állami vagy önkormányzati tulajdonban álló műemlék ingatlannal kapcsolatos, az  (1)  bekezdéssel összefüggő 
bejegyzéshez a miniszternek a jogügyletre vonatkozó hozzájáruló jognyilatkozata szükséges.
(5) Ha a műemlék – a Tv. alapján – az állami tulajdon fenntartása mellett az önkormányzat ingyenes használatába 
került, a  Tv. 27.  § (4)  bekezdésében foglalt körülmények megváltozása vagy az  ott megadott feltételek nem 
teljesítése esetén a miniszter jogosult az ingyenes használati jog felülvizsgálatára, megvonására.”

56. §  A Kötv. 45. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„45. § (1) A nyilvántartott műemléki érték és a műemlék egésze nem bontható le.
(2) A nyilvántartott műemléki érték és a műemlék részleges bontása akkor engedélyezhető, ha
a) egyes részeinek, illetve szerkezeti elemeinek megmentése céljából szükséges vagy
b) helyreállításával kapcsolatban korábbi és jelentős építési korszak maradványának bemutatását, vagy a  hiteles 
állapotát eltorzító idegen részek eltávolítását, illetve a műszaki állagbiztosítás vagy életveszély-elhárítás érdekében 
szükséges elkerülhetetlen beavatkozásokat célozza vagy
c) utólag létesített, műemléki értékkel nem bíró építmény eltávolítását, vagy terepszint megváltoztatását célozza
és a  beavatkozás a  használat érdekében, az  általános védelmet, illetve a  műemlékké nyilvánítást megalapozó 
műemléki értékek sérelme nélkül megvalósítható.
(3) A  nyilvántartott műemléki érték, a  műemlék telkén és műemléki területen a  műemléki értékkel nem bíró 
építmény bontása, új építmény létesítése során a  védelmet megalapozó műemléki érték érvényesülésére 
jogszabályban meghatározottak szerint tekintettel kell lenni.
(4) Műemlék, műemléki jelentőségű terület ingatlanán telekalakítás – jogszabályban meghatározottak szerint – 
akkor engedélyezhető, ha azzal a védett érték nem sérül.
(5) A  védett műemléki értékek helyreállítása során biztosítani szükséges a  védett értékek fizikai megőrzését, 
amelynek során a  hagyományos műszaki megoldások és építőanyagok használatát, valamint a  restaurátori 
módszerekkel történő konzerválást, esztétikai helyreállítást, restaurálást előnyben kell részesíteni.”
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57. §  A Kötv. 62. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hatóság feladata a kulturális örökség elemei megőrzésének, fenntartható használatának elősegítése és támogatása. 
Ennek érdekében ellátja:)
„c) az e törvényben meghatározott tudományos feladatok elvégzésében történő közreműködést; valamint”

58. § (1) A Kötv. 63. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nyilvántartott műemléki értéken, a műemléken végzett építési tevékenységek esetén az építésügyi hatóság 
jogszabályban meghatározott esetekben és módon építésügyi hatósági engedélyezési és kötelezési eljárást folytat 
le, ellenőrzést végez.”

 (2) A Kötv. 63. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Műemlékvédelmi érdekből a  hatóságnak a  műemlék felújítási, helyreállítási munkáinak engedélyezése 
során az  országos építésügyi szabályoktól és a  kötelezően alkalmazandó szabványoktól való eltérést a  műemléki 
értékek megőrzése érdekében előnyben kell részesítenie, a  nyilvántartott műemléki érték esetében pedig ezen 
szabályoktól és szabványoktól eltérhet. Az eltérés akkor engedélyezhető, ha az alkalmazandó megoldás az élet- és 
vagyonbiztonság követelményeinek megfelel vagy az élet- és vagyonbiztonság más módon biztosítható.”

 (3) A Kötv. 63. § (5) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A hatóság az örökségvédelmi felügyelet keretében)
„d) a  természetvédelmi őrszolgálat közreműködésével gondoskodik a  régészeti örökség védelmével kapcsolatos 
feladatokról.”

59. § (1) A Kötv. 65. §-át megelőző alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„Előzetes tájékoztatás, hatósági nyilatkozat”

 (2) A Kötv. 65. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„65.  § (1) A  hatóság a  hatósági engedélyéhez kötött tevékenységek esetén – kérelemre – köteles a  kérelmező 
által megjelölt munkák vagy tevékenységek engedélyezésével kapcsolatos feltételekről és eljárási szabályokról 
tájékoztatást adni.
(2) Ha az  előzetes tájékoztatás alapjául szolgáló körülmények és jogszabályok lényegesen nem változtak, az  egy 
éven belül induló engedélyezési eljárás során a hatóság a tájékoztatáshoz kötve van.
(3) A  hatóság a  hatósági engedélyhez kötött, kormányrendeletben meghatározott tevékenységek esetén 
a tevékenység elvégzéséhez hatósági nyilatkozatban is hozzájárulhat.”

60. § (1) A Kötv. 67. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A védett kulturális örökségi elemmel összefüggő, a  63.  § (3)  bekezdésében meghatározott tevékenységek 
vonatkozásában a hatóság:]
„a) az  örökségvédelem szabályainak megsértése esetén a  nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, 
nyilvántartott régészeti lelőhelyek és védetté nyilvánított kulturális javak vonatkozásában elrendelheti 
a  beavatkozást megelőző állapot helyreállítását, valamint a  fenntartható használatra vonatkozó kötelezettség 
teljesítését, a méltatlan használat megszüntetését,
b) nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, nyilvántartott régészeti lelőhelyek és védetté nyilvánított kulturális 
javak károsítása, veszélyeztetése esetén jogosult a  tevékenységet leállítani, és az  ilyen magatartás tanúsítóját 
e tevékenység folytatásától eltiltani,
c) elrendelheti a  nyilvántartott műemléki értékek, a  műemlékek, jókarbantartására vonatkozó kötelezettség 
teljesítését.”

 (2) A Kötv. 67. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  (4)  bekezdés szerinti jogerős határozatával a  kötelezettséget megállapító, az  állam nevében eljáró hatóság 
megkeresi az  ingatlanügyi hatóságot a  jelzálogjog bejegyzése, valamint az  elidegenítési és terhelési tilalom 
ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése iránt. A  követelés kielégítése vagy megszűnése esetén a  hatóság 
a törlési engedéllyel 15 napon belül megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és 
terhelési tilalom törlése iránt.
(7) Az (1) bekezdés szerinti hatósági kötelezés tényét a kötelezettséget megállapító hatóság megkeresésére, az erről 
szóló jogerős határozata alapján az  ingatlan-nyilvántartásba fel kell jegyezni, a  kötelezettség teljesítése vagy 
megszűnése esetén pedig a hatóság törlési engedélye alapján törölni kell.
(8) Abban az esetben, ha az (1) bekezdés szerinti hatósági kötelezés tényét olyan ingatlanra kell feljegyezni, amelyre 
74. § (1) bekezdése szerinti jogi jelleg az  ingatlan-nyilvántartásban még nem került feljegyzésre, az eljáró hatóság 
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egyidejűleg köteles az  ingatlan-nyilvántartási hatóság megkereséséről gondoskodni. A  hatósági kötelezés ténye 
csak a jogi jelleg feljegyzését követően jegyezhető fel.”

61. §  A Kötv. 69. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A védett kulturális örökség tulajdonosa, vagyonkezelője, használója tűrni köteles a hatóság által elrendelt vagy 
engedélyezett munkálatokat és a mentő feltárást.”

62. §  A Kötv. 71. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal vezeti
a) a régészeti lelőhelyek,
b) a régészeti feltárási engedélyek és a feltárási dokumentációk,
c) a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek,
d) a  műemléki értékek, a  műemlékek, a  műemléki jelentőségű területek, a  műemléki környezetek és a  történeti 
tájak,
e) a világörökségi és a világörökségi várományosi helyszínek
központi, közhiteles nyilvántartását, amely tartalmazza az a)–e) pontban meghatározottakkal összefüggő adatokat.”

63. §  A Kötv. 74. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„74. § (1) A 11. § szerinti nyilvántartott régészeti lelőhely, a 28/A. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartott műemléki 
érték, a 15. §-ban meghatározott védett régészeti lelőhellyé, régészeti védőövezetté és a 29. § (1) bekezdése szerinti 
műemlékké nyilvánítás tényét, a műemléki jelentőségű területet, a műemléki környezetet és a történeti tájat, mint 
jogi jelleget az ingatlan-nyilvántartásban fel kell jegyezni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogi jelleg feljegyzése iránt az ezt megállapító jogerős határozatával a Hivatal 
megkeresi az ingatlanügyi hatóságot.
(3) A feljegyzés elmaradása a védettség fennállásának tényét nem érinti.
(4) Ha az  (1)  bekezdés szerinti védettség feltétele már nem áll fenn, a  Hivatal jogerős határozatával megkeresi 
az ingatlanügyi hatóságot a jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásból történő törlése céljából.”

64. §  A Kötv. III. Rész „Nyilvántartások” alcíme a következő 74/B. §-sal egészül ki:
„74/B. § A 71. § (1) bekezdés d) pontja alapján műemléki érték nyilvántartásba vétele tárgyában hozott határozat 
ellen fellebbezésnek van helye.”

65. §  A Kötv. 75/A. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Szakértőként a  jogszabályban kijelölt szervezet és a  6.  § (3)  bekezdése szerinti örökségvédelmi tanácsadó 
testület is igénybe vehető.”

66. §  A Kötv. III. Rész „A hatósági eljárások szabályai” alcíme a következő 75/B. §-sal egészül ki:
„75/B.  § (1) Összevont örökségvédelmi engedélyezési eljárás folytatható le a  65.  § (1)  bekezdése szerinti előzetes 
tájékoztatáson túl a  kulturális örökségvédelmi követelmények előzetes meghatározása érdekében jogszabályban 
meghatározottak szerint.
(2) Egybefoglalt örökségvédelmi engedélyezési eljárás folytatható le egymással összefüggő, de eltérő tárgyú 
örökségvédelmi tevékenységek esetében jogszabályban meghatározottak szerint.”

67. §  A Kötv. 76. § (2) bekezdése helyébe a következői rendelkezés lép:
„(2) Indokolt esetben, valamint a  központi költségvetési, helyi önkormányzati, nemzetközi, vagy európai uniós 
forrás felhasználásával megvalósuló helyreállítás esetén a műemlékek és a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek 
nagyközönség által történő látogatásának időpontjáról és módjáról a  tulajdonos (vagyonkezelő, használó) és 
a  Hivatal megállapodást köt. A  látogatás a  tulajdonost (vagyonkezelőt, használót) az  ingatlan rendeltetésszerű 
használatában vagy méltánylást érdemlő életviszonyaiban nem zavarhatja, kárt nem okozhat.”

68. § (1) A Kötv. 80/A. § (1) bekezdés d) pontja a következő dc) és dd) alponttal egészül ki:
(Az örökségvédelem pénzügyi eszközei lehetnek különösen:)
„dc) kedvezményes kamatozású felújítási hitelek,
dd) érdekeltség növelő támogatások.”
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 (2) A Kötv. 80/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés d)  pont da), db), dc) és dd)  alpontja szerinti kedvezmények mindenkori mértékéről, 
érvényesítésük feltételeiről és módjáról külön törvények rendelkeznek.”

69. § (1) A Kötv. 81. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kulturális örökség védelmével kapcsolatos költségvetési pénzeszközöket a  miniszter által felügyelt és más érintett 
költségvetési fejezeten belül az alábbi feladatok költségeire figyelemmel kell meghatározni:)
„a) a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek állagvédelme, a mentő feltárások támogatása;”

 (2) A Kötv. 81. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kulturális örökség védelmével kapcsolatos költségvetési pénzeszközöket a  miniszter által felügyelt és más érintett 
költségvetési fejezeten belül az alábbi feladatok költségeire figyelemmel kell meghatározni:)
„c) a hatósági feladatok ellátásával kapcsolatos kötelezettségek és a hatósági intézkedések teljesítésének fedezete, 
valamint a hatóság által a tulajdonosok helyett elvégzett munkák költségeinek megelőlegezése;”

 (3) A Kötv. 81. § h)–m) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A kulturális örökség védelmével kapcsolatos költségvetési pénzeszközöket a  miniszter által felügyelt és más érintett 
költségvetési fejezeten belül az alábbi feladatok költségeire figyelemmel kell meghatározni:)
„h) a műemlékek, kiemelten a veszélyeztetett műemlékek helyreállításának támogatása;
i) a  műemlékek fennmaradását és méltó hasznosítását is szolgáló helyi önkormányzati fejlesztési programok 
támogatása;
j) az örökségvédelmi többletköltség;
k) a határon túli magyar vonatkozású kulturális örökséggel kapcsolatos feladatok;
l) nyilvántartási feladatok;
m) a Hivatal által a 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján végzett próbafeltárások finanszírozása;”

70. § (1) A Kötv. 82. § (1) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Örökségvédelmi bírsággal (a  továbbiakban: bírság) kell sújtani azt a  természetes vagy jogi személyt és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki (amely)]
„a) az  e  törvényben vagy más jogszabályban engedélyhez kötött tevékenységet a  védetté nyilvánított vagy 
e  törvény erejénél fogva védelem alatt álló kulturális örökségi elemen engedély nélkül vagy attól eltérő módon 
végzi,”

 (2) A Kötv. 82. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[Örökségvédelmi bírsággal (a  továbbiakban: bírság) kell sújtani azt a  természetes vagy jogi személyt és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki (amely)]
„e) régészeti feltárást feltárási jogosultság nélkül végez.”

71. §  A Kötv. az Elővásárlási jog alcímet megelőzően a következő 85/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:
„Örökségvédelmi hatástanulmány
85/A.  § (1) Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a  település településfejlesztési koncepciójának 
kidolgozása során. Ha a  településfejlesztési koncepció készítésekor nem készült, vagy a  rendezés alá vont 
területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az  tíz évnél régebbi, akkor azt a  rendezés alá vont 
területre el kell készíteni. Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha az  Étv. 8.  § (2)  bekezdése 
szerinti véleményezési eljárásban az  illetékes államigazgatási szerv véleménye szerint a  rendezés alá vont terület 
örökségvédelmi szempontból nem érintett.
(2) Az  örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv szerint kell meghatározni 
az örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és településrendezési eszközöket.
(3) A hatóság örökségvédelmi hatástanulmány készítését írhatja elő jogszabályban meghatározott esetekben.”

72. §  A Kötv. 86. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az államot megillető elővásárlási jog a nyilvántartott műemléki értéken nem állhat fenn.”

73. §  A Kötv. a következő 92. §-sal egészül ki:
„92.  § (1) A  2015. január 1-jén fennálló egyedi védettségű műemlékek kategóriába sorolását a  35/A.  §-nak 
megfelelően 2015. december 31-ig el kell végezni.
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(2) A  2015. december 31. napján a  III. bírságkategóriába sorolt műemlékek 2016. január 1-jétől nyilvántartott 
műemléki értéknek minősülnek, a műemléki környezetük és az államot megillető elővásárlási jog megszűnik.
(3) A (2) bekezdés alapján nyilvántartott műemléki értékké minősülő műemlékek esetében a 28/A. § (2) bekezdését 
nem kell alkalmazni.
(4) 2015. december 31-ig a  III. bírságkategóriába sorolt műemlékek tekintetében a  műemlékekre vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni.
(5) A  2015. január 1-jét megelőzően védetté nyilvánított műemlékek esetében az  I. örökségvédelmi 
bírságkategóriába tartozó műemlékek I. kategóriába sorolt műemléknek, míg a  II. örökségvédelmi 
bírságkategóriába tartozó műemlékek II. kategóriába sorolt műemléknek minősülnek.”

74. §  A Kötv. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 92/D. §-sal és 92/E. §-sal egészül ki:
„92/D.  § (1) E  törvénynek a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az  azzal összefüggő 
törvények módosításáról szóló 2014. évi CVI. törvénnyel (a  továbbiakban: Módtv3.) megállapított rendelkezéseit 
– a  (2)–(5)  bekezdésben foglaltak kivételével – a  2015. január 1-jét követően indult eljárásokban és megkötött 
szerződésekre kell alkalmazni.
(2) Az  előzetes régészeti dokumentáció készítésével kapcsolatban 2015. január 1-jét megelőzően megkötött 
szerződések átruházásáról a felek megállapodásban rendelkeznek.
(3) A  2015. január 1-je előtt a  nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti feladatellátásra vonatkozó szerződést 
a költségek tekintetében a szerződő felek 2015. március 31-ig a Módtv.3.-mal megállapított 23/F. § (8)–(9) bekezdése 
szerint módosíthatják, amennyiben az egyéb szabályba nem ütközik.
(4) A 2015. január 1-je előtt a nagyberuházáshoz kapcsolódó megelőző régészeti feltárásra vonatkozóan megkötött 
szerződésekre és azok módosítására – a  (3)  bekezdés kivételével – a  szerződéskötés időpontjában hatályos 
rendelkezéseket kell alkalmazni.
(5) A  régészeti feladatellátás tekintetében a  2014. december 31-én hatályos előírásokat kell alkalmazni, ha 
2015. január 1-jét követően nem lehet akkreditált intézményt vagy akkreditált szervezetet bevonni a  régészeti 
feladatellátásba.
92/E. § A Hivatal által közzétett árszabást kell alkalmazni a régészeti feladatellátás költségeinek elszámolására a 19. § 
(4) bekezdése szerinti hatósági árat megállapító jogszabály hatálybalépéséig.”

75. § (1) A Kötv. 93. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben:)
„a) szabályozza az  örökségvédelmi bírsággal, a  műemlékek kategóriába sorolásával kapcsolatos részletes 
szabályokat, a bírság legmagasabb összegét, valamint a bírság megállapításának alapjául szolgáló értékhatárokat;
b) jelölje ki az  e  törvényben meghatározott feladatok tekintetében hatáskörrel rendelkező hatóságokat és 
feladatkörrel rendelkező egyéb szerveket, és állapítsa meg az  azok eljárására és szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokat, beleértve a hatóságok eljárásaiban vizsgálandó szempontokat, az eljárások alóli mentesség feltételeit;”

 (2) A Kötv. 93 § (1) bekezdés h)−l) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben:)
„h) szabályozza a  nagyberuházásokkal kapcsolatos régészeti feladatellátás szabályait, a  nagyberuházás régészeti 
szakaszolásának szempontjait, a  nagyberuházás kivitelezése során ellátandó régészeti megfigyelés és az  elfedés 
szabályait, valamint a régészeti feltárás költségeire vonatkozó hatósági árképzés módját és a hatósági árat;
i) meghatározza a  régészeti feltárásra vonatkozó szerződésre irányuló múzeumi ajánlattétel adattartalmát, 
a régészeti feltárásra irányuló szerződés kötelező elemeit, valamint a megelőző feltárás módszerei alkalmazásának 
eseteit és szabályait;
j) meghatározza a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek és a műemlékek ellenőrzésének szabályait;
k) meghatározza azokat a  nyilvántartott régészeti lelőhelyeket, amelyeket a  földmunkával járó fejlesztésekkel, 
beruházásokkal el kell kerülni, a  régészeti feltárások részletes szabályait, a  régészeti feltárásra alkalmas nap 
fogalmát, valamint az elektronikus lelőhely-bejelentés szabályait;
l) meghatározza a feltáráson előkerülő, a helyszínen meg nem őrizhető régészeti emlékek, valamint a műemléktől 
elvált alkotórészek, tartozékok, berendezési tárgyak elhelyezésének szabályait;”

 (3) A Kötv. 93. § (1) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben:)
„n) szabályozza az  örökségvédelemmel kapcsolatos szakértői tevékenységek szakmagyakorlási feltételeit, ennek 
keretében a  szakértői tevékenység bejelentésének és a  szakértők nyilvántartásának adattartalmát, valamint 
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a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, a szakértők igénybevételének 
eseteit, továbbá a szakértői tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem 
tartása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket;”

 (4) A Kötv. 93. § (1) bekezdés s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben:)
„s) meghatározza a műemlékek tudományos kutatásának, értékvizsgálatának szabályait, az építéstörténeti kutatási 
dokumentáció kötelező tartalmi elemeit;”

 (5) A Kötv. 93. § (1) bekezdés a következő v)–y) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben:)
„v) meghatározza az örökségvédelmi tanácsadó testületek működtetésével kapcsolatos feladatokat;
w) szabályozza a fémkereső műszer használatát;
x) állapítsa meg a  nyilvántartott műemléki érték, a  műemlék, a  műemléki terület fenntartására és méltó 
használatára, a műemléki értéket érintő tevékenységek támogatására vonatkozó szabályokat;
y) állapítsa meg a műemléki értéket érintő engedélyhez kötött tevékenységek végzésének szabályait.”

76. § (1) A Kötv. 93. § (2) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)
„c) a  régészeti lelőhely és a  műemléki érték nyilvántartásba vételének, a  nyilvántartott régészeti lelőhely és 
a  nyilvántartott műemléki érték ideiglenes védetté nyilvánításának, valamint a  védetté nyilvánításnak részletes 
szabályait;
d) a  feltárás végzésére jogosult intézmények és a  feltárásban alvállalkozóként résztvevő szervezetek 
akkreditálásának szabályait és eljárásrendjét;
e) a nyilvántartott és a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek fenntartható használatát;”

 (2) A Kötv. 93. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)
„i) a nyilvántartott régészeti lelőhelyek védetté nyilvánítását és a védettség megszüntetését;”

 (3) A Kötv. 93. § (2) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)
„n) a nyilvántartott műemléki értékek műemlékké nyilvánítását és a műemléki védettség megszüntetését;”

77. §  A Kötv. 93. § (6) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a kultúráért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza:)
„g) a  miniszterrel egyetértésben az  elsődleges leletfeldolgozásra, a  leletanyag végleges befogadására vonatkozó 
szabályokat,
h) meghatározza a műemléktől elvált vagy elválasztani engedélyezett alkotórészek, tartozékok, berendezési tárgyak 
közgyűjteményi elhelyezésének, nyilvántartásának, védelmének szabályait.”

78. §  A Kötv. 93. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Felhatalmazást kap a  honvédelemért felelős miniszter, hogy a  miniszterrel egyetértésben rendeletben 
megállapítsa:
a) a hadtörténeti örökség kutatására és védetté nyilvánítására vonatkozó szabályokat, valamint
b) a hadtörténeti örökség védetté nyilvánítását és a védettség megszüntetését.”

79. §  A Kötv. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

80. §  A Kötv.
a) 2. § a) pontjában az „Évt.” szövegrész helyébe az „Étv.” szöveg,
b) 31. §-át megelőző alcímében a „védettség” szövegrész helyébe a „műemléki védettség” szöveg,
c) 31. § (4) bekezdésében a „védetté” szövegrész helyébe „műemlékké” szöveg,
d) 31. § (5) bekezdésében a „Ha a hatóság a védetté” szövegrész helyébe a „Ha a hatóság a műemlékké” szöveg, 

az „ideiglenes védettség” szövegrész helyébe az „ideiglenes műemléki védettség” szöveg, és a „29.  § (2)” 
szövegrész helyébe a „29. § (3)” szöveg,

e) 36.  § (2)  bekezdésében a „kert műemlékké” szövegrész helyébe a „kert általános védelemben részesíthető, 
műemlékké” szöveg,
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f ) 37. § (1) bekezdésében a „Műemléki védelemben” szövegrész helyébe a „Védelemben” szöveg,
g) 42. § (1) bekezdésében a „fenntartásáról” szövegrész helyébe az „állagmegóvásáról vagy jókarbantartásáról” 

szöveg,
h) 61/B.  § (1)  bekezdésében az „ingatlanok tulajdonosaira” szövegrész helyébe az „ingatlanok tulajdonosaira, 

vagyonkezelőire, használóira” szöveg,
i) III. részének címében a „HATÓSÁG” szövegrész helyébe a „HIVATAL ÉS A HATÓSÁG” szöveg,
j) 62.  § a)  pontjában a  „meghatározott hatósági” szövegrész helyébe a  „meghatározott építéshatósági, 

örökségvédelmi hatósági” szöveg,
k) 64. §-ában a „hatóság” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg,
l) 64/A. §-ában a „kormányrendeletben” szövegrész helyében a „jogszabályban” szöveg,
m) 71.  § (2)  bekezdésében a „miniszter szakmai irányítása alatt álló hatóság” szövegrész helyébe a „Hivatal” 

szöveg,
n) 75/A. § (1) bekezdésében a „kormányrendeletben” szövegrész helyébe a „jogszabályban” szöveg,
o) 86. § (2) bekezdésében a „hatóság” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg
lép.

81. § (1) Hatályát veszti a Kötv.
a) 20/A. §-át megelőző alcím,
b) 63. § (6) bekezdése,
c) 64. § e) pontja,
d) 66. §-a és a 66. §-t megelőző alcíme,
e) 68. § (1) bekezdés b) pontjában az „a műemlék vagy” szövegrész,
f ) 75/A. § (2)–(4) bekezdése,
g) 81. § b) pontjában az „ , illetve védetté nyilvánított” szövegrész,
h) 92/A. §-a,
i) 93. § (1) bekezdés p) pontja,
j) 93. § (2) bekezdés g) pontjában az „eljárási rendjére és” szövegrész
k) 93. § (2) bekezdés h) pontja.

 (2) Hatályát veszti a Kötv. 92. § (3)–(4) bekezdése.

5. Az egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXVII. törvény módosítása

82. §  Az egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXVII. törvény 37.  § (4)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(4) A 2. § (1) bekezdése 2015. január 1. napján lép hatályba.”

6. Záró rendelkezések

83. § (1) Ez a törvény – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. alcím, a 2. alcím, a 3. alcím, a 20–80. §, a 81. § (1) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 81. § (2) bekezdése 2016. január 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2014. évi CVI. törvényhez

 1. A Kötv. 2. melléklet II. pontjában foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő sor lép:

(A B

A nemzeti emlékhely megnevezése A nemzeti emlékhely lehatárolása)

„4. Budapest X. kerület, Rákoskeresztúri Újköztemető, 
298., 300. és 301. parcella és a Kisfogház Emlékhely

A parcellák, kivéve a Nemzeti Sírkert részévé nem 
nyilvánított temetési helyeket
cím: 1108 Budapest, Kozma u. 8–10.     
A Kisfogház Emlékhely által felölelt terület    
cím: 1108 Budapest, Újhegyi út 55.”

 2. A Kötv 2. melléklet II. pontjában foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő sor lép:

(A B

A nemzeti emlékhely megnevezése A nemzeti emlékhely lehatárolása)

„9. Pannonhalmi Bencés Főapátság       cím: 9090 Pannonhalma, Vár 1.”

 3. A Kötv 2. melléklet II. pontjában foglalt táblázat a következő 13. sorral egészül ki:

(A B

A nemzeti emlékhely megnevezése A nemzeti emlékhely lehatárolása)

„13. Egri Vár cím: 3300 Eger, Vár 1.”

2014. évi CVII. törvény
a közszolgálati médiaszolgáltatásra és a médiapiacra vonatkozó egyes törvények módosításáról*

A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosítása

1. §  A műsorterjesztés és a  digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 33.  § (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) Az egyenlő elbánás elvét nem érintve az elektronikus műsorkalauz szolgáltatója az adott multiplexben, átviteli 
rendszeren továbbított közszolgálati műsorok számára a  hozzáférés tekintetében elsőbbséget köteles biztosítani 
más műsorokkal szemben.”

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

2. §  A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 20. § 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A közszolgálati médiaszolgáltató lineáris audiovizuális médiaszolgáltatása évi teljes műsoridejének
a) több mint hatvan százalékát európai művek,
b) több mint felét magyar művek,
c) több mint tizenöt százalékát tőle független műsorkészítővel készíttetett, vagy független műsorkészítőtől 
beszerzett, öt évnél nem régebben készült európai művek
bemutatására köteles fordítani.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2014. december 15-i ülésnapján fogadta el.
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3. §  Az Mttv. 21. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Azok az  1990 előtt rögzített zenei felvételek, amelyek hangminőségét digitális eszközökkel a  közzétételtől 
számítva öt évnél nem régebben javították, a  (2)  bekezdés vonatkozásában öt évnél nem régebben készült 
hangfelvételnek számítanak.”

4. §  Az Mttv. 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„39.  § (1) Az  audiovizuális médiaszolgáltatás médiaszolgáltatójának törekednie kell arra, hogy műsorszámait 
fokozatosan hozzáférhetővé tegye a hallássérültek számára.
(2) A  közszolgálati, illetve – legnagyobb éves átlagos közönségaránnyal rendelkező médiaszolgáltatása 
vonatkozásában  – a  JBE lineáris audiovizuális médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy valamennyi közérdekű 
közlemény, politikai reklám, hírműsorszám – beleértve a  közlekedési híreket, a  sporthíreket és az  időjárás-jelentést  –, 
politikai tájékoztató műsorszám, a  fogyatékos személyekről szóló, illetve esélyegyenlőségről szóló műsorszám, 
filmalkotás, játék és a  83.  §-ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszám magyar nyelvű felirattal – például 
teletext szolgáltatáson keresztül – vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhető legyen.
(3) A  (2)  bekezdésben meghatározott kötelezettség nem vonatkozik az  eredeti nyelven elérhetővé tett 
műsorszámokra, ide nem értve a 99. § (2) bekezdése alapján közzétett műsorszámokat.
(4) Az  (1)  bekezdésben meghatározott kötelezettség 2012. évben legalább hatórányi, 2013. évben legalább 
nyolcórányi, 2014. évben legalább tízórányi napi műsoridő vonatkozásában terheli a kötelezetteket.
(5) A feliratozással, illetve jelnyelvi tolmácsolással megkezdett műsorszámot – a műsorszám egységét nem sértve –, 
valamint műsorszámok egymással dramaturgiailag összekapcsolódó sorozatát a  médiaszolgáltató köteles annak 
teljes időtartama alatt feliratozni, illetve jelnyelvi tolmácsolással ellátni.
(6) A  feliratozott műsorszámok előtt a  médiaszolgáltatásban jelezni kell, hogy az  érintett műsorszám 
az  említett formában is elérhető a  médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó teletext szolgáltatáson. A  műsorszámok 
szövege feliratozott változatának pontosnak kell lennie, és a  képernyő történéseivel szinkronban kell állnia, 
az a műsorszámban elhangzottak rövidített összefoglalóját abban az esetben tartalmazhatja, amennyiben a felirat 
– terjedelmére tekintettel – az elhangzottak követését nem tenné lehetővé.
(7) A  feliratozásnak a  nem felvételről közzétett műsorszámok esetében ésszerűen elvárható módon pontosnak és 
a képernyő történéseivel szinkronban állónak kell lennie.
(8) A  műsorterjesztő köteles az  audiovizuális médiaszolgáltató által biztosított teletext jelet, vagy más feliratozást 
a  kép- és hangjelekkel időszinkronban minden egyes átviteli rendszeren, hálózaton vagy műsorterjesztő átviteli 
platformon továbbítani.”

5. §  Az Mttv. 74. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdésekkel egészül ki:
„(1a) A  73.  § (2)  bekezdésében meghatározott, digitális átviteli rendszert üzemeltető műsorterjesztő 
az  (1)  bekezdésben meghatározott lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásokon túl köteles a  közszolgálati 
médiaszolgáltató további két lineáris audiovizuális médiaszolgáltatását is továbbítani, az  (1)  bekezdésben 
meghatározott feltételek szerint.
(1b) A  73.  § (2)  bekezdésében meghatározott azon műsorterjesztő, amely egy adott átviteli rendszeren 
HD  minőségben is továbbít audiovizuális médiaszolgáltatást, köteles azon az  átviteli rendszeren a  közszolgálati 
médiaszolgáltató (1) és az  (1a)  bekezdés szerinti audiovizuális médiaszolgáltatásait, az  (1)  bekezdésben 
meghatározott feltételekkel, HD minőségben továbbítani.
(1c) A  73.  § (2)  bekezdésében meghatározott műsorterjesztő köteles a  74.  § (1)–(1c)  bekezdésben meghatározott 
audiovizuális médiaszolgáltatásokat alapbeállításként a csatornasorrend első helyeire tenni.”

6. §  Az Mttv. 84. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közszolgálati média- és hírszolgáltatás biztosítására, függetlenségének védelmére az Országgyűlés létrehozza 
a  Közszolgálati Közalapítványt (a  továbbiakban: Közalapítvány). A  Közalapítvány a  Duna Médiaszolgáltató 
Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (a továbbiakban: közszolgálati médiaszolgáltató) tulajdonosa.”

7. §  Az Mttv. 88. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A Kuratórium elnöke és tagjai a Közalapítvánnyal nem állhatnak munkaviszonyban, és semmilyen jogcímen nem 
fogadhatnak el díjazást a közszolgálati médiaszolgáltatótól.
(3) A  Kuratórium elnöke és tagjai a  megbízatásuk megszűnését követő egy éven belül nem létesíthetnek 
munkavégzésre irányuló jogviszonyt a közszolgálati médiaszolgáltatóval.”
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8. §  Az Mttv. 90. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kuratórium:
a) ellenőrzi a  közszolgálati médiaszolgáltatás céljainak a  közszolgálati médiaszolgáltató tevékenysége általi 
megvalósulását,
b) amennyiben a  közszolgálati médiaszolgáltató megítélése szerint a  közszolgálati médiaszolgáltatás céljainak 
elérését súlyosan sértő vagy veszélyeztető magatartást tanúsít, a Médiatanács eljárását kezdeményezheti,
c) védelmezi a közszolgálati médiaszolgáltató függetlenségét,
d) megállapítja és módosítja a  közszolgálati médiaszolgáltató alapító okiratát, gondoskodik annak a  Magyar 
Közlönyben történő közzétételéről,
e) megválasztja a  közszolgálati médiaszolgáltató vezérigazgatóját, megállapítja munkaszerződése feltételeit és 
díjazását,
f ) megszüntetheti a közszolgálati médiaszolgáltató vezérigazgatójának munkaviszonyát,
g) megválasztja a  közszolgálati médiaszolgáltató felügyelő bizottságának elnökét és tagjait, illetve visszahívhatja 
azokat,
h) megbízza a  közszolgálati médiaszolgáltató könyvvizsgálóját, illetve megszüntetheti megbízatását. 
A könyvvizsgáló feladatát, jog- és hatáskörét a Polgári Törvénykönyvnek a gazdasági társaságokra irányadó szabályai 
szerint, illetve a  számvitelről szóló törvény keretei között a  Kuratórium a  közszolgálati médiaszolgáltató alapító 
okiratában határozza meg,
i) elfogadja a Közalapítvány éves gazdálkodási tervét és megállapítja mérlegét,
j) a  közszolgálati médiaszolgáltató vonatkozásában a  Polgári Törvénykönyvnek a  gazdasági társaságokra irányadó 
rendelkezései alapján – az e törvényben foglalt eltérésekkel – gyakorolja a közgyűlés jogait,
k) a Közalapítvány kezelőjeként gazdálkodik a Közalapítvány vagyonával,
l) felemelheti a  közszolgálati médiaszolgáltató alaptőkéjét, illetve leszállíthatja azt a  Közalapítvány alapító 
okiratában szabályozottak szerint,
m) jóváhagyja a közszolgálati médiaszolgáltató éves gazdálkodási és pénzügyi tervének elveit és fő összegeit,
n) jóváhagyja a közszolgálati médiaszolgáltató mérleg- és eredmény-kimutatását,
o) ellenőrzi a  közszolgálati médiaszolgáltató finanszírozását és gazdálkodását az  Európai Unió vonatkozó 
előírásainak való megfelelés szempontjából,
p) megadhatja a közszolgálati médiaszolgáltató által megkötni kívánt, háromszázmillió forintnál magasabb értékű 
szerződésekhez szükséges előzetes tárgyalási felhatalmazást,
q) megadhatja a  közszolgálati médiaszolgáltató hitelfelvételéhez, illetve az  általa megkötni kívánt, százmillió 
forintnál nagyobb értékű szerződések megkötéséhez szükséges, illetve az  így megkötött szerződések 
módosításához, valamint megszüntetéséhez szükséges előzetes jóváhagyást,
r) egyéb, e törvényben meghatározott feladatokat lát el.”

9. §  Az Mttv. 91. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Közalapítvány gyakorolja a  közszolgálati médiaszolgáltató vonatkozásában a  Polgári Törvénykönyvnek 
a  gazdasági társaságokra irányadó rendelkezéseiben meghatározott alapítói, illetve részvényesi jogokat. Nem 
jogosult azonban:
a) megváltoztatni a közszolgálati médiaszolgáltató alapvető tevékenységi körét,
b) a közszolgálati médiaszolgáltatót megszüntetni, átalakítani, vagy más szervezeti formába átalakítani,
c) a közszolgálati médiaszolgáltatótól vagyont elvonni,
d) a  közszolgálati médiaszolgáltató műsorszerkezetét, továbbá műsorainak, egyéb szolgáltatásainak, illetve 
műsorszámainak tartalmát meghatározni,
e) a  közszolgálati médiaszolgáltató vezérigazgatójának az  általa gyakorolt munkáltatói jogkörökre nézve utasítást 
adni,
f ) olyan kérdésben dönteni, amely e  törvény alapján más szerv vagy a  közszolgálati médiaszolgáltató 
vezérigazgatójának hatáskörébe tartozik.”

10. §  Az Mttv. 95. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Közszolgálati Kódex (a  továbbiakban: Kódex) – e  törvénnyel összhangban – tartalmazza a  közszolgálati 
médiaszolgáltatásra vonatkozó alapvető elveket és az e törvényben meghatározott közszolgálati célok pontosítását. 
A  Kódexnek általános, és az  egyes közszolgálati médiaszolgáltatásokra külön-külön vonatkozó tartalma is lehet. 
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A  Kódex alapvető rendeltetése, hogy a  közszolgálati médiaszolgáltató számára iránymutatást adjon a  törvény 
keretei között a közszolgálati médiaszolgáltatás megfelelő működési elveire vonatkozóan.”

11. §  Az Mttv. 97. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  közszolgálati médiaszolgáltató vezérigazgatója évente egyszer, a  mindenkori naptári évet követően, 
a  következő év február 28-ig beszámolót készít arról, hogy – saját értékelése szerint – a  médiaszolgáltató eleget 
tett-e e  törvényben megfogalmazott, a  közszolgálati médiaszolgáltatás céljaira és alapvető elveire vonatkozó 
elvárásoknak.”

12. § (1) Az Mttv. 98. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  közszolgálati médiaszolgáltató feladata a  közszolgálati médiaszolgáltatás 83.  §-ban meghatározott 
céljainak megvalósítása. E  feladatának a  közszolgálati médiaszolgáltató a  közszolgálati médiaszolgáltatások 
tevékenységeinek összehangolásával együttesen tesz eleget.
(2) A  közszolgálati médiaszolgáltatóra e  törvényben foglalt eltérésekkel a  Polgári Törvénykönyv gazdasági 
társaságokra vonatkozó rendelkezéseinek a részvénytársaságokra vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni, 
ideértve a gazdasági társaságok közös szabályait is.
(3) A közszolgálati médiaszolgáltatónak egy forgalomképtelen részvénye van.”

 (2) Az Mttv. 98. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  közszolgálati audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatások tekintetében a  Médiatanács – az  Alap 
vezérigazgatójával történő konzultációt követően, valamint a  gazdaságosság, a  következő évi költségvetési 
tervezés és e  törvény 83.  §-ában meghatározott közszolgálati célok érvényesülésének szempontjait figyelembe 
véve – évente felülvizsgálhatja a közszolgálati médiaszolgáltatások rendszerét, és dönthet arról, hogy a közszolgálati 
médiaszolgáltató számára fenntartja-e addigi médiaszolgáltatásait vagy megváltoztatja azok rendszerét.”

13. §  Az Mttv. 98. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  közszolgálati médiaszolgáltatás céljainak elősegítése érdekében, az  ahhoz szükséges mértékben 
a  közszolgálati médiaszolgáltató, illetve az  Alap által műsorkészítés céljából üzemben tartott és műsorkészítés 
során használt gépjárművek Magyarország területén közúti forgalomban való részvételének – össztömegre, 
tengelyterhelésre és méretre vonatkozó – korlátozására, illetve az  ezzel kapcsolatos díjfizetési kötelezettségre, 
valamint időbeli korlátozásokra vonatkozó jogszabályok nem alkalmazandóak.”

14. §  Az Mttv. „A közszolgálati médiavagyon és a közszolgálati médiaszolgáltatók archívuma” alcíme helyébe a következő 
alcím lép:
„A közszolgálati médiavagyon és a közszolgálati médiaszolgáltató archívuma
100.  § (1) Azon közszolgálati médiavagyon tekintetében, amely állami tulajdonban áll, a  tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét – a (2), (5) és (6) bekezdésben foglalt kivétellel – az Alap gyakorolja.
(2) Az  Alap a  közszolgálati médiavagyont sem részben, sem egészben nem idegenítheti el, nem ruházhatja át és 
nem terhelheti meg. E  tilalom nem akadályozza a  közszolgálati médiavagyon egyes elemein fennálló szerzői, 
szomszédos, illetve felhasználási jogok hasznosítását.
(3) Az  Alap gondoskodik a  közszolgálati médiavagyon, valamint a  közszolgálati médiaszolgáltató és az  Alap 
tulajdonába került, a közszolgálati médiavagyon körébe nem tartozó, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 
(a  továbbiakban: Szjt.) hatálya alá tartozó műveket és más teljesítményeket tartalmazó fizikai hordozók 
(a továbbiakban együtt: Archívum) tárolásáról, megőrzéséről és felhasználásáról. Az Archívum országos gyűjtőkörű 
közgyűjteménynek minősül.
(4) Az  archiválás és az  Archívum megőrzésének, kezelésének, felhasználásának részletes szabályait az  Alap 
vezérigazgatója a Médiatanács egyetértésével, szabályzatban állapítja meg.
(5) Az  Alap a  közszolgálati médiaszolgáltató számára külön engedély- és díjfizetési kötelezettség nélkül jogosult 
a  közszolgálati feladatai ellátásához szükséges felhasználás – így különösen nyilvánossághoz közvetítés – céljára 
átadni a közszolgálati médiavagyonba tartozó szerzői műveket, valamint azon egyéb szellemi alkotásokat, amelyek 
nem tartoznak a  közszolgálati médiavagyonba, de amelyekre nézve az  Alap felhasználási joggal rendelkezik. 
A  közszolgálati médiaszolgáltató a  közszolgálati médiavagyon általa felhasznált elemeire vonatkozóan ingyenes 
felhasználási jogot szerez.
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(6) Az Archívumban található, a közszolgálati médiavagyon részét képező, valamint a közszolgálati médiavagyonba 
nem tartozó szerzői műveket és más szellemi alkotásokat az  Alap és a  közszolgálati médiaszolgáltató az  Szjt., 
valamint a szerzői jogi és szomszédos jogi jogosultakkal kötött megállapodás keretei között használhatja fel.
(7) Eltérő megállapodás hiányában a  közszolgálati médiaszolgáltatónak a  közszolgálati médiavagyon általa 
felhasznált elemeire vonatkozó felhasználási jogszerzésére az  Szjt. 30.  § (3)  bekezdésében foglaltakat nem kell 
alkalmazni.”

15. §  Az Mttv. a következő alcímmel és 100/A. §-sal egészül ki:
„A közszolgálati média stratégiai terve és a közszolgálati érték mérése
100/A.  § (1) A  közszolgálati médiaszolgáltató köteles minden évre vonatkozóan, a  tárgyévet megelőző év május 
31-ig általános stratégiai tervet készíteni, amelyben azonosítja és értékeli a  közszolgálati médiaszolgáltatások 
minőségének lehetséges fejlesztési irányait és módjait, különös, de nem kizárólagos tekintettel az  alábbi 
szempontokra:
a) nemzetközi és hazai médiapiaci tendenciák,
b) technológiai fejlődés és innováció,
c) a 100/B. § szerinti közszolgálati érték felülvizsgálatára és ellenőrzésére vonatkozó eljárás tapasztalatai,
d) a Közszolgálati Kódex tartalma,
e) a Közszolgálati Testület véleménye,
f ) a közszolgálati érték vizsgálatának eredményei,
g) a nézettségi és hallgatottsági, valamint más médiafogyasztási adatok.
(2) Az  általános stratégiai terven túlmenően eseti jelleggel, a  közszolgálati médiaszolgáltatás szükségleteihez 
igazodóan a  médiaszolgáltatás egyes részkérdései vonatkozásában is készítendők stratégiai tervek a  közszolgálati 
médiaszolgáltató által.
(3) Az  (1)–(2)  bekezdésekben foglalt stratégiai terveknek figyelemmel kell lenniük e  törvény rendelkezéseire, 
a Kódex előírásaira, valamint az Európai Unió és az Európa Tanács vonatkozó ajánlásaira, előírásaira.
(4) Az  (1)–(2) bekezdés szerinti stratégiai tervek alapul szolgálnak a közszolgálati médiaszolgáltatás működéséhez, 
valamint a közszolgálati médiaszolgáltató és az Alap közötti együttműködéshez.”

16. §  Az Mttv. a következő 100/B. §-sal egészül ki:
„100/B.  § (1) A  közszolgálati médiaszolgáltató szolgáltatásainak közszolgálati jellegét és értékét, valamint 
a médiapiac sokszínűségére gyakorolt hatását köteles megvizsgálni és ellenőrizni.
(2) A  közszolgálati érték vizsgálatának részletszabályait szabályzatban kell rendezni, amelyet valamennyi, 
az eljárásban érintett szervezet vagy testület közösen fogad el, a közszolgálati médiaszolgáltató kezdeményezésére 
és koordinációja mellett.
(3) A (2) bekezdés szerinti szabályzat megalkotása és valamennyi módosítása során figyelemmel kell lenni e törvény 
rendelkezéseire, a Kódex előírásaira, valamint az Európai Unió és az Európa Tanács vonatkozó ajánlásaira, előírásaira.”

17. §  Az Mttv. „A nemzeti hírügynökség különleges feladatai” alcíme helyébe a következő alcím lép:
„A közszolgálati médiaszolgáltató hírügynökségi feladatai
101.  § (1) A  közszolgálati médiaszolgáltató a  83.  §-ban meghatározott célok érvényre juttatásán túl az  alábbi 
hírügynökségi feladatokat látja el:
a) a  közérdeklődésre számot tartó hazai és külföldi eseményekről híreket, tudósításokat, fényképeket, 
adathordozókat, háttéranyagokat, grafikákat, dokumentációs adatokat szolgáltat,
b) biztosítja a hozzáférhetőséget minden olyan hírhez és tudósításhoz, amelynek ismerete szükséges a nyilvánosság 
számára a közösségi és az egyéni jogok és érdekek megfelelő érvényesítéséhez,
c) közreműködik az  állami szervek, más szervezetek és természetes személyek közérdekű közleményeinek 
a nyomtatott és az elektronikus sajtóhoz történő továbbításában,
d) rendszeres és tényszerű tájékoztatást nyújt az  Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok, más pártok, 
jelentős civil szervezetek tevékenységéről, és a  Kormány, a  közigazgatási szervek, önkormányzatok, bíróságok, 
ügyészségek tevékenységéről, az ezzel összefüggő hivatalos közleményeket nyilvánosságra hozza,
e) rendszeres és tényszerű tájékoztatást nyújt külföldre a  legfontosabb magyarországi eseményekről és az  ország 
életének főbb folyamatairól,
f ) rendszeresen és tényszerűen tájékoztat a  Magyarország határain kívül élő magyarság életéről, illetve számára 
hírszolgáltatást nyújt,
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g) rendszeres és tényszerű tájékoztatást nyújt a hazai nemzetiségek életéről,
h) választási időszakban külön törvényben meghatározottak szerint gondoskodik a tájékoztatásról,
i) rendkívüli állapot, illetve szükségállapot idején külön törvényben meghatározott feladatokat végez,
j) gondoskodik a  tevékenysége során birtokába került kulturális értékek és történelmi jelentőségű eredeti 
dokumentumok tartós megőrzéséről és védelméről,
k) részt vesz a nemzetközi hírügynökségi szervezetek munkájában.
(2) A közszolgálati médiaszolgáltató hírügynökségi feladatainak ellátása érdekében
a) az ország minden megyéjére és a fővárosra kiterjedő,
b) a Kárpát-medence magyarlakta területeire kiterjedő,
c) az ország nemzetközi kapcsolatrendszerének és érdekeinek megfelelő külföldi
tudósítói hálózatot működtet.
(3) Rendkívüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet, külső fegyveres csoportoknak Magyarország területére történő 
váratlan betörése, továbbá az ország területének a Magyar Honvédség légvédelmi és repülő készültségi erőivel való 
oltalmazása esetén az  Országgyűlés, a  Honvédelmi Tanács, a  köztársasági elnök és a  Kormány, illetve törvényben 
meghatározott személyek és szervek – a helyzetnek megfelelő szükséges mértékben – a 32. § (6) bekezdés szerint 
kötelezhetik a közszolgálati médiaszolgáltatót – hírügynökségi tevékenysége körében – a tájékoztatásra.”

18. § (1) Az Mttv. „A közszolgálati médiaszolgáltatók vezérigazgatóinak választása” alcím címe helyébe a következő cím lép:
„A közszolgálati médiaszolgáltató vezérigazgatójának választása”

 (2) Az Mttv. 102. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  közszolgálati médiaszolgáltató ügyvezetését a  vezérigazgató látja el, igazgatóság nem működik. 
A  vezérigazgató – e  törvény keretei között – gyakorolja mindazon hatásköröket, amelyeket a  Polgári 
Törvénykönyvnek a  gazdasági társaságokról szóló vonatkozó rendelkezése a  részvénytársaság igazgatóságának 
hatáskörébe utal. A vezérigazgatóval munkaszerződést kell kötni, díjazását a közszolgálati médiaszolgáltató terhére 
meghatározott havi összegben kell megállapítani.
(2) A  közszolgálati médiaszolgáltató vezérigazgatója feletti munkáltatói jogkört – beleértve a  vezérigazgató 
kinevezését és munkaviszonya megszüntetését – a  Kuratórium gyakorolja. A  vezérigazgató jelölése és kinevezése 
a következő lépések szerinti sorrendben történik:
a) a Médiatanács elnöke két vezérigazgató-jelöltre tesz javaslatot a Médiatanácsnak,
b) ha a Médiatanács elfogadja a jelölteket, azokat a Kuratórium elé terjeszti, hogy válasszon egyet a jelöltek közül,
c) ha a  Médiatanács nem fogadja el a  Médiatanács elnöke által javasolt valamelyik jelöltet, akkor a  Médiatanács 
elnöke új jelöltre tesz javaslatot; a  Médiatanács csak akkor tehet javaslatot a  Kuratóriumnak, ha maga két jelöltet 
elfogadott,
d) a Médiatanács javaslatot tehet a vezérigazgató munkaszerződésének egyes tartalmi elemeire is,
e) az első szavazási körben a Kuratórium összes tagjának – ideértve az elnököt is – kétharmados többségével dönt 
a vezérigazgató kinevezéséről,
f ) ha a  két jelöltből a  Médiatanács jelölésétől számított harminc napon belül nem tud kétharmados többséggel 
választani a Kuratórium, akkor új jelölési eljárást kell lefolytatni,
g) az új jelölés során ismételten két új jelöltre kell javaslatot tenni,
h) az új jelölést követő szavazás során a Kuratórium összes tagjának – ideértve az elnököt is – egyszerű többségével 
dönt a vezérigazgató kinevezéséről.”

 (3) Az Mttv. 102. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  vezérigazgató egy vagy több vezérigazgató-helyettes kinevezésére jogosult. A  vezérigazgató-helyettesek 
munkaszerződésének feltételeit a Kuratórium hagyja jóvá.”

19. §  Az Mttv. 104. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A közszolgálati médiaszolgáltató vezérigazgatója és vezető állású munkavállalója munkaviszonyának ideje alatt 
tudományos, oktatói, irodalmi, művészeti és más szerzői jogvédelem alá eső tevékenység kivételével egyéb kereső 
foglalkozást nem folytathat, a közszolgálati médiaszolgáltatótól e jogcímeken sem jogosult díjra.”

20. § (1) Az Mttv. „A közszolgálati médiaszolgáltatók felügyelő bizottsága” alcím címe helyébe a következő cím lép:
„A közszolgálati médiaszolgáltató felügyelő bizottsága”
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 (2) Az Mttv. 106. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  közszolgálati médiaszolgáltató ügyvezetését a  Felügyelő Bizottság (a  továbbiakban: Bizottság) ellenőrzi. 
A  Bizottság jogában áll a  vezérigazgatótól, a  közszolgálati médiaszolgáltató munkavállalóitól jelentést vagy 
felvilágosítást kérni, a közszolgálati médiaszolgáltató könyveit, pénzforgalmi számláját, iratait és pénztárát bármikor 
megvizsgálni, vagy szakértővel a közszolgálati médiaszolgáltató költségére megvizsgáltatni.”

21. § (1) Az Mttv. „A közszolgálati médiaszolgáltatók könyvvizsgálója” alcím címe helyébe a következő cím lép:
„A közszolgálati médiaszolgáltató könyvvizsgálója”

 (2) Az Mttv. 107. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  közszolgálati médiaszolgáltató könyvvizsgálóját a  Kuratórium választja két évre. Megbízatásának 
megszüntetése is a Kuratórium hatáskörébe tartozik.”

22. §  Az Mttv. „A közszolgálati médiaszolgáltatók finanszírozása és gazdálkodása” alcíme helyébe a következő alcím lép:
„A közszolgálati médiaszolgáltatás finanszírozása és gazdálkodása
108. § (1) Az Alap a 136. § (3) bekezdésben meghatározott forrásaiból támogatja a közszolgálati médiaszolgáltató 
feladatainak ellátását, erre irányuló megrendelésre elvégzi médiatartalmainak készítését, beszerzését, 
megvásárlását, valamint a közszolgálati médiaszolgáltatáshoz szükséges egyéb tevékenységét.
(2) A  136.  § (3)  bekezdésben meghatározott források alapján a  médiatartalmak készítésére és beszerzésére 
fordítandó összegre – a  közszolgálati médiaszolgáltatás 203.  § 31.  pontjában szereplő szolgáltatástípusai közötti 
bontásban – az  Alap javaslatot tesz. E  javaslatról a  Közszolgálati Költségvetési Tanács (a  továbbiakban: Tanács) 
véleményt nyilvánít.
(3) A Tanács háromtagú, tagjai a következők:
a) a közszolgálati médiaszolgáltató vezérigazgatója,
b) az Alap vezérigazgatója,
c) az  Állami Számvevőszék elnöke által esetileg delegált tag, akire a  104.  §-ban és a  118.  §-ban foglalt 
összeférhetetlenségi szabályok értelemszerűen vonatkoznak. E  tag tiszteletdíját az  Alap vezérigazgatója állapítja 
meg.
(4) Az Alap a (2) bekezdés szerinti javaslatát minden év június 30-ig teszi meg, a következő tárgyévre vonatkozóan. 
A  Tanács a  javaslatról minden év július 31-ig fogalmazza meg (2)  bekezdés szerinti véleményét. Véleménye 
megalkotása során figyelembe veszi az  e  törvényben, a  Kódexben, valamint a  100/A.  § alapján készült stratégiai 
tervekben meghatározott közszolgálati célokat, terveket, illetve a  közszolgálati médiaszolgáltató különleges 
feladatait. A Tanács véleményét egyszerű többséggel fogadja el, indokolással látja el, és az Alap internetes honlapján 
nyilvánosságra hozza.
(5) Amennyiben a  Tanács véleménye elutasítja az  Alap (2)  bekezdés szerinti javaslatát, úgy az  Alapnak minden 
év augusztus 15-ig be kell nyújtania a  Tanács számára újabb javaslatát. E  javaslatában vagy elfogadja a  Tanács 
véleményében foglaltakat, vagy indokolással ellátva elutasítja azt.
(6) A Tanácsot az Alap vezérigazgatója – aki egyúttal a Tanács elnöke – hívja össze legkésőbb minden év június 30-ig. 
A Tanács működésének szabályait, ügyrendjét e törvény keretei között maga határozza meg.
(7) Az  Alap – a  közszolgálati médiaszolgáltató képviseletében és javára eljárva – a  saját költségvetése terhére 
köti meg a  közszolgálati médiaszolgáltató médiaszolgáltatásainak terjesztésére vonatkozó szerződéseket. Azon 
műsorterjesztési szerződésekre, amelyek alapján a  közszolgálati médiaszolgáltató a  terjesztésre adott engedély 
ellenében bevételhez jut, a (9) bekezdés szabályai alkalmazandók.
(8) A közszolgálati médiaszolgáltató tevékenységéről a vezérigazgató beszámol a Kuratóriumnak, ennek keretében 
kerül sor a  mérleg- és eredmény-kimutatás jóváhagyására. A  vezérigazgató beszámolóját a  közszolgálati 
médiaszolgáltató Felügyelő Bizottságának véleményével együtt a Kuratórium elé kell terjeszteni.
(9) A  közszolgálati médiaszolgáltató – közszolgálati céljainak elősegítése érdekében – vállalkozási tevékenységet 
végezhet. Nyereségét kizárólag a  közszolgálati médiaszolgáltatás végzésére vagy fejlesztésére használhatja fel. 
A vállalkozási tevékenységének folytatásához való jogot – tekintettel az Alapnak a közszolgálati média támogatása 
érdekében végzett tevékenységére, ellenérték nélkül – átengedheti az  Alap részére. Az  Alap az  ebből eredő 
bevételeit csak a közszolgálati médiaszolgáltatás céljainak elérésére használhatja fel.
(10) A közszolgálati médiaszolgáltatónak nem lehet részesedése más médiaszolgáltatóban, alapítványt nem hozhat 
létre.
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(11) A közszolgálati médiaszolgáltató a szerződéseiről külön nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban naprakészen fel 
kell tüntetni a szerződő fél cégszerű azonosításához szükséges adatokat, valamint a szerződő felek által teljesítendő 
szolgáltatást és ellenszolgáltatást.
(12) A  közszolgálati médiaszolgáltató személyes illetékmentességet élvez, valamint nem alanya a  társasági 
adónak. Az  Alap és a  közszolgálati médiaszolgáltató az  általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
(a  továbbiakban: Áfa tv.) 8.  § alkalmazásában együttesen kapcsolt vállalkozások, amelyekkel kapcsolt vállalkozási 
viszonyba csak külön törvényi rendelkezés alapján kerülhet újabb személy.
(13) Az Alap és a közszolgálati médiaszolgáltató egymás közötti jogviszonyaiban történő beszerzések nem tartoznak 
a közbeszerzésekről szóló törvény alkalmazási körébe.
(14) A  jelen törvényben foglaltakra figyelemmel a  Médiatanács határozza meg az  Alap tulajdonosi joggyakorlása 
alatt álló állami vagyon hasznosításának, a  vagyonnal történő gazdálkodásnak törvényben nem szabályozott 
részletes szabályait, ideértve, hogy az  egyes vagyonelemeket, vagyontárgyakat, eszközöket – közszolgálati 
feladataik teljesítése céljából – milyen feltételekkel veheti igénybe a közszolgálati médiaszolgáltató.”

23. §  Az Mttv. HARMADIK RÉSZ IV. Fejezete a következő alcímmel és 108/A–B. §-sal egészül ki:
„A közszolgálati médiaszolgáltatás rendszerében dolgozókra vonatkozó speciális munkajogi 
szabályok
108/A.  § (1) A  közszolgálati médiaszolgáltató és az  Alap által foglalkoztatottakra a  munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény (a  továbbiakban: Mt.) szabályait a  (2)–(5)  bekezdésben, valamint a  108/B.  §-ban megállapított 
eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A  közszolgálati médiaszolgáltató és az  Alap médiatartalom-szolgáltatáshoz valamint hírügynökségi 
szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenysége rendeltetése folytán vasárnap és munkaszüneti napon is végzett 
tevékenység.
(3) A  foglalkoztatottak vonatkozásában – a  munkakörök sajátosságaira tekintettel – a  munkáltató által elrendelt 
munkavégzés idejének számítása, valamint a munkakör készenléti jellegének megállapítása szempontjából az adott 
tevékenységre fordított tényleges munkavégzések (munkafázisok) időtartamát kell figyelembe venni.
(4) A foglalkoztatottak vonatkozásában az Mt. 101. § (3) bekezdése nem alkalmazandó.
(5) A  teljes napi munkaidőben foglalkoztatott számára naptári évenként kollektív szerződés rendelkezése alapján 
legfeljebb négyszáz óra rendkívüli munkavégzés rendelhető el.
108/B.  § (1) A  közszolgálati médiaszolgáltatási, valamint a  közszolgálati médiaszolgáltató hírügynökségi 
tevékenységében való részvételre irányuló munkaköröket külön jogszabály határozza meg.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott jogszabály által érintett munkakörben foglalkoztatott személyt kötetlen 
munkarend szerint kerül foglalkoztatásra. A  munkarend jellegét nem érinti a  munkakör sajátos jellegéből adódó 
kötelező rendelkezésre állás vagy a  munkáltató által meghatározott időpontban vagy időszakban történő 
munkavégzés.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott kötetlen munkarend alkalmazásától a felek munkaszerződésben térhetnek el, 
a jövőre nézve irányadó megállapodásukkal.
(4) Az  (1)  bekezdésben meghatározott jogszabály által érintett munkakörben foglalkoztatott vonatkozásában 
a munkahelyen kívüli felkészüléshez szükséges munkaidőként a  teljes munkaidőben foglalkoztatott esetében egy 
naptári évben munkanaponként átlagosan figyelembe vehető órák számát a  munkáltató köteles meghatározni. 
Részmunkaidőben foglalkoztatott esetében a  munkahelyen kívüli felkészüléshez szükséges munkaidőt a  teljes és 
a  munkaszerződésben kikötött részmunkaidő arányában kell figyelembe venni. A  munkahelyen kívüli felkészülést 
kiválthatja a munkáltató, ha erre a munkahelyen és munkaidőben lehetőséget biztosít.
(5) Az  (1)  bekezdésben meghatározott jogszabály által érintett munkakörben foglalkoztatott vonatkozásában 
a  munkáltató az  Mt. 122.  § (2)  bekezdésében foglaltaktól eltérően, a  rendes szabadság kiadása során kivételesen, 
indokolt esetben nem köteles a munkavállalónak az alapszabadsága egynegyedére vonatkozó kérését figyelembe 
venni, ha az  a  munkáltató üzemszerű működését súlyosan veszélyeztetné. Erről a  munkáltatónak haladéktalanul 
tájékoztatnia kell a foglalkoztatottat, egyúttal közölnie kell, hogy mikor veheti ki a szabadságát.”

24. § (1) Az Mttv. 136. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az  Alap olyan elkülönített vagyonkezelő- és pénzalap, amelynek feladata a  közszolgálati médiaszolgáltatás, 
a  Közszolgálati Közalapítvány, a  közösségi médiaszolgáltatások, a  közszolgálati médiaszolgáltató szervezeti 
átalakításának támogatása, a közszolgálati célú műsorszámok gyártása és támogatása, az elsőként filmszínházban 
bemutatásra szánt filmalkotások és a kortárs zeneművek támogatása, a  tulajdonosi joggyakorlása alatt álló állami 
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és saját vagyonának gondos kezelése és gyarapítása, valamint az  ezekhez kapcsolódó egyéb tevékenységek 
támogatása, illetve elvégzése.
(2) Az  Alap tulajdonában álló saját, valamint a  tulajdonosi joggyakorlása alatt álló állami vagyon ideértve annak 
hasznosításából és tulajdonjogának átruházásából származó bevételt is – kizárólag törvényben meghatározott 
célokra használható fel.
(3) Az  Alap bevételei különösen: a  médiaszolgáltatási díj, a  pályázati díj, a  műsorszolgáltatási szerződésszegési 
kötbér és kártérítés, a bírság, a közszolgálati hozzájárulás, a frekvencia díjakból a Hatóság által a 134. § (5) bekezdés 
alapján az  Alaphoz utalt összeg, a  lineáris audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók által 
a  (8)  bekezdés alapján befizetett támogatás, a  központi költségvetési céltámogatások, a  vagyonhasznosításból, 
annak értékesítéséből, illetve a  vállalkozási tevékenységből származó bevételek, a  kamatbevételek, továbbá 
az önkéntes befizetések.”

 (2) Az Mttv. 136. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az Alap jogi személy, gazdálkodó szervezet, kezelője a Médiatanács. Az Alap a Műsorszolgáltatási Alap, valamint 
a Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap jogutódja.”

25. §  Az Mttv. 137. §-a a következő (3a)–(3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  Alap által, a  136.  § (1)  bekezdésében foglalt feladata alapján folyósított, pályázat útján elnyert, árat 
közvetlenül befolyásoló támogatás ellenében vállalt kötelezettség az  Áfa tv. 13.  §-a tekintetében nem minősül 
szolgáltatásnyújtásnak.
(3b) Az  Alap által a  136.  § (1)  bekezdés alapján pályázat útján elnyert és folyósított támogatásból elkészült 
műalkotás gyártásához kapcsolódóan igénybevett szolgáltatás, beszerzett termék az Áfa tv. 120. §-a, 123. §-a, illetve 
5. számú melléklete tekintetében adóköteles termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás érdekében használt terméknek 
és szolgáltatásnyújtásnak minősül.”

26. §  Az Mttv. a következő alcímmel és 137/A–E. §-sal egészül ki:
„Az Alap állami vagyonnal való gazdálkodása
137/A. § (1) Az Alap a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a  továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 
17.  pontjában foglaltak szerinti tulajdonosi joggyakorlója mindazon állami vagyonnak – ide értve az  államot 
megillető szerzői és szomszédos jogi vagyoni jogosultságokat is – (rábízott vagyon),
a) amely esetében törvény a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlására az Alapot, illetve korábban valamely 
jogelődjét jelölte ki, továbbá
b) amely a  közszolgálati médiaszolgáltatáshoz, vagy az  azt támogató tevékenységhez kapcsolódóan került állami 
tulajdonba.
(2) Az  Alap a  közszolgálati médiaszolgáltatás ellátásának érdekében jogosult a  Magyar Állam nevében gazdasági 
társaság alapítására, vagy e  célból gazdasági társaságban részesedés szerzésére, valamint abban a  tulajdonosi 
(tagsági, részvényesi) jogok gyakorlására.
(3) A rábízott vagyon elsődleges rendeltetése a közszolgálati médiaszolgáltatás és a hírügynökségi szolgáltatás, mint 
közfeladat ellátásának elősegítése.
(4) A  vagyongazdálkodás elsődleges célja a  vagyon hatékony működtetése, állagának védelme, értékének 
megőrzése, illetve gyarapítása a (3) bekezdésben meghatározott közfeladat ellátásának biztosítása érdekében.
(5) Az Alap a rábízott vagyonához tartozó állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlására irányuló tevékenysége 
nem tartozik az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) hatálya alá.
(6) Az Alap az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.
137/B. § (1) Az Alap rábízott vagyonához tartozó állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlás során az Nvtv.-ben 
meghatározott rendelkezéseket a (3)–(9) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az Alap a rábízott vagyonához tartozó állami vagyont saját maga használhatja, azt hasznosíthatja, vagy – törvény 
eltérő rendelkezése hiányában – tulajdonjogát átruházhatja (értékesítheti). A  hasznosításra, vagy a  tulajdonjog 
átruházásra irányuló szerződést írásba kell foglalni.
(3) Az  Nvtv. 11.  § (16)  bekezdésében meghatározott értékhatár feletti vagyont – törvény eltérő rendelkezése 
hiányában – hasznosítani, vagy tulajdonjogát átruházni csak nyilvános, kivételesen indokolt esetben zártkörű 
versenyeztetés útján, a  szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. Az  értékhatár megállapítása 
során a  hasznosítással, értékesítéssel érintett vagyon, vagy vagyonrész, több vagyonelemre vonatkozó jogügylet 
esetén pedig azok együttes forgalmi értéke az  irányadó. Az  ingatlanok, továbbá az  5 millió forint egyedi bruttó 
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nyilvántartási értéket meghaladó más vagyonelemek esetén a forgalmi érték meghatározására független szakértői 
vélemény elkészítése szükséges.
(4) A  versenyeztetési kötelezettség a  határozott időre kötött hasznosítási szerződések meghosszabbítása esetén 
is fennáll. A  versenyeztetési eljárásban a  kiíró valamennyi résztvevő számára egyenlő esélyt köteles biztosítani 
az ajánlat megtételéhez szükséges információhoz jutás és az alkalmazott versenyfeltételek tekintetében.
(5) Mellőzhető a versenyeztetés, ha a hasznosítás
a) államháztartási körbe tartozó szervezet, köztestület,
b) a Magyar Állam, vagy az Alap, külön-külön, vagy együttes többségi tulajdonosi részesedésével működő szervezet,
c) jogszabályban előírt állami, vagy önkormányzati feladatot ellátó szervezet,
d) közszolgálati médiaszolgáltató,
e) külföldi állam, vagy külföldi helyhatóság javára történik, továbbá
f ) ha jogszabály rendelkezései vagy a  használat átengedésének egyéb körülményei a  lehetséges hasznosító 
személyének megválasztását olyan jelentős módon vagy mértékben korlátozzák, hogy a  versenyeztetésből 
származó előnyök nem biztosíthatók,
g) ha a határozott időre kötendő szerződés tartama
ga) ingatlan esetében a 180 napot,
gb) archív anyagra vonatkozó szerződés, vagy felhasználási szerződés esetén a 3 évet,
gc) egyéb esetben pedig a 90 napot nem haladja meg, vagy
h) az Alap gyártási kapacitásának, valamint ehhez kapcsolódóan stúdiójának és eszközeinek hasznosítására irányul.
(6) Mellőzhető a versenyeztetés, ha a tulajdonjog átruházására
a) az (5) bekezdés a)–e) pontja alá tartozó szervezet részére, vagy
b) csere útján vagy
c) nemzetközi szerződés végrehajtása érdekében kerül sor, továbbá
d) a  vagyon gazdasági társaság részére, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő rendelkezésre bocsátása 
esetén,
e) a vagyonra vonatkozó érvényes vételi jog gyakorlása esetén,
f ) a  telekalakításról szóló jogszabály végrehajtása, vagy a  telekalakítások végrehajtásához szükséges tulajdoni 
változásra vonatkozó megállapodás esetén.
(7) Zártkörű pályázat kiírására különösen akkor kerülhet sor, ha a  vagyonelem nyilvános pályáztatásának reális, 
tervezett költségei jelentősen csökkentenék a hasznosításból éves szinten elérhető, vagy az értékesítésből származó 
bevételt, vagy ha a  korábbi nyilvános pályázat eredménytelenül zárult és kizárólag ezen eljárással biztosítható 
a rábízott állami vagyonnal való hatékony gazdálkodás.
(8) Zártkörű pályázat esetén egyidejűleg, közvetlenül és azonos módon – a  pályázati felhívás megküldésével – 
legalább három egymástól független érdekeltet írásban kell felhívni ajánlattételre.
(9) Az  Alap rábízott vagyonára vonatkozóan vételi jogot alapítani csak az  értékesítésre vonatkozó jogszabályi 
előírások betartásával lehet.
(10) Az  Nvtv. 11.  § (13)  bekezdésében meghatározott eseten kívül az  Alap a  vagyongazdálkodási tevékenysége 
során ingyenesen biztosítja a  rábízott vagyon használatát a  közszolgálati médiaszolgáltató számára, továbbá 
ingyenesen nyújtja az  ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, ideértve a  közszolgálati médiaszolgáltató folyamatos 
működőképességét biztosító szolgáltatásokat is.
(11) A  rábízott vagyonba tartozó leselejtezett – ingatlannak nem minősülő – tárgyi eszköz ingyenes átruházása 
esetén az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt beszámolási kötelezettségre vonatkozó rendelkezést nem kell 
alkalmazni.
137/C. § (1) A rábízott vagyon hasznosítására, tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés nem köthető azzal, 
aki
a) csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178.  §-ának 20.  pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt 
esedékességű köztartozással rendelkezik;
d) az alábbi bűncselekmények elkövetése miatt büntetett előéletű:
da) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI. címében 
meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény,
db) a  Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmény, XXXVIII. Fejezetében meghatározott pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmény, 
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XXXIX. Fejezetében meghatározott költségvetést károsító bűncselekmény, XL. Fejezetében meghatározott 
pénzmosás, XLI. Fejezetében meghatározott gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény, XLII. Fejezetében 
meghatározott fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmény vagy XLIII. Fejezetében 
meghatározott tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmény;
e) gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt áll, illetve akinek tevékenységét a  jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről 
szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta;
f ) állami vagyon hasznosítására, értékesítésére irányuló korábbi – három évnél nem régebben lezárult – eljárásban 
hamis adatot szolgáltatott, és ezért az eljárásból kizárták.
(2)  A  szerződés megkötését megelőzően a  szerződő félnek arról, hogy vele szemben nem állnak fenn 
az (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok, írásban, saját kezűleg, vagy – jogi személy esetén – cégszerűen aláírt 
módon nyilatkoznia kell, ennek hiányában a  szerződés nem köthető meg. A  valótlan tartalmú nyilatkozat alapján 
kötött szerződés semmis.
(3) Amennyiben a  rábízott vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően merül fel 
az (1) bekezdés szerinti kizáró ok, úgy az Alap jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
137/D.  § Az  Alap – a  Médiatanács előzetes jóváhagyásával – és a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
(a  továbbiakban: MNV Zrt.) megállapodást köthet valamely vagyonelem tulajdonosi joggyakorlásának ingyenes, 
könyv szerinti értéken történő átadásáról. A megállapodás az állami vagyonért felelős miniszter jóváhagyásával jön 
létre. Az erre vonatkozó kezdeményezést az Alap és az MNV Zrt. együttesen nyújtja be az állami vagyonért felelős 
miniszter részére. A  megállapodás létrejöttével az  érintett vagyon a  Vtv. 3.  § (1)  bekezdése szerinti vagyonnak 
minősül.
137/E. § (1) Az Alap nyilvántartásában el kell különíteni az Alap saját vagyonának nyilvántartását a  rábízott állami 
vagyon nyilvántartásától. A  rábízott vagyont az  adott vagyontárgy sajátosságainak megfelelő, az  azonosítást 
lehetővé tevő – a  Központi Statisztikai Hivatallal egyeztetett – módon, naturáliában (mennyiségben) és értékben, 
a keletkezés (aktiválás) időpontját is feltüntetve kell nyilvántartani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti értéken való nyilvántartási kötelezettség nem vonatkozik azon vagyonelemre, amelynek 
értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg, így különösen az  archívumokban őrzött szerzői és 
szomszédos jogi jogosultságokra.
(3) Az  Alap a  rábízott állami vagyonnal kapcsolatos könyvvezetési és beszámoló készítési kötelezettségének 
az államháztartás számviteléről szóló rendelet szerint köteles eleget tenni.
(4) A  137/A.  § (3)  bekezdésében meghatározott közfeladatra tekintettel a  nyilvántartásnak a  vagyon elsődleges 
rendeltetése szerinti közfeladat feltüntetését egyedileg nem kell tartalmaznia.”

27. § (1) Az Mttv. 203. § 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. Közérdekű közlemény: ellenszolgáltatás nélkül közzétételre kerülő, állami vagy önkormányzati feladatot ellátó 
szervezettől, illetve személytől, valamint állami fenntartású vagy az állam kezelésében lévő intézménytől származó 
tájékoztatás, amely valamely konkrét közérdekű információt közvetít a nézők vagy hallgatók figyelmének felkeltése 
céljából, és nem minősül politikai reklámnak.”

 (2) Az Mttv. 203. § 31. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. Közszolgálati médiaszolgáltatás: a  közszolgálati médiaszolgáltató által nyújtott audiovizuális és rádiós 
médiaszolgáltatás, hírügynökségi szolgáltatás, valamint internetes úton elérhetővé tett médiatartalmak 
szolgáltatása.”

 (3) Az Mttv. 203. § 32. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. Közszolgálati médiaszolgáltató: kizárólag – a  közszolgálati médiaszolgáltatás céljainak megvalósítására – 
e törvény 84. § (1) bekezdésében nevesített médiaszolgáltató.”

 (4) Az Mttv. 203. § 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„33. Közszolgálati médiavagyon: a  közszolgálati médiaszolgáltató, jogelődei, valamint az  Alap által megrendelt, 
bármilyen jogcímen készített, adásvétel útján beszerzett, felhasználási szerződéssel vagy egyéb megállapodás útján 
részben vagy egészben megszerzett, vagy készített filmalkotások és más audiovizuális művek, rádiós műsorszámok, 
hangfelvételek és a  médiaszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb, kulturális értéket képviselő dokumentumok, 
fényképek szerzői és szomszédos jogai, vagy ezek bármely felhasználási jogai, valamint e  műveket tartalmazó 
fizikai hordozók (például: lemezek, szalagok, kazetták, papíralapú dokumentumok, kották), továbbá a  jelmezek, 
kellékek, díszletek és egyéb szerzői művek, amennyiben a  művel kapcsolatos szerzői és szomszédos jogok 
a  törvény hatálybalépését megelőzően a  közszolgálati médiaszolgáltató jogelődei valamelyikét vagy a  törvény 
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hatálybalépését követően az  Alapot illetik meg vagy illették meg, valamint amelyekre vonatkozóan e  törvény 
hatálybalépését követően a  közszolgálati médiaszolgáltató jogelődei szereztek, vagy maga a  közszolgálati 
médiaszolgáltató szerez jogot.”

 (5) Az Mttv. 206. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Felhatalmazást kap a  foglalkoztatásért felelős miniszter, hogy a  108/B.  § (1)  bekezdése szerinti munkaköröket 
rendeletben állapítsa meg.”

28. §  Az Mttv. 212. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  Kódex rendelkezéseit 2015. szeptember 30-ig módosítani kell a  közszolgálati médiaszolgáltatásra és 
a médiapiacra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi CVII. törvényben foglaltakkal összhangban. 
E módosításra a Kódex elfogadásának szabályait – 95. § (2) bekezdés – kell alkalmazni.”

29. §  Az Mttv. „A közszolgálati médiaszolgáltatókra vonatkozó átmeneti szabályok” alcíme a  következő 215/A–C.  §-sal 
egészül ki:
„215/A.  § (1) A  Közszolgálati Közalapítvány tulajdonában álló Magyar Rádió Zártkörűen Működő Nonprofit 
Részvénytársaság, Magyar Televízió Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság és a  Magyar Távirati Iroda 
Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság, mint közszolgálati médiaszolgáltatók a Duna Televízió Zártkörűen 
Működő Nonprofit Részvénytársasággal történő egyesüléssel megszűnnek. Az  egyesülés végrehajtásához 
szükséges tulajdonosi döntéseket – az  Mttv. 91.  § b)  pontjában foglaltaktól eltérően – a  Közalapítvány jogosult 
és köteles legkésőbb 2015. március 31-ig meghozni. Az  Országgyűlés köteles az  egyesüléssel összefüggésben 
a  Közszolgálati Közalapítvány alapító okiratát módosítani. A  Duna Televízió Zártkörűen Működő Nonprofit 
Részvénytársaság neve az  egyesülést követően Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zártkörű Részvénytársaságra 
módosul.
(2) A Közszolgálati Közalapítvány az egyesülésről egy ülésen határoz. Az egyesülés cégjegyzékbe történő bejegyzése 
érdekében szükséges további intézkedéseket a  Duna Televízió Zárkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság 
a  Közszolgálati Közalapítvánnyal, az  Alappal és az  egyesüléssel érintett további társaságokkal együttműködésben 
köteles megtenni annak érdekében, hogy az átalakulás időpontja 2015. július 1. napjával következzen be.
(3) A  közszolgálati médiaszolgáltató részvénytársaságok egyesülése vonatkozásában a  Polgári törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról 
szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a  továbbiakban: Átv.) és a  cégnyilvánosságról, a  bírósági cégeljárásról és 
a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) az alábbi eltérésekkel alkalmazandó:
a) az Átv. 9. §-ában, 10. § (2)–(4) bekezdésében és 14. § (5) bekezdésében, a Ptk. 3:40. §-ában, valamint a Ctv. 57. § 
(1a) és (5) bekezdésében és 1. Melléklet III. 5. pontjában foglalt szabályok nem alkalmazandók;
b) a Ptk. 3:36. § (4) bekezdése akként alkalmazandó, hogy nincs helye a határozat végrehajtása felfüggesztésének;
c) a Ctv. 57. § (1) bekezdése akként alkalmazandó, hogy a kérelem elbírálására nyitva álló határidő tíz munkanap.
215/B. § (1) A közszolgálati médiaszolgáltató vagyona – a funkcionális feladathoz kötődő vagyon kivételével – a jelen 
törvény alapján ellenérték nélkül az állam tulajdonába és az Alap tulajdonosi joggyakorlása alá kerül. A tulajdonjog 
átadásáról, valamint az  azzal kapcsolatos további feladatok végrehajtásáról a  beolvadást követően létrejött Duna 
Médiaszolgáltató Zrt. és az  Alap átadás-átvételi megállapodást köt, amelyben megállapodnak az  átvett vagyonhoz 
kapcsolódó jogviszonyokból eredő jogok és kötelezettségek átruházásában is. Az  átruházás folytán bekövetkező 
alanyváltozás nem érinti a  szerződő felek eredeti jogait és kötelezettségeit. Erre tekintettel a  szerződéses 
jogviszonyokban megvalósuló alanyváltozás tekintetében a  közbeszerzésekről szóló törvény szerződésmódosításra 
vonatkozó szabályai nem alkalmazandók. A  közszolgálati médiaszolgáltató és jogelődei által ajánlatkérőként 
e  törvény hatálybalépése előtt megindított, és még folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokban az  ajánlatkérőt 
megillető jogok és őt terhelő kötelezettségek – a  közszolgálati médiaszolgáltató erre irányuló nyilatkozatával – 
átszállnak az Alapra.
(2) Az  (1)  bekezdés tekintetében funkcionális feladathoz kötődő vagyonnak minősül a  közszolgálati 
médiaszolgáltató belső munkamegosztása során kialakított szervezeti egységek által ellátott társasági működést, 
azaz az  intézmény-fenntartási, illetve belső igazgatási feladatok ellátását szolgáló vagyon, így különösen 
a  humánerőforrás gazdálkodási, költségvetés gazdálkodási, pénzügyi, jogi, kommunikációs ellenőrzési, 
koordinációs, továbbá a  saját szervi működést szolgáló informatikai feladatok tárgyi, műszaki feltételeit szolgáló 
vagyon. Ezen vagyon pontos körének meghatározására közszolgálati médiaszolgáltató javaslata alapján 
a Közalapítvány jogosult és köteles.
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(3) Az érintett vagyon tulajdonjoga a jelen törvény alapján, a megállapodás létrejöttének napján száll át a magyar 
államra. A  vagyonátadás illetékmentes. Az  állam részére térítés nélkül átadott eszközöknek a  számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény szerinti bekerülési értéke megfelel az  eszközöknek az  átadás időpontjában a  közszolgálati 
médiaszolgáltató által vezetett könyv szerinti értékének.
(4) A közszolgálati médiaszolgáltatásra és a médiapiacra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi 
CVII.  törvény hatálybalépését megelőzően keletkezett követelések vonatkozásában – a  törvény hatálybalépését 
követő 3 éven belül megindult felszámolási eljárásban – az átvett vagyon erejéig az Alap kezesként felel.
215/C. § A közszolgálati médiaszolgáltató és az Alap érintett munkavállalóinak munkaszerződéseit módosítani kell 
annak érdekében, hogy megfeleljenek a  108/B.  §-ban foglalt előírásoknak. A  módosításra irányuló tárgyalásokat 
2015. március 31-ig le kell zárni. Amennyiben a  felek a  munkaszerződések módosítása tárgyában ezen időpontig 
nem tudnak megállapodni, akkor a  munkaszerződésekre 2015. április 1. napjától megfelelően alkalmazni kell 
a 108/B. §-ban foglaltakat.”

30. §  Az Mttv. 74. § (1) bekezdésében, a 94. § (2) bekezdés a) pontjában, a 97. § (6) és (7) bekezdésében, a Harmadik Rész 
IV. Fejezete címében, az  „A közszolgálati médiaszolgáltatók vezetőire vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok” 
alcím címében, a 106. § (6) és (7) bekezdésében, a 181. § (1) bekezdésében és a 182. § u) pontjában a „közszolgálati 
médiaszolgáltatók” szövegrész helyébe a  „közszolgálati médiaszolgáltató” szöveg, a  95.  § (2)  bekezdésében 
a  „közszolgálati médiaszolgáltatók vezérigazgatóinak” szövegrész helyébe a  „közszolgálati médiaszolgáltató 
vezérigazgatójának” szöveg, a 95. § (3) bekezdésében a „közszolgálati médiaszolgáltatók vezérigazgatója” szövegrész 
helyébe a „közszolgálati médiaszolgáltató vezérigazgatója” szöveg, a 92. § (1) bekezdésében az „az érintett közszolgálati 
médiaszolgáltató” szövegrész helyébe az  „a közszolgálati médiaszolgáltató” szöveg, a  97.  § (14)  bekezdésben 
a „közszolgálati médiaszolgáltató” szövegrész helyébe az „a közszolgálati médiaszolgáltató” szöveg lép.

31. §  Hatályát veszti az Mttv. 36. § (6) bekezdése, 73. § (5) bekezdése, valamint a 136. § (17) bekezdése.

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosítása

32. §  A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 120. §-a a következő p) ponttal egészül ki:
(E törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő)
„p) a  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap és a  Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő 
Nonprofit Részvénytársaság által a  médiatartalmak elkészítéséhez szükséges technikai eszközök és szolgáltatások 
beszerzésére.”

Záró rendelkezések

33. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1. §, az 5–12. §, a 17–22. §, a 27. § (2)–(3) bekezdése, a 28. § és a 30. § 2015. július 1-jén lép hatályba.

34. §  E törvény 2–31. §-a az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése, 23. cikke és 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak 
minősül.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2014. évi CVIII. törvény
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
módosításáról*

1. § (1) A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: 
Harmtv.) 28. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (3)  bekezdésben foglaltak alkalmazásában nemzetgazdasági érdeknek kell tekinteni különösen, ha a  harmadik 
országbeli állampolgár kérelmező igazolja, hogy ő, vagy a  többségi tulajdonában álló gazdasági társaság legalább 
250 000 euro névértékben rendelkezik olyan vállalkozás által kibocsátott, legalább ötéves futamidejű értékpapírral, amely 
vállalkozás megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:]
„aa) kizárólag az  államháztartásért felelős miniszter által rendeletben meghatározott feltételekkel 50  000  euró 
névértékű, erre a  célra kibocsátott, legalább ötéves futamidejű, kamatszelvény nélküli olyan magyar 
államkötvénybe fektet be a  b)  pontban meghatározott össznévértékben, amely államkötvény vonatkozásában 
a  kibocsátó azt vállalja, hogy a  futamidő végén a  névértéket fizeti vissza, és a  kötvény kamattal csökkentett, 
diszkont árfolyamon kerül kibocsátásra, ahol a diszkont kamatláb a kötvény kibocsátásakor az öt évhez legközelebb 
álló hátralévő futamidejű, euróban denominált, magyar állam által kibocsátott kötvény másodpiaci hozamánál 
1,5 százalékponttal alacsonyabb, de legalább 2 százalék,”

 (2) A Harmtv. 28. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az (5) bekezdés szerinti jóváhagyást vissza kell vonni, különösen ha a vállalkozás szándékosan valótlan adatot 
szolgáltat, vagy a  lejegyzési kötelezettségét megszegi. Az  (5)  bekezdés szerinti jóváhagyást úgyszintén vissza 
kell vonni, ha a  vállalkozás a  (6)  bekezdéstől eltérő ország területén bizonyítottan, közvetlenül vagy közvetett 
közreműködő útján értékpapír-értékesítési tevékenységet fejt ki, illetve ha magyarországi kérelmezés esetén 
a vállalkozás a (6) bekezdésben írt jóváhagyásban foglaltaktól eltér.”

 (3) A Harmtv. 28. §-a a következő (7a)–(7f ) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A  (3)  bekezdés alapján nemzetgazdasági célból tartózkodási engedélyt kérelmező, az  állandó vagy szokásos 
tartózkodási helytől, illetve állampolgárság szerinti országtól eltérő országban történő kérelmezése – a  28.  § 
(7d)–(7f )  bekezdésében foglaltakat kivéve – egy évet meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel minősül 
jogszerűnek.
(7b) A  tartózkodási engedély iránti kérelem előterjesztésekor a  kérelmezőnek be kell mutatnia érvényes úti 
okmányát, illetve a (7a) bekezdés alkalmazásában egy évet meghaladó tartózkodásra jogosító engedélyét is.
(7c) A  kérelem előterjesztésekor a  konzul, a  tartózkodási engedély iránti kérelem átvételére felhatalmazott más 
hely, illetve a  szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóság a  (7a)  bekezdés szerinti jogszerű tartózkodást, 
illetve a  kérelmező állampolgárságát a  vállalkozás (6)  bekezdés szerinti jóváhagyása terjedelmének ellenőrzése 
céljából megvizsgálja, és az e §-ban foglalt rendelkezések megsértésének észlelése esetén a kérelem befogadását 
megtagadja. A konzul, a tartózkodási engedély iránti kérelem átvételére felhatalmazott más hely, illetve a szálláshely 
szerint illetékes regionális igazgatóság a (7) bekezdés megsértése esetén az idegenrendészeti hatóságon keresztül 
az Országgyűlés gazdasági ügyekért felelős állandó bizottságát haladéktalanul értesíti.
(7d) Amennyiben a  kérelmező állandó vagy szokásos tartózkodási helye szerinti országban nem működik konzuli 
tisztviselő vagy tartózkodási engedély iránti kérelem átvételére felhatalmazott más hely, úgy a  kérelmező 
kérelmét az  állampolgársága szerinti országban, illetve magyarországi kérelmezése esetén az  állampolgársága 
vonatkozásában jóváhagyással rendelkező vállalkozásnak a  (4)  bekezdés a)  pontja szerinti igazolásával és 
b)  pontja szerinti nyilatkozatával jogosult benyújtani. Amennyiben a  kérelmező állampolgársága szerinti ország 
vonatkozásában még nincs a (6) bekezdés szerinti jóváhagyással rendelkező vállalkozás, úgy a kérelmező jogszerűen 
benyújthatja kérelmét bármelyik, a  (6)  bekezdés szerint jóváhagyott vállalkozás útján, a  vállalkozás jóváhagyó 
határozatában meghatározott bármely ország területén.
(7e) Jogszerűnek akkor minősül a  kérelmező Magyarországon benyújtott kérelme, amennyiben azt a  kérelmező 
a  (6)  bekezdés alapján a  kérelmező állampolgársága szerinti állampolgárok magyarországi kérelmezése 
vonatkozásában jóváhagyással rendelkező vállalkozásnak a (4) bekezdés a) pontja szerinti igazolásával és b) pontja 
szerinti nyilatkozatával nyújtja be.

* A törvényt az Országgyűlés a 2014. december 16-i ülésnapján fogadta el.
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(7f ) Jogszerűnek minősül továbbá a kérelmező állandó vagy szokásos tartózkodási helyétől, illetve állampolgársága 
szerinti országtól eltérő országban történő kérelmezése, amennyiben a  kérelmet jogszerű magyarországi 
tartózkodása alatt Magyarországon nyújtja be, valamint kérelmét a  (6)  bekezdés szerint jóváhagyott és 
magyarországi székhellyel rendelkező vállalkozásnak a  (4)  bekezdés a)  pontja szerinti igazolásával és b)  pontja 
szerinti nyilatkozatával nyújtja be.”

 (4) A Harmtv. 28. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A  (4)  bekezdés a)  pont aa)  alpontja szerinti államkötvény lejegyzésére jogosult vállalkozás a  harmadik 
országbeli állampolgártól, vagy a harmadik országbeli állampolgár többségi tulajdonában álló gazdasági társaságtól 
az  államkötvény lejegyzése céljából átvett pénzösszeget elkülönítetten kezeli, amennyiben azt Magyarország 
területén tevékenységet folytató hitelintézetnél, a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdés j) pontja szerinti letéti szolgáltatás keretében, a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény 6:360. § szerinti letéti szerződés alapján helyezi el.”

 (5) A Harmtv. 35. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Magyarországon történő letelepedés céljából nemzeti letelepedési engedélyt – a  (4)  bekezdésben foglalt kivétellel – 
az  a  harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki tartózkodási engedéllyel vagy ideiglenes letelepedési engedéllyel 
rendelkezik, és]
„f ) a  kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább hat hónapja rendelkezik tartózkodási engedéllyel és 
a 28. § (4) bekezdése szerinti értékpapírt lejegyezte;”

2. § (1) A Harmtv. 37. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A letelepedési, nemzeti letelepedési vagy a bevándorlási engedélyt az idegenrendészeti hatóság visszavonhatja, ha)
„c) a  harmadik országbeli állampolgár Magyarország területét hat hónapnál hosszabb ideig elhagyta, kivéve, 
ha a  nemzeti letelepedési engedélye a  35.  § (1)  bekezdés e) vagy f )  pontja alapján került engedélyezésre, illetve 
ha az  ezen alapon kiadott nemzeti letelepedési engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár 
házastársaként a  35.  § (1)  bekezdés c)  pontja alapján kiadott, vagy kiskorú gyermekeként a  35.  § (1)  bekezdés 
g) pontja alapján kiadott nemzeti letelepedési engedéllyel rendelkezik.”

 (2) A Harmtv. 37. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az idegenrendészeti hatóság az engedélyt visszavonja, ha)
„e) az  engedélyezéshez szükséges állampapír lejegyzése a  28.  § (4)  bekezdés b)  pontjában előírt határidőn belül 
nem történt meg.”

3. §  A Harmtv. 110. §-a a következő (11) és (12) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A  28.  § (4)  bekezdése alapján 2014. december 31. napjáig benyújtásra került kérelmek vonatkozásában 
az államkötvényt 250 000 euró össznévértéken kell lejegyezni.
(12) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosításáról 
szóló 2014. évi CVIII. törvény hatályba lépésének időpontjában a  28.  § (4)  bekezdés a)  pont aa)  alpontja szerinti 
államkötvény lejegyzésére jogosult társaság által az  államkötvény lejegyzése céljából, harmadik országbeli 
állampolgártól, vagy harmadik országbeli állampolgár többségi tulajdonában álló gazdasági társaságtól átvett, 
Magyarország területén tevékenységet folytató hitelintézetnél elhelyezett pénzösszeg a  Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény 6:360.  § szerinti letéti szerződés alapján elhelyezett pénzösszegnek, valamint 
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdés j) pontja szerinti 
letéti szolgáltatás keretében elhelyezett pénzösszegnek minősül.”

4. §  A Harmtv.
a) 28. § (4) bekezdés a) pont nyitó szövegrészében és b) pontjában a „250 000 euro névértékben” szövegrészek 

helyébe a „300 000 euró össznévértékben”,
b) 28.  § (4)  bekezdés b)  pontjában a „tartózkodási engedélye kiadásától” szövegrész helyébe a „tartózkodási 

engedélye – a 35. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti kérelmező esetén letelepedési engedélye – kiadásától”
szöveg lép.

5. §  Ez a törvény 2015. január 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2014. évi CIX. törvény
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény, valamint egyes törvényeknek 
a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő módosításáról*

1. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

1. §  A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 8.  § (1)  bekezdése 
a következő h) ponttal egészül ki:
„h) törvény által titkos adatszerzésre, titkos információgyűjtésre jogosult szervek erre vonatkozó megkeresésére 
– az  adatkezelő megjelölésével – segítséget nyújthat a  titkos adatszerzésre, titkos információgyűjtésre jogosult 
adatkezelő szervtől történő, az adatkérő által jogszerűen kezelhető adat igényléséhez.”

2. §  Az Nbtv. 14. § (4) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:
(A parlamenti ellenőrzés gyakorlása során a Bizottság)
„i) dönt a  biztonsági szakvélemény megállapításaival és a  felülvizsgálati eljárás elrendelésének megtagadásával 
kapcsolatos miniszteri döntéssel szembeni panaszról,
j) állást foglal az  alapvető jogok biztosának a  nemzetbiztonsági szolgálat felülvizsgálati eljárásáról adott 
tájékoztatásáról.”

3. §  Az Nbtv. „A nemzetbiztonsági szolgálatok parlamenti ellenőrzése” alcíme a következő 19/A. §-sal egészül ki:
„19/A.  § (1) A  14.  § (4)  bekezdés i)  pontjában meghatározott panasz kivizsgálása során a  Bizottság betekinthet 
a  nemzetbiztonsági ellenőrzés irataiba, tájékoztatást kérhet a  minisztertől és a  biztonsági szakvéleményt kiállító 
nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatójától, valamint a panaszost meghallgathatja.
(2) A vizsgálat alapján a Bizottság
a) az alaptalan panaszt elutasítja,
b) a panasznak helyt ad és
ba) a  nemzetbiztonsági kockázat megállapítására vonatkozó döntés hatályon kívül helyezése mellett 
a nemzetbiztonsági ellenőrzést végző nemzetbiztonsági szolgálatot új eljárásra kötelezi, vagy
bb) a  felülvizsgálati eljárás elrendelésének megtagadására vonatkozó döntés hatályon kívül helyezése mellett 
a nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatóját felülvizsgálati eljárás elrendelésére kötelezi.
(3) A  Bizottság a  (2)  bekezdés szerinti döntéséről tájékoztatja a  nemzetbiztonsági szolgálatot irányító minisztert, 
a panaszost és a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosultat.
(4) A  Bizottság 14.  § (4)  bekezdés j)  pontjában meghatározott tájékoztatásban foglaltakat megvizsgálja, ennek 
során írásban vagy személyes meghallgatás keretében tájékoztatást kérhet az  alapvető jogok biztosától, 
a  nemzetbiztonsági szolgálatot irányító minisztertől, a  nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatójától, valamint 
a felülvizsgálati eljárás alá vont személyt meghallgathatja.
(5) A  Bizottság a  14.  § (4)  bekezdés j)  pontjában meghatározott tájékoztatással kapcsolatos állásfoglalásáról 
tájékoztatja az alapvető jogok biztosát, az irányító minisztert, a nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatóját, valamint 
az alapvető jogok biztosának eljárását kezdeményező személyt.”

4. §  Az Nbtv. A  nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya alcímet és a  20.  §-át megelőzően a  következő 
alcímmel és 19/B. §-sal egészül ki:
„Az Országgyűlés Külügyi bizottsága tagjaira vonatkozó különös szabályok
19/B. § A Külügyi bizottság tagjának csak az az országgyűlési képviselő választható meg, aki tekintetében elvégezték 
a 19. §-ban meghatározott eljárás szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzést.”

5. §  Az Nbtv. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  nemzetbiztonsági szolgálatoknál kormánytisztviselői, illetve közalkalmazotti jogviszony azon személyekkel 
létesíthető, akik megfelelnek a közszolgálati tisztviselőkről, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben 
foglalt alkalmazási feltételeknek, továbbá a  jogviszony létrehozásával vagy fenntartásával összefüggésben 
lefolytatott nemzetbiztonsági ellenőrzés során nemzetbiztonsági kockázatot nem állapítottak meg.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2014. december 15-i ülésnapján fogadta el.



26114 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 186. szám 

6. §  Az Nbtv. 68. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„68.  § (1) A  nemzetbiztonsági szolgálatok által végzett nemzetbiztonsági ellenőrzés célja annak vizsgálata, 
hogy az  állami élet és a  nemzetgazdaság jogszerű működéséhez szükséges, valamint – amennyiben indokolt – 
a  nemzetközi kötelezettségvállalásokból fakadó biztonsági feltételekkel összefüggésben, a  nemzetbiztonsági 
ellenőrzés alá eső személlyel kapcsolatosan nemzetbiztonsági kockázat megállapítható-e.
(2) A  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személlyel kapcsolatosan nemzetbiztonsági kockázat áll fenn, ha olyan 
körülmény áll fenn, ami miatt
a) nem alkalmas a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszony törvényes, illetéktelen befolyástól 
mentes ellátására, vagy ha
b) személyével szemben olyan körülmény áll fenn, amely sérti vagy veszélyezteti a  minősített adat védelméhez 
fűződő érdeket.”

7. §  Az Nbtv. 69. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„69. § (1) A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyeket a 74. § i) pontja határozza meg.
(2) A 74. § i) pont in) és io) alpontjában meghatározott körben a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkaköröket, 
tisztségeket és beosztásokat (a továbbiakban együtt: munkakör)
a) kormányzati irányítás alatt álló szervek esetében az  irányítást vagy felügyeletet gyakorló miniszter, 
– a nemzetbiztonsági ellenőrzésre hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szolgálat irányításáért felelős miniszter 
egyetértésével kiadott – rendeletben,
b) kormányzati irányítás alatt nem álló foglalkoztató szervezet esetében a  foglalkoztató szervezet vezetője 
a  nemzetbiztonsági ellenőrzésre hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter 
egyetértésével kiadott közjogi szervezetszabályozó eszközben, ha ennek kiadására nem jogosult, 
a  nemzetbiztonsági ellenőrzésre hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter 
jóváhagyásával munkáltatói intézkedésben, írásban
határozza meg.”

8. §  Az Nbtv. 70. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„70. § (1) E törvény eltérő rendelkezése hiányában a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy nemzetbiztonsági 
ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszony létrehozatalát megelőző ellenőrzését a nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául 
szolgáló jogviszony létesítésére jogosult személy kezdeményezi. Bíró és az  igazságügyi szervnél foglalkoztatott 
igazságügyi alkalmazott nemzetbiztonsági ellenőrzését a munkáltatói jogkör gyakorlója kezdeményezi. Ügyészségi 
szolgálati viszonyban álló személy esetében a nemzetbiztonsági ellenőrzést a legfőbb ügyész kezdeményezi.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére a 74. § i) pontjának
a) if ) és ig) alpontjában megjelölt személy esetén a köztársasági elnök,
b) ie), il), im), it) és iv)  alpontjában megjelölt személy, valamint az  iu)  alpontjában megjelölt személyek közül 
az  Országgyűlési Őrség hivatásos állományába tartozó tábornok és tábornoki rendfokozattal rendszeresített 
beosztásba kinevezett személy esetén az Országgyűlés elnöke,
c) ib) és id) alpontjában megjelölt személy esetén a miniszterelnök,
d) ia), ic), ih) és ii) alpontjában megjelölt személy esetén a tevékenység szerinti irányító miniszter,
e) ij) alpontjában megjelölt személy esetén az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter,
f ) ik) alpontjában foglalt esetben az állomány szerint illetékes főigazgató,
g) iu) alpontjában megjelölt személyek esetén az Országgyűlési Őrség parancsnoka
jogosult.
(3) A  Nemzeti Biztonsági Felügyelet vezetője kezdeményezi azon nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy 
nemzetbiztonsági ellenőrzését, aki esetében az (1)–(2) bekezdés alapján nem állapítható meg a kezdeményezésére 
egyébként jogosult személy.
(4) Nem kell kezdeményezni
a) a köztársasági elnök,
b) a miniszterelnök,
c) az alkotmánybírák,
d) az Országgyűlés elnöke,
e) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke,
f ) a legfőbb ügyész,
g) az alapvető jogok biztosa és helyettesei,
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h) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke,
i) az Európai Parlament Magyarországon megválasztott képviselője és – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – 
az országgyűlési képviselő, valamint
j) a nemzetiségi szószóló
nemzetbiztonsági ellenőrzését.
(5) Nem kell kezdeményezni továbbá a  nemzetbiztonsági ellenőrzést a  74.  § i)  pontjában meghatározott olyan 
személlyel kapcsolatban, aki számára törvény a minősített adat megismerését vagy felhasználását nemzetbiztonsági 
ellenőrzés lefolytatása nélkül is biztosítja.”

9. §  Az Nbtv. 71. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„71.  § (1) Nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszony – ha e  törvény eltérően nem rendelkezik – 
csak a nemzetbiztonsági ellenőrzést követően, abban az esetben hozható létre, ha a nemzetbiztonsági ellenőrzés 
nemzetbiztonsági kockázatot nem állapított meg.
(2) A  nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszony a  nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatását 
megelőzően is létrehozható, ha
a) a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszony létesítésére jogosult személyt vagy testületet irányító vagy 
felügyelő személy vagy szerv,
b) a 70. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott személy esetén az Országgyűlés elnöke,
c) a 70. § § (2) bekezdés c), d) és e) pontjában meghatározott személy esetében a miniszterelnök,
d) a 70. § (2) bekezdés f ) pontjában meghatározott személy esetében az állomány szerint illetékes főigazgató által 
vezetett nemzetbiztonsági szolgálatot irányító miniszter,
e) bíró, igazságügyi alkalmazott esetében a  munkáltatói jogkör gyakorlója feletti kinevezési jogkört gyakorló 
bírósági vezető, ennek hiányában az Országos Bírósági Hivatal elnöke,
f ) ügyészségi szolgálati viszonyban álló személyek esetében a legfőbb ügyész
azt jóváhagyta.
(3) A  (2)  bekezdés a)  pontjában meghatározott irányító vagy felügyelő személy vagy szerv hiányában 
a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszony létesítésére jogosult személy vagy testület dönt 
a nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszony nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatását megelőzően 
történő létrehozásáról.
(4) Ha a  nemzetbiztonsági ellenőrzés nemzetbiztonsági kockázatot állapított meg, a  nemzetbiztonsági ellenőrzés 
alapjául szolgáló jogviszony csak akkor hozható létre, illetve tartható fenn, ha annak létrehozását vagy fenntartását 
a (2) vagy (3) bekezdésben meghatározott szerv, személy vagy testület jóváhagyta.
(5) Az (2)–(4) bekezdésben meghatározott esetben a kezdeményezésre jogosult a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá 
eső jogviszony létrehozásáról, illetve fenntartásáról értesíti a nemzetbiztonsági ellenőrzést végző nemzetbiztonsági 
szolgálatot.
(6) A  (4)  bekezdésben meghatározott esetben a  Nemzeti Biztonsági Felügyelet nem adja ki a  nemzetközi 
kötelezettségvállalás alapján biztonsági ellenőrzéssel védendő adatok megismeréséhez szükséges biztonsági 
tanúsítványt.”

10. §  Az Nbtv. a 71. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„A nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása”

11. §  Az Nbtv. a következő 71/A. §-sal egészül ki:
„71/A. § (1) A nemzetbiztonsági ellenőrzés csak a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy előzetes, az esetleges 
felülvizsgálati eljárásra is kiterjedő, írásbeli hozzájárulásával végezhető el. Ha a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá 
eső személy a  nemzetbiztonsági ellenőrzéshez nem járul hozzá, a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló 
jogviszony nem hozható létre, illetve nem tartható fenn.
(2) A  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy a  nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezését megelőzően 
a 2. számú mellékletben meghatározott biztonsági kérdőívet (a továbbiakban: biztonsági kérdőív) tölt ki.
(3) A  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszony fennállása 
alatt, illetve nemzetbiztonsági ellenőrzése során a biztonsági kérdőívben megadott adatai közül a lényeges adatok, 
tények vagy körülmények megváltozásáról nyomban, de legkésőbb a változás tudomására jutását követő 15 napon 
belül írásban tájékoztatja a  kezdeményezésre jogosultat, aki azt haladéktalanul továbbítja a  nemzetbiztonsági 
szolgálatnak. Azon adatok, tények és körülmények körét, amelyek a biztonsági kérdőív szempontjából lényegesnek 
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minősülnek, valamint a  lényeges adatban, tényben vagy körülményben bekövetkező változás bejelentésének, 
a  bejelentésben foglaltaknak a  nemzetbiztonsági ellenőrzést végző nemzetbiztonsági szolgálat részére történő 
továbbításának részletes szabályait a Kormány rendeletben határozza meg.
(4) A  nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult a  nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatására 
a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy által kitöltött biztonsági kérdőív megküldésével írásban kéri fel 
a nemzetbiztonsági szolgálatot.
(5) A  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszony fennállása alatt a  kockázatmentes biztonsági szakvélemény 
érvényességi idejének lejártát megelőző 90. napig köteles kezdeményezni a  kezdeményezésre jogosult az  új 
nemzetbiztonsági ellenőrzést.”

12. §  Az Nbtv. a következő 71/B. §-sal egészül ki:
„71/B.  § (1) A  nemzetbiztonsági ellenőrzést az  eljáró nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója a  kezdeményezés 
kézhezvételét követő 8 napon belül rendeli el. A nemzetbiztonsági ellenőrzést az elrendeléstől számított 60 napon 
belül kell lefolytatni, mely határidő egy esetben 30 nappal meghosszabbítható.
(2) A  nemzetbiztonsági ellenőrzés határidejének meghosszabbításáról az  eljáró nemzetbiztonsági szolgálat 
főigazgatója határoz, arról a  kezdeményezőt, valamint a  kezdeményező útján a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá 
vont személyt 8 napon belül írásban értesíti.
(3) A nemzetbiztonsági ellenőrzés során a kockázati tényezők vizsgálatának és értékelésének arányosnak kell lennie 
a nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló munkakörhöz kapcsolódó, a minősített adat védelméhez fűződő és 
más biztonsági követelményekkel.
(4) A nemzetbiztonsági ellenőrzés során az eljáró nemzetbiztonsági szolgálat köteles a nemzetbiztonsági ellenőrzés 
lefolytatásához feltétlenül szükséges, az érintett alapvető jogait legkevésbé korlátozó eszközt igénybe venni.
(5) A nemzetbiztonsági ellenőrzés során az eljáró nemzetbiztonsági szolgálat az ellenőrzött személlyel konzultálhat, 
az  ellenőrzött személlyel kapcsolatban álló személyeket hallgathat meg, a  biztonsági kérdőívben feltüntetett 
adatokat nyilvántartások, adatkezelési rendszerek és adatállományok, valamint a  korábbi ellenőrzések adataival 
vetheti össze, továbbá e törvényben meghatározottak szerint titkos információgyűjtést folytathat.”

13. §  Az Nbtv. a következő 71/C. §-sal egészül ki:
„71/C.  § (1) A  nemzetbiztonsági ellenőrzés során megszerzett információk és adatok alapján a  nemzetbiztonsági 
szolgálat biztonsági szakvéleményt készít, amely tartalmazza
a) a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy nevét, anyja nevét, születési helyét, idejét,
b) a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdő időpontját,
c) a  nemzetbiztonsági kockázat hiányának megállapítását vagy a  nemzetbiztonsági kockázat megállapítását és 
megállapításának indokait, valamint
d) a jogorvoslati jogosultságról történő tájékoztatást.
(2) A nemzetbiztonsági szolgálat a biztonsági szakvéleményben megjelöli azokat a minősített adatokat, amelyekről 
a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá vont személy nem tájékoztatható.
(3) A  biztonsági szakvéleményben foglalt megállapításokért a  felelősség a  nemzetbiztonsági ellenőrzést végző 
nemzetbiztonsági szolgálatot terheli.
(4) Ha a  rendőrségről szóló törvényben meghatározott szerv védett állományába tartozó, nemzetbiztonsági 
ellenőrzés alá eső személy ellenőrzése során nemzetbiztonsági kockázat nem állapítható meg, de az  észlelt 
kockázatra utaló körülmény jellege azt indokolja, a  nemzetbiztonsági szolgálat értesíti a  rendőrségről szóló 
törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervet megállapításairól.
(5) A  biztonsági szakvéleményt az  eljáró nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója a  kezdeményezőnek megküldi. 
A kezdeményező a biztonsági szakvéleményt a Nemzeti Biztonsági Felügyelethez továbbítja, ha a nemzetbiztonsági 
ellenőrzés alá eső személynek feladatai ellátásához nemzetközi kötelezettségvállalás alapján biztonsági 
ellenőrzéssel védendő adatokat szükséges megismernie.
(6) A  nemzetbiztonsági ellenőrzés befejezéséről, valamint a  biztonsági szakvéleményben foglaltakról 
–  a  bűncselekmény elkövetésére utaló körülmények és a  (2)  bekezdésben foglalt minősített adatok kivételével – 
a kezdeményező nyolc napon belül tájékoztatja a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyt.
(7) A kockázatmentes biztonsági szakvélemény a kiállítást követő 5 évig érvényes.
(8) A  kockázatmentes biztonsági szakvélemény érvényességi idején belül lefolytatott új nemzetbiztonsági 
ellenőrzésről készült biztonsági szakvélemény kiállításával a korábbi biztonsági szakvélemény érvényét veszti.”
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14. §  Az Nbtv. a következő 71/D. §-sal egészül ki:
„71/D.  § (1) Érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel rendelkező, nemzetbiztonsági ellenőrzés 
alá eső személy a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszony fennállása alatt a  nemzetbiztonsági 
ellenőrzésre jogosult nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatójához címzett, indokolt kérelmében kezdeményezheti 
felülvizsgálati eljárás elrendelését.
(2) A  nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója az  országgyűlési képviselő, valamint a  Kormány vagy a  Kormány 
tagja irányítása alá nem tartozó szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban álló személy kérelmére elrendeli, egyéb 
esetben elrendelheti az  (1)  bekezdés szerint kezdeményezett felülvizsgálati eljárást a  kérelem beérkezésétől 
számított 15 napon belül.
(3) A kérelem alapján elrendelt felülvizsgálati eljárásban a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyt betöltő 
személy a kitöltött biztonsági kérdőívet a nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatójának küldi meg.
(4) A  felülvizsgálati eljárás befejezéséről a nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója a 71/C. § (5)–(6) bekezdésében 
foglaltak szerint tájékoztatja az érintett személyt.”

15. §  Az Nbtv. a 71/D. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„A nemzetbiztonsági ellenőrzés szünetelése”

16. §  Az Nbtv. 72. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„72.  § (1) Ha huzamosabb idejű külföldi tartózkodás, betegség vagy egyéb – a  nemzetbiztonsági ellenőrzést 
végző nemzetbiztonsági szolgálaton kívül álló – külső tényező a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá vont személy 
eredményes ellenőrzését aránytalanul megnehezíti vagy lehetetlenné teszi, a  nemzetbiztonsági ellenőrzést 
az akadály megszűnéséig szüneteltetni kell.
(2) A  nemzetbiztonsági ellenőrzés szüneteléséről az  eljáró nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója határoz, és 
arról a  kezdeményezőt, valamint – amennyiben az  a  szünetelés okára figyelemmel lehetséges – az  érintettet 
a kezdeményező útján 8 napon belül írásban értesíti.
(3) A  nemzetbiztonsági ellenőrzés szünetelése az  elrendelés alapjául szolgáló körülmény fennállásáig, de 
legfeljebb 6 hónapig tarthat. Ha a  nemzetbiztonsági ellenőrzés szünetelésére okot adó körülmény megszűnik, 
az  eljáró nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója – a  kezdeményező és a  kezdeményező útján az  érintett 
egyidejű értesítése mellett – a  nemzetbiztonsági ellenőrzés folytatásáról határoz. Ha a  szünetelési határidő 
lejártakor a  nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatását akadályozó körülmények továbbra is fennállnak, az  eljáró 
nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója a nemzetbiztonsági ellenőrzést megszünteti.
(4) A  nemzetbiztonsági ellenőrzés szünetelésének időtartama a  nemzetbiztonsági ellenőrzés határidejébe nem 
számít bele.”

17. §  Az Nbtv. a 72. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„A nemzetbiztonsági ellenőrzés megszüntetése”

18. §  Az Nbtv. 72/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„72/A.  § (1) Ha a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló 
jogviszonya megszűnt, a  kezdeményező, annak bekövetkezésétől vagy a  tudomására jutástól számított 8 napon 
belül írásban értesíti a nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatóját.
(2) A nemzetbiztonsági ellenőrzést végző nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója a nemzetbiztonsági ellenőrzést 
megszünteti, ha
a) a kezdeményező a megszüntetésre okot adó körülményről tájékoztatja vagy
b) a megszüntetésre okot adó körülmény bekövetkezését a nemzetbiztonsági szolgálat saját hatáskörben észleli.
(3) A  nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója a  nemzetbiztonsági ellenőrzés megszüntetéséről 8 napon belül 
írásban értesíti a  kezdeményezőt, aki erről haladéktalanul tájékoztatja a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá vont 
személyt.”

19. §  Az Nbtv. 72/A. §-át követő alcíme helyébe a következő alcím lép:
„Felülvizsgálati eljárás”
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20. §  Az Nbtv. 72/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„72/B. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálat felülvizsgálati eljárás keretében vizsgálhatja
a) az  érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel rendelkező személyt nemzetbiztonsági ellenőrzés 
alapjául szolgáló jogviszonyának fennállása alatt,
b) az  érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel rendelkező személyt nemzetbiztonsági ellenőrzés 
alapjául szolgáló jogviszonyba történő jelölését megelőzően vagy
c) a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszonyban álló személyt, ha a  71.  § (2) és (3)  bekezdése 
szerint a jogviszony létrehozását, illetve fenntartását jóváhagyták.
(2) Felülvizsgálati eljárás akkor folytatható le, ha
a) a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszonyban álló személy jogviszonyának tartalma, így 
a  munkakör ellátásával kapcsolatos feladatok, jogok és kötelezettségek, a  munkavégzési körülmények jellege 
lényegesen megváltozik vagy a megváltozott munkakör befolyástól mentes ellátásához fokozott nemzetbiztonsági 
érdek fűződik, továbbá amennyiben a megváltozott tartalmú munkakört betöltő személy fokozottabban ki van téve 
a befolyásolási törekvéseknek,
b) az  érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel rendelkező személyt nemzetbiztonsági ellenőrzés 
alapjául szolgáló jogviszonyba jelölik,
c) a 71/D. § alapján a nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszonyban álló személy ezt kéri,
d) a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszonyban álló személy a  nemzetbiztonsági ellenőrzéssel 
kapcsolatos változás-bejelentési kötelezettsége teljesítését elmulasztotta vagy a  bejelentett változás jellege ezt 
indokolja,
e) a nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszonyban álló személlyel kapcsolatban a nemzetbiztonsági 
ellenőrzés kezdeményezésére jogosult vagy a  nemzetbiztonsági ellenőrzésre hatáskörrel rendelkező 
nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója nemzetbiztonsági kockázatra utaló körülményről, így különösen 
az alábbiakról szerez tudomást:
ea) az  ellenőrzött személy vagy a  Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója ellen indult büntetőeljárás 
vagy elzárással büntethető szabálysértés miatt indult szabálysértési eljárás,
eb) az ellenőrzött személynek vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozójának a külföldi személyekkel, 
szervezetekkel, külföldi érdekeltségeivel kapcsolatos körülményeiben bekövetkezett lényeges változás,
ec) idegen állampolgárság, külföldi útlevél megszerzése,
ed) kábítószer-fogyasztás, alkoholfüggőség, alkoholfogyasztással összefüggő magatartászavarok,
ee) az  igazolható jövedelemhez képest jelentős mértékű eladósodottság, pénzügyi kötelezettségek teljesítésének 
jelentős mértékű elmulasztása, jelentős mértékű, ismeretlen eredetű vagyongyarapodás, az  igazolható 
jövedelemből nem fedezhető életvitel,
ef ) a  minősített adatok kezelésére, a  biztonságtechnológiai rendszerek használatára vonatkozó szabályok, 
a munkakör betöltésével kapcsolatos biztonsági előírások megsértése.
(3) A  nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult a  (2)  bekezdés a), b) és e)  pontja alapján 
kezdeményezheti a  felülvizsgálati eljárás elrendelését a  nemzetbiztonsági ellenőrzésre hatáskörrel rendelkező 
nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatójánál. A (2) bekezdés a) vagy b) pontja alapján kezdeményezett felülvizsgálati 
eljárás esetén, a kezdeményezést megelőzően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy biztonsági kérdőívet 
tölt ki, amelyet a kezdeményező a kezdeményezéshez csatol.
(4) A nemzetbiztonsági ellenőrzésre hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója
a) a kezdeményezésre jogosult kezdeményezése alapján elrendeli,
b) a  (2)  bekezdés a) és b), valamint d) és e)  pontjában foglaltakról való tudomásszerzés esetén elrendelheti 
a felülvizsgálati eljárást, továbbá
c) a  (2)  bekezdés c)  pontja alapján a  71/D.  § (2)  bekezdésében foglaltak szerint dönt a  felülvizsgálati eljárás 
elrendeléséről.
(5) A  (2)  bekezdés d) és e)  pontja alapján elrendelt felülvizsgálati eljárásról az  ellenőrzött személyt kizárólag 
a felülvizsgálati eljárás befejezését követően kell tájékoztatni.
(6) A  felülvizsgálati eljárást az  elrendeléstől számított 60 napon belül kell lefolytatni, amely határidő egy esetben 
30 nappal meghosszabbítható. A  felülvizsgálati eljárásra a  71/B.  § (2)–(4)  bekezdésben foglaltakat megfelelően 
alkalmazni kell.
(7) A felülvizsgálati eljárás alapján a nemzetbiztonsági szolgálat biztonsági szakvéleményt állít ki, amelyet megküld 
a kezdeményezőnek. A kezdeményező a 71/C. § (6) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja a nemzetbiztonsági 
ellenőrzés alá eső személyt.
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(8) Ha a  nemzetbiztonsági szolgálat a  felülvizsgálati eljárás során nemzetbiztonsági kockázatot állapít meg, 
a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszony nem hozható létre vagy azt haladéktalanul meg kell 
szüntetni, kivéve, ha a  71.  § (2) vagy (3)  bekezdésében meghatározott személy, szerv vagy testület a  jogviszony 
létrehozását vagy fenntartását jóváhagyta.
(9) A felülvizsgálati eljárás eredményeként kiadott kockázatmentes biztonsági szakvélemény a kiállítástól számított 
5 évig érvényes.
(10) A  felülvizsgálati eljárás nem folytatható le a  71/A.  § (5)  bekezdésben foglaltak szerint kezdeményezett 
nemzetbiztonsági ellenőrzés időtartam alatt.”

21. §  Az Nbtv. a 72/B. §-t követő alcím helyébe a következő alcím lép:
„Az alapvető jogok biztosának a felülvizsgálati eljárással kapcsolatos jogköre”

22. §  Az Nbtv. 72/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„72/C. § (1) A felülvizsgálati eljárás alá vont személy a felülvizsgálati eljárásról történő tudomásszerzést követő hat 
hónapon belül kérheti az  alapvető jogok biztosától a  felülvizsgálati eljárás elrendelése és lefolytatása vizsgálatát 
az alapvető jogokkal összefüggő visszásság megállapítása érdekében.
(2) Az alapvető jogok biztosa az (1) bekezdés szerinti beadvány alapján vizsgálatot folytathat a felülvizsgálati eljárás 
elrendelésével és lefolytatásával összefüggésben.
(3) Az  alapvető jogok biztosa hivatalból vizsgálhatja a  nemzetbiztonsági szolgálatok felülvizsgálati eljárásra 
vonatkozó gyakorlatát az alapvető jogokkal összefüggő visszásság megállapítása érdekében a felülvizsgálati eljárás 
elrendelése és lefolytatása tekintetében.
(4) A felülvizsgálati eljárás irataiba az alapvető jogok biztosa törvényben foglaltak szerint betekinthet.
(5) Az alapvető jogok biztosának vizsgálati jogköre nem terjed ki a nemzetbiztonsági kockázatok megállapításának 
szakszerűségére.
(6) Ha az  alapvető jogok biztosa a  felülvizsgálati eljárás elrendelése, lefolytatása körében az  alapvető jogokkal 
összefüggő visszásságot állapít meg, tájékoztatja a nemzetbiztonsági szolgálatot irányító minisztert, egyben ajánlást 
fogalmaz meg a szükséges intézkedések megtételére. Ha a jogsértés a kezdeményező feladatkörében történt, felkéri 
a kezdeményezőt a szükséges intézkedések megtételére.
(7) Ha az  alapvető jogok biztosa az  irányító miniszter intézkedését nem tartja megfelelőnek, erről a  Bizottságot 
tájékoztatja.”

23. §  Az Nbtv. a 72/C. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„Jogorvoslat a nemzetbiztonsági ellenőrzés során”

24. §  Az Nbtv. 72/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„72/D. § (1) A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy
a) a biztonsági szakvéleményben szereplő, általa valótlannak tartott megállapításokkal,
b) a biztonsági szakvéleményben megállapított kockázati tényezővel, valamint
c) az általa kezdeményezett felülvizsgálati eljárás elrendelésének elutasításáról szóló döntéssel
szemben – a  kézhezvételétől számított 15 napon belül – panasszal élhet a  nemzetbiztonsági ellenőrzést végző 
nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója útján a miniszternél.
(2) Az  előterjesztett panasznak a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszony 71.  § (4)  bekezdése, 
illetve a 72/B. § (8) bekezdése alapján történő megszüntetésére nincs halasztó hatálya.
(3) Ha a  nemzetbiztonsági ellenőrzést végző nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója az  (1)  bekezdésben 
meghatározott panaszban foglaltakkal egyetért,
a) a biztonsági szakvéleményt visszavonja és új biztonsági szakvéleményt bocsát ki,
b) az (1) bekezdés c) pontjában foglaltak esetén az elrendeli a felülvizsgálati eljárás lefolytatását.
(4) Ha a  panaszban foglaltakkal a  főigazgató nem ért egyet, azt a  benyújtástól számított 8 napon belül, 
állásfoglalásával együtt felterjeszti a  miniszternek, egyben döntéséről tájékoztatja a  nemzetbiztonsági ellenőrzés 
kezdeményezésére jogosultat.
(5) A  kezdeményezésre jogosult haladéktalanul tájékoztatja a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyt 
a  főigazgató döntéséről. A  tájékoztatás megtörténtét jegyzőkönyvben vagy más hitelt érdemlő módon rögzíteni 
kell. A  döntést tartalmazó okiratban a  nemzetbiztonsági ellenőrzést végző nemzetbiztonsági szolgálat által 
megjelölt minősített adatokról a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy nem tájékoztatható.
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(6) A miniszter a panaszt a beérkezésétől számított 30 nap alatt kivizsgálja, ez a határidő egy alkalommal 30 nappal 
meghosszabbítható.
(7) A miniszter
a) az alaptalan panaszt elutasítja vagy
b) a panasznak helyt ad és
ba) a nemzetbiztonsági kockázat megállapítására vonatkozó döntést hatályon kívül helyezi és a nemzetbiztonsági 
ellenőrzést végző nemzetbiztonsági szolgálatot új eljárásra kötelezi,
bb) megállapítja a nemzetbiztonsági kockázat hiányát, vagy
bc) a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy által kezdeményezett és elutasított felülvizsgálati eljárás 
lefolytatására utasítja a nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatóját.
(8) A miniszter a (7) bekezdés szerinti döntéséről írásban tájékoztatja a panaszost és a nemzetbiztonsági ellenőrzésre 
jogosult nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatóját, valamint a  nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója útján 
a kezdeményezésére jogosultat.
(9) A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy a miniszter döntésével szemben, annak kézhezvételétől számított 
15 napon belül panasszal élhet a Bizottságnál.
(10) Ha nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy jogviszonyát a  nemzetbiztonsági kockázatot megállapító 
biztonsági szakvélemény alapján a  71.  § (4)  bekezdése vagy a  72/B.  § (8)  bekezdése alapján szüntették meg, 
a  megszüntetésről szóló döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső 
személy kezdeményezheti a  Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál a  Bizottság 19/A.  § (2)  bekezdés 
a) pontja szerinti panaszt elutasító döntésének felülvizsgálatát.
(11) A  (10) bekezdés szerinti bírósági felülvizsgálat kezdeményezésének joga azt a hivatásos szolgálati viszonyban 
állót is megilleti, akit a  nemzetbiztonsági kockázatot megállapító biztonsági szakvélemény alapján beosztás alóli 
felmentésével egyidejűleg rendelkezési állományba helyeztek.
(12) A  bíróság e  § szerinti eljárására a  polgári perrendtartás közigazgatási perekre vonatkozó rendelkezéseit kell 
alkalmazni azzal, hogy a bíróság az ügyben zárt tárgyaláson, soron kívül jár el. A perben csak olyan bíró járhat el, 
akinek e törvény szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzését elvégezték.
(13) A  bíróság a  nemzetbiztonsági kockázatot megállapító biztonsági szakvélemény kiadásának alapjául 
szolgáló eljárás jogszerűségét vizsgálja, jogköre nem terjed ki a  nemzetbiztonsági kockázat megállapításának 
szakszerűségére.
(14) Eljárási szabálysértés esetén a  bíróság a  nemzetbiztonsági kockázat megállapítására vonatkozó döntést 
hatályon kívül helyezi és a nemzetbiztonsági ellenőrzést végző nemzetbiztonsági szolgálatot új eljárásra kötelezi.”

25. §  Az Nbtv. 76/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyre vonatkozóan a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául 
szolgáló jogviszony létesítését megelőző öt éven belül „A”, „B” vagy „C” típusú ellenőrzés lefolytatása alapján 
kockázatmentes biztonsági szakvélemény került kibocsátásra, az egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzés 
új szabályainak megállapítása érdekében szükséges módosításáról szóló 2013. évi LXXII. törvény (a továbbiakban: 
Módtv.) hatálybalépését követően a  nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezése a  kockázatmentes biztonsági 
szakvélemény érvényességi idejének lejártát megelőző 90. napig mellőzhető.
(2) A  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény, valamint egyes törvényeknek 
a  nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő módosításáról szóló 2014. évi CIX. törvény hatályba lépését 
megelőzően, az Nbtv. 76/A. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés b) pontjában meghatározott, 2014. december 31-i 
határidőre tekintettel kezdeményezett nemzetbiztonsági ellenőrzést az  Nbtv. 71/B.  §-ban foglaltak szerint le kell 
folytatni, ha a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá vont személy érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéleménye 
2010. március 31-ig került kiállításra.
(3) Ha a  (2)  bekezdés szerint kezdeményezett nemzetbiztonsági ellenőrzés által érintett személy érvényes és 
kockázatmentes biztonsági szakvéleménye 2010. március 31-ét követően került kiállításra, a  nemzetbiztonsági 
szolgálat főigazgatója a  kezdeményezés kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban megkeresi 
a kezdeményezőt, hogy 15 napon belül nyilatkozzon; a kezdeményezési kötelezettség megszűnésére tekintettel is 
fenntartja-e kezdeményezési szándékát. Ha a  kezdeményező kezdeményezésétől eláll vagy a  határidő belül nem 
nyilatkozik, a nemzetbiztonsági ellenőrzés elrendelése mellőzhető.”
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26. §  Az Nbtv. a  76/B.  §-át követően és a  Felhatalmazó rendelkezések alcímet megelőzően a  következő 76/C.  §-sal 
egészül ki:
„76/C.  § (1) E  törvénynek a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény, valamint egyes 
törvényeknek a  nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő módosításáról szóló 2014. évi CIX. törvénnyel 
(a  továbbiakban: Módtv3.) megállapított rendelkezéseit a  Módtv3. hatálybalépését követően az  Országgyűlés 
Külügyi bizottságába megválasztandó tagokra kell alkalmazni.
(2) A Módtv3. hatálybalépésekor az Országgyűlés Külügyi bizottságában fennálló tagság esetén a nemzetbiztonsági 
ellenőrzést 2015. február 28-ig kezdeményezi az Országgyűlés elnöke.”

27. §  Az Nbtv. 78. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Felhatalmazást kapnak a miniszterek, hogy az  irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó szervek esetében, ha 
a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása
a) az  Alkotmányvédelmi Hivatal vagy a  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hatáskörébe tartozik, a  polgári 
nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter,
b) az Információs Hivatal hatáskörébe tartozik, a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter,
c) a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hatáskörébe tartozik, a honvédelemért felelős miniszter
egyetértésével kiadott rendeletben állapítsák meg a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkaköröket.”

28. §  Az Nbtv. 79/A. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény)
„a) 1–19/B. §-a,”
[az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.]

29. §  Az Nbtv. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

30. § (1) Az Nbtv.
a) 6. § e) pontjában az „információkat gyűjt a Magyar Honvédség műveleti területen lévő alakulatait” szövegrész 

helyébe az  „feladatkörét érintően információkat gyűjt a  válságkörzetekről, illetve a  Magyar Honvédség 
műveleti területen lévő alakulatait” szöveg,

b) 6. § f ) pontjában az „információkat” szövegrész helyébe az „információkat, működteti Magyarország katonai 
felderítő rendszerét” szöveg

lép.
 (2) Az  Nbtv. 8.  § (4)  bekezdésében a  „– 72.  § (1) és (3)  bekezdésében foglaltak kivételével –” szövegrész helyébe 

a „– 71/B. § (5) bekezdésében foglaltak kivételével –” szöveg lép.
 (3) Az Nbtv. 20. § (2) bekezdésében

a) az  „A Katonai Nemzetbiztonsági” szövegrész helyébe a  „A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 
személyi állománya az  (1)  bekezdésben foglaltakon túl önkéntes tartalékos katonákból áll. A  Katonai 
Nemzetbiztonsági” szöveg,

b) a „hivatásos” szövegrészek helyébe a „hivatásos és önkéntes tartalékos” szöveg
lép.

 (4) Az Nbtv. 74. § i) pont
a) ib)  alpontjában „a miniszterelnöki biztos;” szövegrész helyébe „a miniszterelnöki biztos és a  miniszterelnöki 

megbízott;” szöveg,
b) id)  alpontjában a „valamint a  megyei és a  fővárosi kormányhivatal vezetője és vezetőhelyettese, továbbá 

a megyei és fővárosi kormányhivatalt vezető kormánymegbízott” szövegrész helyébe a „valamint a fővárosi és 
megyei kormányhivatal vezetője és vezetőhelyettese” szöveg,

c) ih)  alpontjában „a rendőrfőkapitány és rendőrkapitány;” szövegrész helyébe „a Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálat főigazgatója és főigazgató-helyettese, a  rendőrfőkapitány, a  rendőrkapitány és a  határrendészeti 
kirendeltség vezetője;” szöveg,

d) io) alpontjában a „minősítésű adatot” szövegrész helyébe a „minősítésű adat” szöveg,
e) ip) alpontjában az „akinek feladata ellátásához minősített adatot szükséges felhasználnia” szövegrész helyébe 

az „akinek feladata ellátásához „Bizalmas!”, „Titkos!” vagy „Szigorúan titkos!” minősítési szintű minősített adatot 
szükséges felhasználnia” szöveg

lép.
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31. §  Hatályát veszti
a) az Nbtv. 6. § c) pontjában a „külföldre vonatkozó, illetőleg” szövegrész,
b) az Nbtv. 6. § s) pontjában a „ , továbbá a kifogástalan életvitel ellenőrzését” szövegrész,
c) az Nbtv. 19. § (3) bekezdése,
d) az Nbtv. 22. § (1) bekezdés a) pontja,
e) az Nbtv. 74. § h) pontja,
f ) az Nbtv. 77. § (1) bekezdés d) pontja.

2. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

32. §  Hatályát veszti a  polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 192/A.  § (2)  bekezdésében a „legmagasabb 
szintű” szövegrész.

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

33. § (1) A  fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 
(a továbbiakban: Hszt.) 37. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1) bekezdésben írt feltételeknek megfelelő olyan személlyel, akinek tervezett beosztása nemzetbiztonsági 
ellenőrzés alá eső beosztásnak minősül, szolgálati viszony nem létesíthető, ha a nemzetbiztonsági ellenőrzés során 
kiállított biztonsági szakvélemény szerint a  biztonsági feltételeknek nem felel meg, kivéve, ha a  külön törvény 
szerint arra feljogosított személy a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszony létesítését jóváhagyta.”

 (2) A Hszt. 37. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a  hivatásos állományba jelentkezővel szemben a  nemzetbiztonsági ellenőrzése során nemzetbiztonsági 
kockázatot állapítottak meg, és a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszony létesítését a  külön törvény 
szerint arra feljogosított személy nem hagyta jóvá, a  fegyveres szerv a  hivatásos állományba jelentkező részére 
más, nemzetbiztonsági ellenőrzés alá nem eső beosztást ajánlhat fel. Felajánlható beosztás hiányában, vagy ha 
a hivatásos állományba jelentkező a felajánlott beosztást nem fogadja el, szolgálati viszony nem létesíthető.”

 (3) A Hszt. 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  (2)  bekezdésben meghatározott esetben a  nemzetbiztonsági ellenőrzéssel egyidejűleg a  kifogástalan 
életvitel ellenőrzésére nem kerül sor. A (2a) bekezdésben meghatározott esetben a kifogástalan életvitel ellenőrzés 
lefolytatására intézkedni kell és szolgálati viszony a  hivatásos állományba jelentkezővel csak abban az  esetben 
létesíthető, ha a jelentkező életvitele a lefolytatott ellenőrzés alapján nem kifogásolható.”

34. §  A Hszt. 37/B. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A  jelentkező, valamint a  hivatásos állomány tagja életvitelének ellenőrzésére nem kerül sor, ha a  jelentkező 
tervezett beosztása, illetve a  hivatásos állomány tagjának beosztása nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső 
beosztásnak minősül. Ha a nemzetbiztonsági ellenőrzés során nemzetbiztonsági kockázatot állapítottak meg
a) a hivatásos állomány nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső beosztást betöltő tagjával szemben, és 
a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszony fenntartását a külön törvény szerint arra feljogosított személy nem 
hagyta jóvá, a hivatásos állomány tagja életvitelének soron kívüli ellenőrzésére,
b) a hivatásos állományba jelentkezővel szemben, és a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszony létesítését 
a  külön törvény szerint arra feljogosított személy nem hagyta jóvá, de a  fegyveres szerv a  jelentkező részére 
más, nemzetbiztonsági ellenőrzés alá nem eső beosztás felajánlását tervezi, a  kifogástalan életvitel ellenőrzés 
lefolytatására
intézkedni kell.”

35. §  A Hszt. 44. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(A fegyveres szerv személyi állományába tartozó, de a  fegyveres szervnél szolgálati beosztást be nem töltő személyt 
rendelkezési állományba kell helyezni. Ennek megfelelően a fegyveres szerv rendelkezési állományába tartozik)
„l) akit a  beosztásából a  nemzetbiztonsági ellenőrzés során megállapított nemzetbiztonsági kockázat miatt fel 
kellett menteni, de a 47/B. § (2) bekezdés szerinti beosztás felajánlására nincs lehetőség, a 47/B. § (2) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelő beosztás felajánlásáig, de legfeljebb 1 évig.”
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36. §  A Hszt. „Beosztásból felmentés, más beosztásba kinevezés, áthelyezés” alcíme a következő 47/B. §-sal egészül ki:
„47/B.  § (1) Ha a  hivatásos állomány nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső beosztást betöltő tagjával szemben 
a  nemzetbiztonsági ellenőrzés során nemzetbiztonsági kockázatot állapítottak meg és a  nemzetbiztonsági 
ellenőrzés alá eső jogviszony fenntartását a  külön törvény szerint arra feljogosított személy nem hagyta jóvá, 
a hivatásos állomány tagját a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső beosztásból azonnali hatállyal fel kell menteni.
(2) A  beosztásból történő felmentéssel egyidejűleg a  hivatásos állomány tagja részére a  fegyveres szervnek 
az  állományilletékes parancsnok irányítása alá tartozó valamely szervezeti egységénél – feltéve, hogy felajánlható 
beosztással rendelkezik – másik, képzettségének, végzettségének megfelelő, de nemzetbiztonsági ellenőrzés 
alá nem eső beosztást kell felajánlani. A  felajánlott beosztás a  korábbi beosztással azonos vagy annak megfelelő 
beosztás, vagy a korábbi beosztásnál alacsonyabb beosztás is lehet.
(3) A  felajánlott beosztás elfogadásáról vagy elutasításáról a  hivatásos állomány tagja a  felajánlástól számított 
5  munkanapon belül írásban nyilatkozik. Ha a  hivatásos állomány tagja a  beosztás elfogadása vonatkozásában 
5 munkanapon belül nem nyilatkozik, azt úgy kell tekinteni, mintha a felajánlott beosztást elutasította volna.
(4) Ha a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső beosztás alóli felmentéssel egyidejűleg a  (2)  bekezdés szerinti 
beosztás nem biztosítható, úgy az  érintett beleegyezésével a  beosztásba helyezéséig, de legfeljebb 1 évig 
rendelkezési állományba kell helyezni. Ez  esetben a  szolgálati hely és szolgálati tevékenység meghatározásáról 
az állományilletékes parancsnok köteles gondoskodni.
(5) A  (4)  bekezdés szerinti rendelkezési állomány ideje alatt részére a  beosztásból történő felmentését megelőző 
– a  korábbi beosztás tényleges betöltéséhez kötődő pótlékok nélküli, valamint vezetői beosztás esetén a  vezetői 
pótlékkal csökkentett – illetményt kell folyósítani.
(6) Ha a  hivatásos állomány tagja a  részére a  (2)  bekezdés szerint vagy a  (4)  bekezdés szerinti rendelkezési 
állomány ideje alatt felajánlott azonos besorolású vagy alacsonyabb beosztást elfogadja, akkor az új beosztásának 
megfelelően kell besorolni és illetményét megállapítani.
(7) Ha a  hivatásos állomány tagja a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső beosztás alóli felmentést követően vagy 
a (4) bekezdés szerinti rendelkezési állomány ideje alatt felajánlott, a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek 
megfelelő beosztást nem fogadja el, szolgálati viszonyát az 56. § (2) bekezdés g) pontja alapján felmentéssel meg 
kell szüntetni.”

37. § (1) A Hszt. 48. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A hivatásos állomány tagja alacsonyabb beosztásba helyezhető:)
„e) ha a nemzetbiztonsági ellenőrzése alapján megállapított nemzetbiztonsági kockázat miatt a nemzetbiztonsági 
ellenőrzés alá eső beosztásából fel kellett menteni.”

 (2) A Hszt. 48. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdés e) pontja esetén a 47/B. §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.”

38. §  A Hszt. 56. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonyát felmentéssel meg kell szüntetni, ha)
„g) nemzetbiztonsági szempontból alkalmatlanná vált, mert a  nemzetbiztonsági ellenőrzése során 
nemzetbiztonsági kockázatot állapítottak meg – kivéve, ha a  külön törvény szerint arra feljogosított személy 
a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszony fenntartását jóváhagyta –, és
ga) a  hivatásos állomány tagja a  részére az  eredeti beosztásból való felmentését követően vagy a  rendelkezési 
állomány ideje alatt a 47/B. §-ban foglaltak szerint felajánlott beosztást nem fogadta el, vagy
gb) a  rendelkezési állomány ideje úgy telik el, hogy részére a  47/B.  §-ban foglaltaknak megfelelő, felajánlható 
szolgálati beosztás nem volt.”

39. §  A Hszt. „Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományára vonatkozó szabályok” alcíme a  következő 276/J.  §-sal 
egészül ki:
„276/J. § A 47/B. § alkalmazása helyett az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjának a szolgálati viszonyát 
felmentéssel meg kell szüntetni, ha a nemzetbiztonsági ellenőrzése során nemzetbiztonsági kockázatot állapítottak 
meg, kivéve, ha a külön törvény szerint arra feljogosított személy a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszony 
fenntartását jóváhagyta.”
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40. §  A Hszt. a 287. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„Felmentés
287/A.  § A  47/B.  § alkalmazása helyett a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjának 
a szolgálati viszonyát felmentéssel meg kell szüntetni, ha a nemzetbiztonsági ellenőrzése során nemzetbiztonsági 
kockázatot állapítottak meg, kivéve, ha a  külön törvény szerint arra feljogosított személy a  nemzetbiztonsági 
ellenőrzés alá eső jogviszony fenntartását jóváhagyta.”

41. §  A Hszt.
a) 44. § (5) bekezdésében az „(1) bekezdés b), e) és f ) pontja” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés b), e), f ) és 

l) pontja” szöveg,
b) 57.  § (4)  bekezdés a)  pontjában a  „nemzetbiztonsági okból beosztásának ellátására” szövegrész helyébe 

a „nemzetbiztonsági szempontból” szöveg,
c) 278.  §-ában a „fontos és bizalmas munkakört betöltő” szövegrész helyébe „nemzetbiztonsági ellenőrzés alá 

eső beosztást betöltő” szöveg
lép.

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

42. §  A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) 22.  § (1)  bekezdés a)  pont 
ae) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nemzeti biztonsági felügyelet a személyi biztonsági tanúsítvány kiadásához a következő adatokat kezeli:)
(az érintett személy)
„ae) nemzetbiztonsági ellenőrzése során kitöltött biztonsági kérdőívben és a  biztonsági szakvéleményben foglalt 
adatai,”

43. §  A Mavtv. 10.  § (3)  bekezdésében a „kiállításától számított” szövegrész helyébe a „nemzetbiztonsági ellenőrzésről 
készült kockázatmentes biztonsági szakvélemény kiállításától számított” szöveg lép.

44. §  Hatályát vesztik a Mavtv. 11. § (3) bekezdésében a „legmagasabb szintű” szövegrészek.

5. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosítása

45. §  Hatályát veszti a  közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 135.  § (2)  bekezdésében az „a minősített vagy 
a védelmi beszerzési eljárásnak megfelelő szintű” szövegrész.

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

46. §  Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény a következő 11/B. alcímmel egészül ki:
„11/B. Nemzetbiztonsági ellenőrzés felülvizsgálati eljárásának vizsgálata
38/E. § (1) Az alapvető jogok biztosa a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározottak szerint 
vizsgálja a  nemzetbiztonsági ellenőrzés felülvizsgálati eljárása elrendelését és lefolytatását az  alapvető jogokkal 
összefüggő visszásság megállapítása érdekében.
(2) Az alapvető jogok biztosának e címben rögzített eljárására a 23. § (2) bekezdésében rögzített korlátozások nem 
terjednek ki, ha az irat megismerése az eljárás eredményes lefolytatása érdekében elengedhetetlenül szükséges.
(3) A  Hivatal nemzetbiztonsági ellenőrzés felülvizsgálati eljárásával összefüggő feladatokat ellátó munkatársai 
nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá tartozó munkakörben és személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezve 
látják el e feladataikat.”

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

47. §  Az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 63.  § (6) és 
(7) bekezdésében a „legmagasabb szintű” szövegrész hatályát veszti.
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8. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi 
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

48. §  A legfőbb ügyész, az  ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az  ügyészi életpályáról szóló 
2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) 11.  § (6)  bekezdésében a „Fontos és bizalmas” szövegrész helyébe 
a „Nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső” szöveg lép.

49. §  Az Üjt. 122. § (4) bekezdésében a „Fontos és bizalmas” szövegrész helyébe a „Nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső” 
szöveg lép.

50. §  Hatályát veszti az Üjt. 3. melléklet IX. pontjában a „szintje,” és az „és szintje” szövegrész.

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

51. § (1) A  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 39.  § (3) és (4)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  jogszabály alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső kormányzati szolgálati jogviszony nem létesíthető 
azzal,
a) aki nemzetbiztonsági ellenőrzéséhez nem járul hozzá,
b) akinek nemzetbiztonsági ellenőrzése során nemzetbiztonsági kockázatot állapítottak meg, kivéve, ha a  külön 
törvény szerint arra feljogosított személy, szerv vagy testület a  kormányzati szolgálati jogviszony létesítését 
jóváhagyta.
(4) Ha a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső kormányzati szolgálati jogviszonyba jelölt személy
a) nemzetbiztonsági ellenőrzéséhez nem járul hozzá vagy
b) nemzetbiztonsági ellenőrzése során nemzetbiztonsági kockázatot állapítottak meg és a  kormányzati szolgálati 
jogviszony létesítését a külön törvény szerint arra feljogosított személy, szerv vagy testület nem hagyta jóvá,
az államigazgatási szerv a  kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy részére más, 
nemzetbiztonsági ellenőrzés alá nem eső kormányzati szolgálati jogviszonynak minősülő munkakört ajánlhat 
fel. Felajánlható munkakör hiányában vagy ha a  kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy 
a felajánlott munkakört nem fogadja el, kormányzati szolgálati jogviszony nem létesíthető.”

 (2) A Kttv. 39. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonya fennállása alatt válik nemzetbiztonsági ellenőrzés 
alá eső személlyé, és
a) a nemzetbiztonsági ellenőrzéséhez nem járul hozzá vagy
b) nemzetbiztonsági ellenőrzése során nemzetbiztonsági kockázatot állapítottak meg és a  kormányzati szolgálati 
jogviszony fenntartását a külön törvény szerint arra feljogosított személy, szerv vagy testület nem hagyta jóvá,
a munkáltató a  kormánytisztviselő részére más, nemzetbiztonsági ellenőrzés alá nem eső kormányzati szolgálati 
jogviszonynak minősülő munkakört ajánlhat fel. Felajánlható munkakör hiányában, vagy ha a  kormánytisztviselő 
a felajánlott munkakört nem fogadja el a kormányzati szolgálati jogviszonyt azonnali hatállyal meg kell szüntetni.
(4b) A  kormányzati szolgálati jogviszonynak a  (4a)  bekezdés szerinti megszüntetése esetén a  kormánytisztviselőt 
felmentési idő és végkielégítés nem illeti meg. A  megszüntetés okát és jogkövetkezményeit közölni kell 
a kormánytisztviselővel.”

52. §  A Kttv. 80. § (4) bekezdésében, 207. § (2) bekezdésében és 241. § (2) bekezdésében a „fontos és bizalmas” szövegrész 
helyébe a „nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső” szöveg lép.

10. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

53. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 33.  § (3)  bekezdésében a „fontos és bizalmas” szövegrész 
helyébe a „nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső” szöveg lép.
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11. Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő 
szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint 
a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény módosítása

54. §  Hatályát veszti az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő 
szervezetről, és egyes törvényeknek az  építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a  késedelmes 
fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény 3.  § (5)  bekezdésében az „a minősített vagy 
a védelmi beszerzési eljárásnak megfelelő szintű” szövegrész.

12. Záró rendelkezések

55. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–3. §, 5–24. § és a 27–54. § az e törvény kihirdetését követő második hónap 1. napján lép hatályba.

56. § (1) Az  1–4.  §, a  6–27.  §, a  29.  §, a  30.  § (1), (2) és (4)  bekezdése, a  31.  § a), b), c), e) és f )  pontja és az  1.  melléklet 
az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

 (2) A 48. § és a 50. § az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2014. évi CIX. törvényhez

 1. Az Nbtv. 2. számú mellékletben található táblázat „III. Családi állapotára, hozzátartozóira vonatkozó adatok” címe 
a következő 27a. és 27b. sorral egészül ki:
„

27a. születési neve:

27b. anyja születési neve:
”

 2. Az Nbtv. 2. számú mellékletben található táblázat „XI. Speciális adatok” címe a következő 3. sorral egészül ki:
„

3. Önnel vagy közeli hozzátartozójával szemben, az elmúlt 5 évben, külföldi hatóság alkalmazott-e 
idegenrendészeti kiutasításra, beutazási vagy tartózkodási tilalomra irányuló intézkedést, illetve 
jelenleg áll-e ilyen intézkedés hatálya alatt? („igen” válasz esetén jelölje meg az intézkedést, 
az elrendelő hatóságot és az intézkedés időpontját!)

”
 3 Az  Nbtv. 2. számú mellékletben található táblázat „XII. Az  Ön, házas- illetve élettársa:” címe a  következő 13a–13d. 

sorral egészül ki:
„

13a. a partner családi és utóneve:

13b. a partner születési neve:

13c. a partner születési helye, éve, hónapja, napja:

13d. a partner anyja neve:
”

 4. Az  Nbtv. 2. számú mellékletének „XIII. Biztonsági nyilatkozat” címében az  „és a  nemzetbiztonsági ellenőrzés 
alapjául szolgáló jogviszony fennállásának tartama alatt az  e  jogviszony létesítéséhez, fenntartásához szükséges 
biztonsági feltételek meglétét bármikor ellenőrizze.” szövegrész helyébe az  „és a  biztonsági feltételek meglétét 
a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszony létesítését megelőzően, valamint felülvizsgálati eljárás 
keretében a jogviszony fennállásának tartama alatt ellenőrizze.” szöveg lép.

 5. Az  Nbtv. 2. számú mellékletének „XIV. Házastárs, bejegyzett élettárs, élettárs, közös háztartásban élő nagykorú 
hozzátartozó nyilatkozata” címében a „Tájékoztattak arról,” szövegrész helyébe a „Tudomásul veszem,” szöveg lép.
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2014. évi CX. törvény
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló  
2012. évi CXXVI. törvény módosításáról*

1. § (1) A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: 
NAK tv.) 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„a) gazda: Magyarország területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel, székhellyel vagy telephellyel rendelkező
aa) őstermelő,
ab) az agrárgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, továbbá
ac) az aa) és ab) pont szerinti feltételek hiányában a földművesként nyilvántartott személy;
b) gazdálkodó szervezet: Magyarországon székhellyel, telephellyel, kereskedelmi képvi-selettel vagy fiókteleppel 
rendelkező
ba) agrárgazdasági tevékenységet főtevékenységként folytató,
bb) a ba) pont szerinti feltételek hiányában az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott és 
agrárgazdasági tevékenységet folytató
bc) a ba) és bb) pont szerinti feltételek hiányában mezőgazdasági termelőszervezetként nyilvántartott,
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 396.  § szerinti gazdálkodó szervezet, kivéve az  egyéni 
vállalkozót;”

 (2) A NAK tv. 2. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„d) agrárgazdasági tevékenység: az 1. és 2. mellékletben felsorolt ÖVTJ- és TEÁOR kódszámok szerinti tevékenységek;”

2. §  A NAK tv. I. Fejezete a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A.  § (1) E  törvény alkalmazásában agrárgazdasági tevékenység folytatásának kell tekinteni, ha az  1. és 
2.  mellékletben felsorolt ÖVTJ- és TEÁOR kódszámok szerinti tevékenységek az  e  törvény alapján az  agrárkamara 
részére adatszolgáltatásra kötelezett közigazgatási nyilvántartási feladatokat ellátó szervnek, vagy a cégbíróságnak 
az érintett személyről vezetett nyilvántartásában szerepelnek.
(2) Amennyiben a tevékenység folytatásának feltétele az 1. és 2. mellékletben felsorolt ÖVTJ- és TEÁOR kódszámok 
szerinti tevékenységeknek az e törvény alapján az agrárkamara részére adatszolgáltatásra kötelezett közigazgatási 
szerv felé való bejelentése, úgy a tevékenység folytatása kezdőnapjának a bejelentés napja minősül.
(3) E  törvény alkalmazásában az 1. és 2. mellékletben felsorolt ÖVTJ- és TEÁOR kódszámok szerinti tevékenységek 
folytatása megszűnésének minősül, ha az  érintett tevékenységet a  közigazgatási nyilvántartási feladatokat ellátó 
szerv által az  érintett személyről vezetett nyilvántartásból törlik vagy onnan kivezetésre kerül. Ebben az  esetben 
az  érintett tevékenység folytatása megszűnése időpontjának a  nyilvántartásból való törlés vagy kivezetés 
hatályának időpontját kell tekinteni, amely azonban nem lehet korábbi annál a  napnál, amikor a  gazdálkodó 
szervezet vagy az egyéni vállalkozó a törlés iránti kérelmét benyújtotta.
(4) Amennyiben az  1. és 2.  mellékletben felsorolt ÖVTJ- és TEÁOR kódszámok szerinti tevékenység folytatásának 
feltétele a  tevékenység az  agrárkamara részére adatszolgáltatásra kötelezett közigazgatási szerv felé való 
bejelentése, a tevékenység folytatása megszűnésének az a nap minősül, amikor az érintett személy a tevékenység 
folytatásának megszüntetését az érintett közigazgatási szerv felé bejelenti.”

3. §  A NAK tv. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Kamarai tagság e törvény alapján:
a) őstermelő esetében az őstermelői igazolvány kiállításával;
b) egyéni vállalkozó esetén bármely agrárgazdasági tevékenység végzésére jogosító nyilvántartásba vételről szóló 
igazolás kiadásával;
c) a 2. § b) pont ba) alpont szerint újonnan alapított gazdálkodó szervezet esetén a szervezet bírósági bejegyzésével, 
működő jogalany főtevékenységének agrárgazdasági tevékenységre történő kiterjesztése esetén az agrárgazdasági 
tevékenység folytatásának kezdőnapjával;

* A törvényt az Országgyűlés a 2014. december 16-i ülésnapján fogadta el.
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d) a  2.  § b)  pont bb)  alpont szerinti gazdálkodó szervezet esetén az  agrárgazdasági tevékenység folytatása és 
az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben történő nyilvántartásba vétel együttes fennállásának napján;
e) az  a)–d)  pontban foglaltak szerinti feltételek hiányában földművesként vagy mezőgazdasági 
termelőszervezetként történő nyilvántartásba vétellel; valamint
f ) az e törvényben szabályozott egyéb feltétel bekövetkezésével
keletkezik.
(2) Közös őstermelői igazolvány kiváltása esetén a kamara tagjaként azt a gazdát kell nyilvántartásba venni, akinek 
a nevére a közös őstermelői igazolványt kiállították.
(3) Azon őstermelő, aki tárgyévben hatályos, de nem érvényesített őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, a tárgyév 
negyedik hónapjától agrárkamarai tagságából származó jogait kizárólag az  őstermelői igazolvány érvényesítését 
követően gyakorolhatja.
(4) Az azonos tárgyévben az (1) bekezdés a) és b) pontjának is megfelelő gazda esetében egy agrárkamarai tagsági 
jogviszony keletkezik. E  rendelkezést megfelelően alkalmazni kell arra az  esetre is, ha a  gazda azonos tárgyéven 
belül szünteti meg egyéni vállalkozói tevékenységét, de őstermelői igazolványt vált ki, adja vissza őstermelői 
igazolványát és vált ki egyéni vállalkozói igazolványt, vagy egyéni vállalkozását egyéni céggé alakítja át.
(5) Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltelése alatt az agrárkamarai tagsági jogviszony is szünetel, kivéve, ha 
a kamarai tagsági viszony az őstermelői igazolvány hatálya miatt egyébként fennáll.
(6) Ha az  (1)  bekezdés c) és d)  pontja hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet az  agrárgazdasági tevékenység 
körébe tartozó tevékenységét a cégbejegyzést megelőzően megkezdi, a cégbejegyzés kérelmezésével egyidejűleg 
köteles az  agrárkamaránál bejelentkezni. Ebben az  esetben az  agrárkamara ideiglenesen nyilvántartásba veszi 
az érintett gazdálkodó szervezetet, amelyet az agrárkamarai tag jogai illetnek meg és kötelezettségei terhelnek.
(7) Ha a  gazdálkodó szervezet az  agrárkamaránál a  (6)  bekezdés alapján bejelentkezett, agrárkamarai tagsága 
a cégbejegyzéssel az agrárkamaránál történt bejelentkezésének időpontjára visszamenőleg jön létre.
(8) Az agrárkamara a gazdának vagy gazdálkodó szervezetnek nem minősülő személyek vagy szervezetek számára 
az alapszabályban meghatározott feltételekkel pártoló és tiszteletbeli tagságot létesíthet.
(9) Nem keletkezik agrárkamarai tagság, ha az érintett személy vagy szervezet tagja
a) a Magyar Állatorvosi Kamarának,
b) a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarának,
c) a Magyar Vadászkamarának vagy más vadászati szakmai szervezet országos vagy területi szervének, vagy
d) valamelyik hegyközségnek,
feltéve, ha az  érintett személy vagy szervezet – ide nem értve az  (1)  bekezdés e)  pontja szerinti személyt – 
a (10) bekezdésben foglaltakra figyelemmel meghatározott tevékenységen kívül más agrárgazdasági tevékenységet 
nem folytat.
(10) A  (9)  bekezdésben felsoroltak szerinti szervezet a  kamara megkeresésére nyilatkozik arról, hogy az  1. és 
2.  mellékletben felsorolt ÖVTJ- és TEÁOR kódszámok szerinti tevékenységek közül mely tevékenység tekinthető 
szervezetük vonatkozásában a törvény alapján kötelező tagságot megalapozó tevékenységnek.
(11) A  (9)  bekezdésben említett gazdának vagy gazdálkodó szervezetnek a  tárgyév azon időszakára vonatkozóan 
keletkezik agrárkamarai tagsága, amikor nem tagja a  (9)  bekezdésben meghatározott szervezeteknek, és 
az (1) bekezdés szerinti feltételek fennállnak. E rendelkezés alkalmazásánál figyelemmel kell lenni a (9) bekezdésben 
meghatározott szervezetben való tagság keletkezésére vonatkozó jogszabályban foglaltakra is.
(12) A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5.  § 7.  pont b)  alpontja alapján 
földművesként nyilvántartásba vett személynek erre vonatkozó nyilatkozata alapján nem keletkezik agrárkamarai 
tagsága a  legalább 25%-ban tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet 
agrárkamarai tagságának tartama alatt, feltéve ha ezen időtartam alatt a  legalább 25%-ban a  tulajdonában álló 
mezőgazdasági termelőszervezet részére mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és 
az azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként végzi.
(13) Amennyiben
a) a (9) bekezdésben foglaltak alapján érintett személy,
b) a nyilvántartásba vett szaktanácsadási szolgáltatást nyújtó szaktanácsadó,
c) közösségi-, illetve nemzeti forrásból finanszírozott agrár-, vidékfejlesztési-, illetve halászati támogatást igénybe 
vevő szervezet vagy személy, valamint
d) az alapszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő személy
az alapszabályban meghatározottak szerint önkéntesen vállal kamarai tagságot, ugyanazok a  jogok illetik, illetve 
kötelezettségek terhelik, mint akiknek kamarai tagsági viszonya a törvény alapján keletkezett.”
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4. §  A NAK tv. 6. §-a helyébe következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Megszűnik az agrárkamarai tagság, ha
a) az őstermelő:
aa) meghal,
ab) az őstermelői igazolványát visszaadja,
ac) az őstermelői igazolvány hatályának lejártát követő negyedik hónap utolsó napján;
b) az egyéni vállalkozó:
ba) meghal,
bb) agrárgazdasági tevékenység körébe tartozó összes tevékenységét megszünteti,
bc) egyéni céggé alakul át, feltéve, ha az egyéni cég agrárgazdasági tevékenységet nem folytat;
c) az a) és b) pont hatálya alá nem tartozó személyt a földművesekről vezetett nyilvántartásból törlik;
d) gazdálkodó szervezet:
da) jogutód nélkül megszűnik,
db) a  2.  § b)  pont ba)  alpontja szerinti esetben az  agrárgazdasági tevékenység körébe tartozó főtevékenységét 
megszünteti,
dc) a  2.  § b)  pont bb)  alpontja szerinti esetben az  élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerből kivezetésre 
kerül, valamennyi agrárgazdasági tevékenység folytatását megszünteti,
dd) a db) és a dc) alpont hatálya alá nem tartozó gazdálkodó szervezetet a mezőgazdasági termelőszervezetekről 
vezetett nyilvántartásból való törléssel.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti őstermelő a tárgyévet követő negyedik hónap lejártát 
követően nem vált ki őstermelői igazolványt, és a tárgyévet követően más jogcímen sem lesz az agrárkamara tagja, 
mentesül a tárgyévet követő négy hónap kamarai tagság alapján fizetendő tagdíj megfizetése, valamint bevallási és 
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alól.
(3) Az  agrárkamarai tagsági viszony megszűnésével – a  (4) és (5)  bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – 
az agrárkamara a volt agrárkamarai tagot törli a tag jegyzékből.
(4) Az őstermelői igazolvánnyal és egyéni vállalkozói igazolvánnyal is rendelkező agrárkamarai tag tagsági viszonya 
kizárólag abban az esetben szűnik meg, ha a tagsági viszony megszűnésének mind az őstermelőkre, mind az egyéni 
vállalkozókra vonatkozó feltételei együttesen állnak fenn.
(5) Az önkéntesen vállalt agrárkamarai tagság az agrárkamara alapszabályában meghatározottak szerint szűnik meg.
(6) Ha az  agrárkamara tagja számára az  5.  § (9)  bekezdésében meghatározott szervezetben való tagságot 
– tevékenység végzésének feltételeként – törvény kötelezővé teszi, az agrárkamarai tagság – a tagnak az agrárkamara 
irányába tett ellenkező tartalmú írásbeli nyilatkozata hiányában – az  5.  § (9)  bekezdésében meghatározott 
szervezetben való tagsági jogviszonya létrejöttének napjával – figyelemmel az 5. § (9) bekezdésében meghatározott 
szervezetben való tagság keletkezésének a  vonatkozó jogszabályban rögzített szabályaira – megszűnik, ha 
e  szervezeti tagságával összefüggő tevékenységén kívül a  2/A.  §-ban foglaltak szerint más agrárgazdasági 
tevékenységet nem folytat.”

5. § (1) A NAK tv. 7. § (2) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:
„(2) A tagjegyzék tartalmazza:
a) gazda esetében
aa) a nevét,
ab) a lakcímét,
ac) értesítési címét,
ad) elektronikus levelezési címét,
ae) a születési helyét és idejét,
af ) az anyja nevét,
ag) adóazonosító jelét, adószámát,
ah) az egyéni vállalkozói nyilvántartási számát,
ai) az őstermelői igazolványa számát, annak hatályossági időtartamát,
aj) a családi gazdálkodói nyilvántartási számát,
ak) közös őstermelői igazolványban szereplő családtagjainak aa), ab), ac), ae), af ) ag), al), am), as) alpontok szerinti 
adatait,
al) egyéni cég esetén a  cégnevét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, telephelyét és fióktelepét, 
cégjegyzékszámát, adószámát, törvényes képviselője nevét és lakcímét,
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am) a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnél nyilvántartott ügyfél azonosító számát, technikai 
azonosítóját,
an) az agrárkamarai nyilvántartási számát,
ao) az általa folytatott agrárgazdasági tevékenységek körét,
ap) a bankszámla számát,
aq) a tagsági viszony kezdetét,
ar) élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által nyilvántartott FELÍR azonosítót,
as) személyi azonosítóját;
b) gazdálkodó szervezet esetében:
ba) a cégnevét,
bb) a székhelyét, telephelyét, fióktelephelyét, elektronikus levelezési címét,
bc) a cégjegyzékszámát,
bd) az adószámát,
be) a bejelentett törvényes képviselője nevét, anyja nevét és lakcímét,
bf ) a statisztikai azonosítóját,
bg) a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnél nyilvántartott ügyfél azonosító számát, technikai 
azonosítóját,
bh) az agrárkamarai nyilvántartási számát,
bi) az általa folytatott agrárgazdasági tevékenységek körét,
bj) a bankszámla számát,
bk) a tagsági viszony kezdetét,
bl) élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által nyilvántartott FELÍR azonosítót,
bm) értesítési címét;”

 (2) A NAK tv. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  agrárkamara a  tagjegyzékben, valamint a  gazdaságszerkezeti nyilvántartásban szereplő, tagra vonatkozó 
adatokat kezeli.”

 (3) A NAK tv. 7. § (5) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:
„(5) A tag a  (2) bekezdés szerinti adatokról – a  (2) bekezdés a) pont an) és aq) alpontja, valamint a b) pont bh) és 
bk) alpontja kivételével – a  tagsági viszony létrejöttét – változás esetén a változást – követő harminc napon belül 
köteles nyilatkozni.”

 (4) A NAK tv. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az agrárkamara a  (2) bekezdés aa)–ah) pontjaiban meghatározott adatokat az élelmiszerlánc felügyeleti szerv 
részére annak kérelmére egyedi azonosításra alkalmas módon, statisztikai célra, térítésmentesen, évente legkésőbb 
április 15-ig átadja. Az  agrárkamara a  Központi Statisztikai Hivatal számára statisztikai célból a  (2)  bekezdésében 
foglalt tagjegy-zékéhez hozzáférést biztosít, vagy kérelmére egyedi azonosításra alkalmas módon adatot ad át.”

6. §  A NAK tv. a következő 7/B. §-sal egészül ki:
„7/B.  § (1) Az  agrárkamara az  üzleti forgalom biztonságának, a  gazdaság fejlesztésének előmozdítása, valamint 
az  etikus üzleti magatartás vizsgálata érdekében a  gazdálkodó szervezetek gazdasági tevékenységére jellemző, 
nyilvánosan elérhető nyilvántartásból származó információkat tartalmazó adatbázist működtethet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatbázis tartalmazza, hogy:
a) a gazdálkodó szervezet
aa) köztartozásmentes adózónak minősül-e,
ab) kiemelt adózónak minősül-e,
ac) minősített ajánlattevőnek minősül-e,
ad) a  békéltető testületi eljárásra és egyezség hiányában az  ilyen eljárásban hozott határozatra vonatkozóan 
általános alávetési nyilatkozatot tett-e,
ae) a fogyasztóvédelmi hatóság pozitív listának minősülő nyilvántartásában szerepel-e;
b) a gazdálkodó szervezet
ba) csődeljárás, felszámolás eljárás, végelszámolás alatt áll-e, továbbá annak kezdő időpontját és befejezését,
bb) ellen végrehajtási eljárás folyamatban van-e, továbbá a végrehajtás elrendelését és megszüntetését;
c) a gazdálkodó szervezet
ca) az adószám alkalmazásának felfüggesztése hatálya alatt áll-e,
cb) adószámát az állami adóhatóság törölte,
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cc) terhére az  állami adhatóság az  előző negyedév során jogerőre emelkedett határozatban 100 millió forintot 
meghaladó összegű adóhiányt állapított meg,
cd) 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, az  állami adóhatóságnál nyilvántartott túlfizetéssel csökkentett 
adótartozása összességében számítva a 100 millió forintot meghaladja;
d) a gazdálkodó szervezetet a közbeszerzési eljárásban való részvételtől a Közbeszerzési Döntőbizottság jogerősen 
eltiltotta;
e) a gazdálkodó szervezettel szemben jogerősen megállapították a rendezett munkaügyi kapcsolatok megsértését;
f ) a gazdálkodó szervezetet jogerősen jelentős összegre elmarasztalták
fa) versenyfelügyeleti eljárásban,
fb) a fogyasztóvédelmi hatóság eljárásában;
g) a gazdálkodó szervezet a békéltető testület eljárásában a tanács ajánlásának nem tett eleget.
(3) Az  adatbázis tartalmazza a  gazdálkodó szervezet nettó árbevételére vonatkozó, valamint a  gazdasági 
teljesítményét jellemző egyéb, nyilvánosan elérhető adatokat.
(4) A  (2)  bekezdés f )  pontja alkalmazásában jelentős összegűnek tekintendő bírság mértékét az  agrárkamara és 
az érintett hatóságok közötti, az agrárkamara honlapján is közzétett megállapodás tartalmazza.
(5) Az  adatbázisban szereplő adatok valóságtartalmával összefüggő, az  agrárkamara előtt benyújtott kifogás 
elbírálására az a hatóság köteles amely e § szerinti adatokat szolgáltatta. Ebben az esetben az adatbázisban fel kell 
tüntetni, hogy az  adat, tény valóságtartalmával összefüggésben az  érintett gazdálkodó szervezet kifogást emelt. 
Az  érintett hatóság a  kifogással kapcsolatos döntését a  kifogást tevővel, és az  agrárkamarával egyidejűleg közli. 
Az agrárkamara az érintett szerv döntésének megfelelően módosítja az adatbázist, továbbá törli a kifogás tényére 
vonatkozó bejegyzést.
(6) Az  adatátadás végrehajtásával kapcsolatos részletes feltételeket az  agrárkamara és az  adatszolgáltató közötti 
megállapodás tartalmazza.”

7. § (1) A NAK tv. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az állami adóhatóság a tárgyévet követő év szeptember 1. napjáig köteles adatot szolgáltatni az agrárkamara 
részére
a) a tárgyévben adóbevallást készítő őstermelő nevéről, adóazonosító jeléről, valamint őstermelői tevékenységéből 
származó bevételéről,
b) a  bevallásában az  1.  melléklet szerinti agrárgazdasági tevékenységet feltüntető egyéni vállalkozó, egyéni cég 
nevéről, adóazonosító jeléről, valamint a  vállalkozói tevékenységből származó tárgyévi, a  kapott támogatást nem 
tartalmazó bevételéről,
c) a bevallásában a 2. melléklet szerinti agrárgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet agrárkamarai 
tag esetében a tárgyévi nettó árbevételéről,
d) a mezőgazdasági termelőszervezetként nyilvántartásba vett jogalany tárgyévi nettó árbevételéről.”

 (2) A NAK tv. 8. §-a a következő (2a)–(2d) bekezdésekkel egészül ki:
„(2a) Az állami adóhatóság a tárgyévet követő év július 1. napjáig köteles adatot szolgáltatni az agrárkamara részére 
a  tárgyévben elhunyt őstermelő, az  agrárkamarai tag egyéni vállalkozó adóazonosító jeléről és adószámáról, 
valamint megszűnt agrárkamarai tag egyéni cég nevéről és adószámáról.
(2b) Az  állami adóhatóság a  cégnyilvánosságról, a  bírósági cégeljárásról és a  végelszámolásról szóló 2006. évi 
V. törvény (a  továbbiakban: Ctv.) 24. § (4a) bekezdése szerinti értesülésével és a Ctv. 24. § (4b) bekezdése szerinti 
értesítésével egyidejűleg értesíti az  agrárkamarát a  cég agrárgazdasági tevékenységnek minősülő fő- és további 
tevékenységi köreiről és az azokat érintő változásokról. Az értesítésben az adóhatóság megjelöli a tevékenységi kör 
megváltozására vonatkozó bejelentés megtételének napját.
(2c) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az agrárkamara számára az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 
törvény szerinti élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerhez folyamatos hozzáférést biztosít.
(2d) Az  ingatlanügyi hatóság az  adatbázis üzemeltetőjével kötött megállapodásban foglaltak szerint az  adat 
keletkezésével, illetve a változás átvezetésével egyidejűleg köteles adatot szolgáltatni az agrárkamara részére
a) a földműves
aa) természetes személyazonosító adatairól,
ab) lakcíméről,
ac) személyi azonosítójáról,
b) a mezőgazdasági termelőszervezet
ba) megnevezéséről,
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bb) – a Ctv. hatálya alá tartozása esetében – cégjegyzékszámáról,
bc) székhelyéről (telephelyéről, fióktelepéről).”

 (3) A NAK tv. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  5.  § (9)  bekezdése szerinti szervezetek az  egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szerv, az  állami és 
önkormányzati adóhatóság, a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv, az  agrárkár-enyhítési szerv, 
az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, a  fogyasztóvédelmi hatóság, az  ingatlanügyi hatóság, a  munkaügyi hatóság, 
a  kereskedelmi hatóság, a  Gazdasági Versenyhivatal és a  mezőgazdasági igazgatási szerv az  e  törvényben 
meghatározott agrárkamarai nyilvántartások vezetéséhez szükséges, e  törvényben meghatározott adatokat, 
továbbá az agrárkamarai közfeladatok ellátásához szükséges nyilvános adatokat átadja az agrárkamara számára.”

 (4) A NAK tv. 8. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  céginformációs és az  elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálat az  e  törvényben meghatározott 
agrárkamarai nyilvántartás vezetéséhez és az agrárkamarai közfeladatok ellátásához szükséges nyilvános adatokat 
tovább feldolgozásra alkalmas módon, elektronikus úton, díj- és térítésmentesen – a cégnyilvántartás elektronikus 
hálózata használatával az átadónál felmerülő költség megtérítésével – és a szükséges időben átadja az agrárkamara 
számára. Az adatszolgáltatás lebonyolításának részletes szabályait a kamara és a céginformációs és az elektronikus 
cégeljárásban közreműködő szolgálat közti megállapodásban kell meghatározni.”

8. § (1) A NAK tv. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  éves tagdíj mértékét, fizetésének módját és feltételeit az  alapszabály határozza meg. A  tagdíj mértékét 
a  tagok gazdasági súlyára figyelemmel, sávosan kell meghatározni oly módon, hogy annak összege az  egymillió 
forintot nem haladhatja meg. Az  alapszabály a  tagdíjfizetés alapját vagy mértékét csökkentő kedvezményeket 
állapíthat meg.”

 (2) A NAK tv. 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  5.  § (4)  bekezdése szerinti esetben a  tagdíjfizetés alapja a  tag őstermelői és egyéni vállalkozói 
tevékenységéből származó nettó árbevételeinek egybeszámított összege.”

9. § (1) A NAK tv. 12. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  agrárkamara törvényben vagy kormányrendeletben meghatározottak szerinti egyes közfeladatai 
ellátásának részletes feltételeiről a  Kormány által kijelölt szervvel megállapodást köt. A  megállapodásnak 
tartalmaznia kell az agrárkamara által ellátandó közfeladat megnevezését, a közfeladat ellátás jogalapját, valamint 
a  költségvetési támogatásnak az  elvégzendő feladatokkal arányban álló összegét. E  rendelkezést megfelelően 
alkalmazni kell arra az  esetre is, ha az  agrárkamara külön megállapodás alapján, díjazás ellenében lát el egyes 
feladatokat.”

 (2) A NAK tv. 12. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az agrárkamara által ellátott közfeladat finanszírozása az ellátott feladattal arányos pénzügyi fedezet részben 
vagy egészben történő, az  e  törvényben foglaltaknak megfelelő biztosításával valósul meg. A  pénzügyi fedezetet 
elsődlegesen az  államháztartás működési rendjére vonatkozó szabályok szerint a  központi költségvetésből 
nyújtott támogatásból, ennek hiánya esetén – ha a közfeladat jellege alapján egyébként igazgatási szolgáltatási díj 
állapítható meg – az  agrárkamara részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjból kell biztosítani. Az  agrárkamara 
által ellátandó közfeladat költségvetési támogatással, vagy igazgatási szolgáltatási díjjal nem fedezett részének 
finanszírozásáról való döntés az országos küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.”

 (3) A NAK tv. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  agrárkamara a  jogszabályban meghatározottak, valamint a  mezőgazdasági támogatási szervvel kötött 
megállapodásban foglaltak szerint átruházott illetve, együttműködői feladatokat lát el.”

10. §  A NAK tv. 14. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az  őstermelők nyilvántartásba vételével, az  igazolvány kiállításával, érvényesítésével és visszaadásával 
kapcsolatos hatósági feladatokat – kormányrendeletben meghatározottak szerint – az  agrárkamara látja el. 
Az agrárkamara jogosult ezen feladatával összefüggésben tudomására jutott adatok kezelésére, valamint azoknak 
a  tagjegyzékbe, illetve a  gazda-ságszerkezeti nyilvántartásba történő átvételére és ezen nyilvántartásokban való 
kezelésére. Az őstermelői igazolvány visszavonásáról – az agrárkamara egyidejű értesítése mellett – a kormány által 
rendeletben meghatározott szerv határoz.”
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11. §  A NAK tv. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15.  § A  tagok széles körét érintő jogszabályok, szabályozási koncepciók tárgyában az  agrárpolitikáért, valamint 
az agrár-, vidékfejlesztésért felelős miniszter és az agrárkamara elnöke szükség szerint, de legalább évente kétszer 
szakmai konzultációt tart.”

12. §  A NAK tv. 15/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15/A.  § Az  őstermelői igazolvány kiállítása és érvényesítése – kivéve az  elveszett, megsemmisült, vagy 
megrongálódott igazolvány pótlását – tárgyi díj- és illetékmentes eljárás.”

13. §  A NAK tv. a következő 15/B. §-sal egészül ki:
„15/B. § Az agrárkamara ellátja:
a) a mezőgazdasági, vidékfejlesztési szaktanácsadói engedély kiadásával,
b) a mezőgazdasági, vidékfejlesztési szaktanácsadói névjegyzék vezetésével,
c) a mezőgazdasági szaktanácsadók képzésének, továbbképzésének és vizsgáztatásának ellenőrzésével,
d) a támogatott szaktanácsadói tevékenység szervezésével, koordinálásával,
e) a mezőgazdasági, vidékfejlesztési szaktanácsadási tevékenységet segítő informatikai rendszer működtetésével,
f ) az Európai Unió tagállamainak mezőgazdasági szaktanácsadó szervezeteivel való kapcsolat létesítésével, 
fenntartásával, valamint a  nemzetközi fórumokon a  magyar mezőgazdasági, vidékfejlesztési szaktanácsadás 
képviseletével
összefüggő feladatokat.”

14. § (1) A NAK tv.16. § (1) bekezdés c) pontja helyébe következő rendelkezés lép:
(Az agrárkamara szolgáltatási közfeladatai keretében)
„c) az  országos szakmai gazdasági érdek-képviseleti szervezetekkel együttműködve ellátja a  szakképzésről 
szóló törvényben és végrehajtási rendeletében, valamint a  felnőttképzésről szóló törvényben és végrehajtási 
rendeletében meghatározott feladatait, szervezi és végzi a mesterképzést és a mestervizsgáztatást.”

 (2) A NAK tv. 16.§-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az agrárkamara részt vesz a közösségi forrásból is támogatott tanácsadási, tájékoztatási feladatok ellátásában.”

15. §  A NAK tv. 18. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az agrárkamara alapszabályában – e törvény rendelkezései szerint – meg kell határozni)
„g) a kamarai tagdíj mértékét, valamint a tagdíj fizetésének módját, feltételeit,”

16. §  A NAK tv. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  agrárkamarát az  elnök önállóan képviseli. Az  elnök a  képviseleti jogát a  23.  § (2)  bekezdés szerinti 
alelnökre, az  agrárkamara megyei szervezetének elnökére, az  agrárkamara alkalmazásában álló személyre 
írásban átruházhatja. Az  elnök a  főigazgató akadályoztatása esetén, valamint ha a  főigazgató tisztség nincs 
betöltve, a  főigazgatói jogkörök gyakorlását magához vonhatja, illetve e  jogkör gyakorlását az  elnök általános 
helyettesítésével kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős alelnökre, a  főigazgató helyettesítésére az  agrárkamara 
szervezeti és működési szabályzata alapján feljogosított személyre ruházhatja át.”

17. §  A NAK tv. 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A főigazgató az agrárkamara országos ügyintéző szervezetének, az  igazgató az agrárkamara megyei (fővárosi) 
ügyintéző szervezetének vezetője, akik az agrárkamarával munkaviszonyban állnak. A főigazgatót az elnök irányítja. 
Főigazgató és igazgató csak az  lehet, aki a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvény szerint kormányzati 
szolgálati viszonyba kinevezhető. A  főigazgató kinevezését megelőzően annak személyéről az  agrárpolitikáért, 
az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter véleményt nyilvánít.”

18. §  A NAK tv. 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, országos, illetve megyei küldöttnek az választható, aki
a) nagykorú, és
b) az agrárkamara tagja vagy gazdálkodó szervezet tag esetén annak törvényes képviselője.”
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19. § (1) A NAK tv. 41. § (1) bekezdés e) pontja helyébe következő rendelkezés lép:
(Az agrárkamara a közfeladatai ellátásával, illetve működésével járó költségeket a következő bevételekből fedezi)
„e) központi költségvetésből származó bevételekből;”

 (2) A NAK tv. 41. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  agrárkamara közfeladatai ellátásához kapcsolódó költségvetési támogatást az  érintett közfeladat szakmai 
irányításáért, felügyeletéért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében kell megtervezni.”

 (3) A NAK tv. 41. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az agrárkamara a 12. § (2a) bekezdésben meghatározott megállapodásban foglaltak szerint számol be a részére 
nyújtott támogatás vagy díjazás felhasználásáról.”

20. §  A NAK tv. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az agrárkamara – gazdasági tevékenységet is igénylő közfeladatainak ellátása érdekében – gazdasági társaságot 
alapíthat, továbbá részesedést szerezhet gazdasági társaságban azzal, hogy az  érintett gazdasági társaságban 
az agrárkamarát megillető adózott eredményt kizárólag az agrárkamara feladatkörébe tartozó célokra fordíthatja.”

21. §  A NAK tv. 43. § (1) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:
„(1) Az  agrárkamara felett az  ügyészség – az  e  törvényben foglalt kivételekkel – az  ügyészségről szóló törvény 
rendelkezései szerint ellenőrzést gyakorol. Az  ellenőrzés nem terjed ki az  állandó választottbíróságra, továbbá 
az olyan ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.”

22. § (1) A NAK tv. 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  agrárkamara tagja – a  (6)  bekezdésben foglalt eset kivételével – a  határozat közzétételét követő harminc 
napon belül kérheti a  bíróságtól az  agrárkamara valamely testületi szerve vagy tisztségviselője által kamarai 
önkormányzati jogkörben hozott, e  törvény rendelkezéseibe, más jogszabályba, az  alapszabályba vagy más 
önkormányzati szabályzatába ütköző határozatának felülvizsgálatát.”

 (2) A NAK tv. 44. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  (1)–(3)  bekezdéstől eltérően, ha az  agrárkamara tagja szerint az  általa fizetendő tagdíjat és más pénzügyi 
kötelezettséget megállapító határozat e  törvény rendelkezéseibe, más jogszabályba, az  alapszabályba vagy 
más önkormányzati szabályzatba ütközik, az  alapszabályban meghatározottak szerinti határidőben és módon 
jogorvoslattal élhet. A  jogorvoslat kérdésében eljáró szerv 90 napon belül jár el. A  tag a  jogorvoslati kérelem 
elbírálásáról szóló döntés közlésétől, vagy a  döntésre nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől számított 
harminc napon belül bírósághoz fordulhat. A  határidő elmulasztása ellen igazolásnak nincs helye. Egyebekben  
a (4) és (5) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.”

23. §  A NAK tv. a következő 57. §-sal egészül ki:
„57.  § Az  agrárkamarával munkavállalói, megbízási, tisztségviselői jogviszonyban állók tekintetében a  saját 
tulajdonú jármű, saját tulajdonú személygépkocsi alatt kell érteni a  munkavégzéshez, munkába járáshoz használt 
más személy tulajdonában álló, de az érintett személy által jogszerűen használt járművet. E rendelkezést a Magyar 
Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló 
2014.  évi CX. törvény (a  továbbiakban: 2014. évi CX. törvény) hatálybalépése napjáig elszámolt kiadásokra is 
alkalmazni kell.”

24. §  A NAK tv. a következő 58. §-sal egészül ki:
„58. § (1) E törvénynek a 2014. évi CX. törvény 8. §-ával megállapított 11. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezését 
a 2014. évi CX. törvény hatálybalépésekor folyamatban levő kamarai tagdíj megállapításával összefüggő eljárásban 
is alkalmazni kell.
(2) E  törvénynek a  2014. évi CX. törvénnyel megállapított 44.  § (1) és (6)  bekezdését a  2014. évi CX. törvény 
hatálybalépését követően hozott határozatok esetében kell alkalmazni.
(3) A  2014. évi CX. törvény hatálybalépésének napján földművesként vagy mezőgazdasági termelőszervezetként 
nyilvántartott személyek 2015. január 1-ével válnak az agrárkamara tagjává.”

25. §  A NAK tv. 1. és 2. melléklete helyébe az 1. és 2. melléklet lép.
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26. §  Hatályát veszti a NAK tv.:
a) 7/A. § (2) bekezdése
b) 7/A. § (3) bekezdése, valamint
c) 19. § (2) bekezdés d) pontja.

27. §  Ez a törvény 2015. január 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2014. évi CX. törvényhez
„1. melléklet a 2012. évi CXXVI. törvényhez

Az agrárkamara tagjai az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke ( ÖVTJ) alapján:

01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások [kivéve 016302 
koszorú-, és virágkötés nem saját termelésű növényből (nem művirágból)]

02 Erdőgazdálkodás

03 Halászat, halgazdálkodás

10 Élelmiszergyártás

11 Italgyártás

12 Dohánytermék gyártása

2015 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása

2020 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

2120 Gyógyszerkészítmény gyártásból a gyógynövény feldolgozás

3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása szakágazatból: komposztálás

4611 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme

462 Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme

463 Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme

4661 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme

467503 Növényvédőszer nagykereskedelem

467504 Műtrágya nagykereskedelem

749005 Mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási szakmai tervezés, szakértés

749013 Falugazdász tevékenység

749031 Haszonállatok törzskönyvezése

749040 Gombaszakértés

749049 Igazságügyi szakértés mezőgazdasági, erdő- és vadgazdálkodási, élelmiszeripari területen

7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése

773903 Gazdasági haszonállatok kölcsönzése

881003 Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás”
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2. melléklet a 2014. évi CX. törvényhez
„2. melléklet a 2012. évi CXXVI törvényhez

Az agrárkamara tagjai a tevékenységek egységes ágazati osztályozás rendjének (TEÁOR) jegyzéke alapján:

01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

02 Erdőgazdálkodás

03 Halászat, halgazdálkodás

10 Élelmiszer gyártás

11 Italgyártás

12 Dohánytermék gyártása

2015 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása

2020 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása

2120 Gyógyszerkészítmény gyártásából: a gyógynövény feldolgozása

3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása szakágazatból: komposztálás

4611 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme

462 Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme

463 Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme

4661 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme

4675 Vegyiáru-nagykereskedelemből: a műtrágya és egyéb agrokémiai termékek nagykereskedelme

7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenységből mezőgazdasági: a erdőgazdasági, 
vadgazdálkodási tanácsadás, haszonállatok törzskönyvezése, falugazdász tevékenység, 
gombaszakértés, igazságügyi szakértés mezőgazdasági, erdő- és vadgazdálkodási, élelmiszeripari 
területen

7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése

7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzéséből: gazdasági haszonállatok kölcsönzése

8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül szakágazatból: a falugondnoki és 
tanyagondnoki szolgáltatás”

2014. évi CXI. törvény
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról*

1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

1. § (1) Az  egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991.  évi XI.  törvény (a  továbbiakban: Ehi.) 4.  § 
(1) bekezdése a következő f )–i) ponttal egészül ki:
(Az egészségügyi államigazgatási szerv környezet- és településegészségügyi feladata különösen)
„f ) klíma-egészségügyi intézkedések megtétele, a hőségriasztás országos rendszerének működtetése,
g) az  építmények tervezése, létesítése és üzemeltetése közegészségügyi és egészségvédelmi követelményeinek 
kimunkálása, érvényesülésének ellenőrzése,
h) az egészségügyi kockázattal járó, nem egészségügyi tevékenységek egészségügyi kockázatainak csökkentésére 
irányuló szakmai szabályok kimunkálása, érvényesülésének ellenőrzése,
i) a  környezeti eredetű kórokozók által okozott fertőzési kockázat csökkentésére, illetve megelőzésére irányuló 
előírások kimunkálása, érvényesülésének ellenőrzése.”

* А törvényt az Országgyűlés а 2014. december 16-i ülésnapján fogadta el.
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 (2) Az Ehi. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az egészségügyi államigazgatási szerv munkaegészségügyi tevékenysége körében
a) kimunkálja az  egészséget nem veszélyeztető munkavégzés (munkakörülmények) személyi és tárgyi feltételeit, 
a  munkavégzésből származó megterhelések, munkakörnyezeti kóroki tényezők megengedhető mértékeit 
(a továbbiakban: munkahigiénés határértékek), továbbá a foglalkozással összefüggő megbetegedések, mérgezések, 
fokozott expozíciók megelőzésére vonatkozó előírásokat (a továbbiakban: munkaegészségügyi előírások);
b) szakhatóságként, illetve szakértőként közreműködik a  munkaegészségügyi előírások ellenőrzésében és 
érvényesítésében, a munkahigiénés határértékek vizsgálatának elrendelésében, továbbá vizsgálja a munkahigiénés 
határértékek betartását;
c) kivizsgálja a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket, mérgezéseket, fokozott expozíciós eseteket;
d) együttműködik a  foglalkozás-egészségügyi szolgálattal az  egészséges munkakörnyezet kialakításával, 
egészségkárosodások megelőzésével kapcsolatos feladatokban.”

 (3) Az Ehi. 4. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az élelmezés- és táplálkozásegészségügy keretében az egészségügyi államigazgatási szerv)
„a) a kozmetikai termékekkel kapcsolatos feladatkörében
aa) kimutatja a kozmetikai termékekben, valamint az ezek készítéséhez használt anyagok összetevőiben előforduló 
vagy kezelésük során belekerülő vegyi, fizikai és biológiai egészségkárosító anyagokat, ellenőrzi és érvényesíti 
ezeket a  termelés, feldolgozás, tárolás és forgalmazás során, hatáskörében ellátja a  kozmetikai termékek és azok 
gyártásának, forgalmazásának hatósági ellenőrzését,
ab) kidolgozza az  aa)  alpont szerinti körbe tartozó közegészségügyi követelményeket, jogszabály alapján ellátja 
az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa szerinti egyes eljárásokban a tagállami feladatokat, kijelölés 
alapján szakmai kapcsolatot tart az  Európai Unió kozmetikai termékek szakterületen illetékes szerveivel, kijelölt 
nemzeti hatóságként kezeli a  súlyos nemkívánatos hatások bejelentését, ellenőrzi a  Magyarországon elhelyezett 
termékinformációs dokumentációt, valamint kozmetikai toxikológiai központot működtet,”

2. §  Az Ehi. 6. § (1) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:
(Az egészségügyi államigazgatási szerv egészségügyi igazgatási és koordinációs feladatai körében)
„q) megállapítja, összehangolja, nyilvántartja és közzéteszi a gyógyszertári ügyeletet és készenlétet.”

3. §  Az Ehi. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Az ivó- és használatimelegvíz-ellátásban, valamint a medencés közfürdőkben a vízzel közvetlenül érintkező 
anyagok, termékek bejelentéséről és a víz kezelésére alkalmazni kívánt technológiák ivóvíz-biztonsági engedélyéről 
az egészségügyi államigazgatási szerv nyilvántartást vezet.
(2) Az  ivó- és használatimelegvíz-ellátásban, valamint a  medencés közfürdőkben a  vízzel közvetlenül érintkező 
anyagok, termékek vonatkozásában az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza:
a) a bejelentés nyilvántartási számát,
b) a forgalmazó, illetve a gyártó nevét,
c) a termék, anyag nevét, valamint
d) a termék, anyag rendeltetését.
(3) Az ivó- és használatimelegvíz-ellátásban, valamint a medencés közfürdőkben a víz kezelésére alkalmazni kívánt 
technológiák vonatkozásában az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza:
a) az ivóvíz-biztonsági engedély számát,
b) az engedélyes nevét, valamint
c) az engedélyezett technológia megjelölését.
(4) Az  (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a  (2) bekezdés a), c) és d) pontja, valamint a  (3) bekezdés a) és c) pontja 
szerinti adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
(5) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást az egészségügyi államigazgatási szerv a honlapján közzéteszi.”

4. §  Az Ehi. 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  egészségügyi államigazgatási szerv jogosult az  ellenőrzéshez szükséges vizsgálatokat elvégezni vagy 
jogszabályban meghatározottak szerint elvégeztetni. Az  ellenőrzéshez szükséges vizsgálatokhoz az  egészségügyi 
államigazgatási szerv jogosult térítésmentesen mintát venni.”
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5. §  Az Ehi. 13/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az egészségügyi államigazgatási szerv a hatáskörében eljárva megállapítja, hogy
a) az  ivóvíz minőségére, a  gyógy- és ásványvizek egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságára, felhasználására, 
forgalomba hozatalára,
b) a gyógy- és közfürdők, valamint a természetes fürdőhelyek üzemeltetésére, működtetésére,
c) a gyógytényezőkre, gyógyhelyekre, fürdő- és klímagyógyintézetekre,
d) a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére,
e) a  kozmetikai termékek gyártására, egészségkárosítás nélküli alkalmazhatóságára, forgalomba hozatalára, 
forgalmazására,
f ) a  4.  § (5)  bekezdés b) és d)  pontja szerinti szakterületen az  élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi 
követelményekre,
g) az  atomenergia alkalmazási körébe tartozó anyagok felhasználására, berendezések, létesítmények 
üzemeltetésére,
h) a fertőző betegségek és járványok megelőzése vagy a járványveszély elhárítása érdekében szükséges járványügyi 
előírásokra,
i) a  munkavállalók fizikai tényezők – mesterséges optikai sugárzás és elektromágneses terek – hatásának való 
expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági követelményekre,
j) a kórházakban és más egészségügyi szolgáltatóknál előforduló, éles vagy hegyes eszközök által okozott sérülések 
megelőzésére,
k) a különleges táplálkozási célú élelmiszerek, az étrend-kiegészítők, a vitaminokkal, ásványi anyagokkal és bizonyos 
egyéb anyagokkal dúsított élelmiszerek, a  tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokkal ellátott 
élelmiszerek meghatározott táplálkozási célnak való megfelelésre, táplálkozási-élettani hatású összetevőjének 
egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságára, alkalmazhatóságára, forgalomba hozatalára, forgalmazására,
l) az  építmények tervezésének, létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi és egészségvédelmi 
követelményeire,
m) az egészségügyi kockázattal járó, nem egészségügyi tevékenységek egészségügyi kockázatainak megelőzésére 
irányuló szakmai szabályokra,
n) a  környezeti eredetű kórokozók által a  lakosságra nézve fertőzési kockázatot jelentő közegekre vagy 
létesítményekre
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltakat megsértették, egészségügyi bírságot szab ki.”

6. § (1) Az Ehi. 14/B. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Ket. 33. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az ügyintézési határidő harminc nap az alábbi eljárásokban:
a) gyógyhellyé nyilvánítás engedélyezése,
b) természetes ásványvíz elnevezésének engedélyezése,
c) gyógyvíz természetes gyógyhatásra utaló elnevezésének engedélyezése.”

 (2) Az Ehi. a következő 14/D. §-sal egészül ki:
„14/D. § (1) A kijelölt természetes fürdőhely üzemeltetője éves felügyeleti díjat fizet tárgyév június 30-ig.
(2) A  felügyeleti díj az  egészségügyi államigazgatási szerv bevétele, amit a  természetes fürdővíz minőség-
ellenőrzését szolgáló mintavételi ütemtervhez tartozó mintavételek és laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére 
használhat fel.
(3) A felügyeleti díj mértéke nyolcvanezer forint.”

7. § (1) Az Ehi. 15. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Felhatalmazást kap az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter, hogy az egészségügyért felelős 
miniszter egyetértésével kiadott rendeletben szabályozza a menekültügyi hatóság által fenntartott, a menekültügyi 
őrizet végrehajtására szolgáló intézményre, a  befogadó állomásra és a  közösségi szállásra, valamint a  rendőrség 
által fenntartott, az  idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtására szolgáló őrzött szállásra vonatkozó 
közegészségügyi követelményeket, a  közegészségügyi ellenőrzés, valamint az  egészségügyi államigazgatási 
szervvel való együttműködés rendjét.”

 (2) Az Ehi. 15. § (12) bekezdése a következő f )–g) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)
„f ) a használatimelegvíz-ellátásra vonatkozó közegészségügyi követelményeket,
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g) a használati meleg vízzel érintkező anyagok, technológiák vonatkozásában
ga) a minőségi követelményeket,
gb) az engedélyezési eljárás részletes szabályait,
gc) a nyilvántartás vezetésének részletes szabályait.”

8. §  Az Ehi. a következő 15/C. §-sal egészül ki:
„15/C.  § (1) A  2013. december 1-jét megelőzően az  ivó- és használatimelegvíz-ellátásban, valamint a  medencés 
közfürdőkben a vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek és a víz kezelésére alkalmazni kívánt technológiák 
alkalmazására kiadott engedélyekről az egészségügyi államigazgatási szerv az adott, a vízzel közvetlenül érintkező 
anyag vagy termék bejelentésének nyilvántartásba vételéig, illetve az  adott, a  víz kezelésére alkalmazni kívánt 
technológia ivóvíz-biztonsági engedélyezéséig vezet nyilvántartást.
(2) A  7.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti nyilvántartási számon, illetve a  7.  § (3)  bekezdés a)  pontja szerinti 
ivóvíz-biztonsági engedély számán az  (1)  bekezdés alapján az  adott, a  vízzel közvetlenül érintkező anyag vagy 
termék bejelentésének nyilvántartásba vételéig, illetve az  adott, a  víz kezelésére alkalmazni kívánt technológia 
ivóvíz-biztonsági engedélyezéséig az alkalmazási engedély számát is érteni kell.”

9. §  Az Ehi.
a) 4.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „szilárd és folyékony települési hulladékokkal, egyéb szennyvizekkel,” 

szövegrész helyébe a „közszolgáltatás körébe tartozó hulladékokkal, szennyvizekkel és szennyvíziszapokkal, 
valamint a”,

b) 4. § (3) bekezdésében a „készítményekkel” szövegrész helyébe a „keverékekkel”,
c) 4. § (3) bekezdésében a „készítmények” szövegrész helyébe a „keverékek”,
d) 10. § (4) bekezdésében a „tizenöt napon belül” szövegrész helyébe a „nyolc napon belül”,
e) 14.  § a)  pontjában a  „természetes fürdőhelyekkel kapcsolatos” szövegrész helyébe a  „természetes 

fürdőhelyekkel és természetes fürdővizekkel kapcsolatos”,
f ) 15/A. § (2) bekezdés a) pontjában a „bejelentésben feltüntetett” szövegrész helyébe a „bejelentést tevő”
szöveg lép.

10. §  Hatályát veszti az Ehi.
a) 6. § (1) bekezdés f ) pontjában az „ , ideértve a gyógyszertári ügyeletet és készenlétet is” szövegrész,
b) 13/A. § (7)–(9) bekezdése.

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

11. §  Az egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997.  évi 
XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 3. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„i) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, aki vagy amely az e törvény 
szerinti adatkezelési célból egészségügyi és a hozzá kapcsolódó személyes vagy személyazonosító adat kezelésére 
jogosult,”

12. §  Az Eüak. 16. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  egészségbiztosítási szerv a  kezelésében lévő, daganatos eredetű betegséggel diagnosztizált betegek 
személyazonosító és a  daganatos eredetű betegségre vonatkozó egészségügyi adatait – a  4.  § (1)  bekezdés b) és 
c) pontja, valamint a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti célból – továbbítja az (5) és (7) bekezdés szerinti, daganatos 
eredetű megbetegedéseket nyilvántartó regiszterek részére.”

13. §  Az Eüak. 16/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16/A.  § (1) Az  egészségügyi államigazgatási szerv, valamint a  területi védőnői ellátásról szóló miniszteri 
rendeletben és a  kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai 
felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott feladatai 
keretében a  védőnő a  lakossági célzott szűrővizsgálat, valamint népegészségügyi szűrővizsgálat szervezése 
érdekében – a  4.  § (1)  bekezdés c) és d)  pontja, valamint a  4.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti célból  – 
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a  szűrővizsgálat megszervezésének lezárásáig kezelheti a  szűrővizsgálat célcsoportjába tartozó személyeknek 
a szűrővizsgálat megszervezéséhez közvetlenül kapcsolódó egészségügyi és személyazonosító adatait.
(2) A  lakossági célzott szűrővizsgálatok, a  népegészségügyi szűrővizsgálatok, valamint a  népegészségügyi 
szűrővizsgálatok körébe is tartozó szűrést nem népegészségügyi szűrővizsgálatként végző egészségügyi 
szolgáltatók szűrővizsgálatai (a  továbbiakban együtt: szűrővizsgálat) eredményeinek értékelése, monitorozása 
érdekében – a  4.  § (1)  bekezdés c) és d)  pontja, valamint a  4.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti célból  – 
az  egészségügyi államigazgatási szerv értékeléssel, monitorozással megbízott munkatársa a  szűrővizsgálat 
eredményei értékelésének lezárásáig kezelheti a  szűrővizsgálaton részt vevő személyek egészségügyi és 
személyazonosító adatait.
(3) A (2) bekezdés szerinti célból történő adatkezelés érdekében a 16. § (5) bekezdése szerinti Nemzeti Rákregiszter 
továbbítja az  egészségügyi államigazgatási szerv részére a  népegészségügyi szűrővizsgálat keretében észlelt 
daganatos eredetű megbetegedésekre vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat.
(4) A (2) bekezdés szerinti célból történő adatkezelés érdekében a szűrővizsgálatot végző egészségügyi szolgáltató 
a  szűrővizsgálaton részt vett személy személyazonosító adatait és a  szűrővizsgálatra vonatkozó egészségügyi 
adatait, valamint a szűrővizsgálat időpontját továbbítja az egészségügyi államigazgatási szerv részére.”

14. §  Az Eüak.
a) 22. § (6) bekezdésében az „azok felvételétől számított 15 évig” szövegrész helyébe az „az egészségbiztosítási 

szerv nyilvántartásába való bekerüléstől számított 30 évig”,
b) 22/B.  § (2)  bekezdésében a  „fel kell tüntetni az  egészségügyi dokumentációban” szövegrész helyébe 

az „az egészségügyi dokumentációban – ennek keretében a betegnek átadott zárójelentésben külön is – fel 
kell tüntetni”,

c) 23. § (1) bekezdésében az „a kezelést végző orvos,” szövegrész helyébe az „a kezelést végző orvos, valamint 
az egészségbiztosítási szerv”,

d) 38.  § (2)  bekezdés d)  pontjában az  „a veleszületett rendellenességek bejelentésére” szövegrész helyébe 
az  „a  Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartását vezető szervet kijelölje, valamint 
a veleszületett rendellenességek bejelentésére”

szöveg lép.

3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

15. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény (a  továbbiakban: Ebtv.) 5/B.  §-a 
a következő f ) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„f ) helyi utazás: a település közigazgatási határán belül történő utazás,”

16. §  Az Ebtv. 5/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5/C. § (1) E törvény alkalmazásában
a) jövedelem: az  egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai összegének kiszámításánál az  e  törvényben meghatározott 
időszakra adóelőleg megállapításához az állami adóhatóságnál bevallott, pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot 
képező jövedelem;
b) szerződés szerinti havi jövedelem:
ba) betegszabadságra jogosultak esetén a távolléti díj, illetve az illetmény egy hónapra járó összege,
bb) egészségügyi szabadságra jogosultak esetében az egészségügyi szabadság idejére járó távolléti díj,
bc) egyéni és társas vállalkozók esetében a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér másfélszerese,
bd) a  Tbj. 5.  § (1)  bekezdés g)  pontja esetében a  30 napot meg nem haladó biztosítási jogviszony esetén 
a  jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér, egyéb esetben a  jogviszony alapjául szolgáló szerződésben 
meghatározott díj,
be) mezőgazdasági őstermelő esetében a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér;
c) az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai: a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és a táppénz;
d) kereset: a  Tbj. 5.  §-ában meghatározott jogviszonyban személyes munkavégzésért járó pénzbeli 
egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelem.
(2) Az  5/B.  §-ban és az  (1)  bekezdésben meg nem határozott fogalmak tekintetében az  egészségügyről szóló 
1997. évi CLIV. törvény 3. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.”
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17. §  Az Ebtv. I. Fejezet „Egészségügyi szolgáltatók” alcíme a következő 9/B. §-sal egészül ki:
„9/B.  § Finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató a  kötelező egészségbiztosítás keretében 
e  törvény alapján az  Egészségbiztosítási Alap terhére igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásért biztosítottól 
térítési díjat – ide nem értve a 23. § szerinti részleges térítési díjat és a 23/A. § szerinti kiegészítő térítési díjat – nem 
kérhet.”

18. §  Az Ebtv. 16. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  biztosított a  rehabilitációs medicina körébe tartozó ellátásokra a  rehabilitációs ellátási programok szerint 
jogosult.”

19. §  Az Ebtv. 38. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Gyógyszer támogatással történő kiszolgáltatásának, illetve gyógyászati segédeszköz támogatással történő 
forgalmazásának, javításának, illetve gyártásának ellenőrzése során az egészségbiztosító vizsgálja)
„a) az  egyéves leltáridőszakon belüli, a  számvitelről szóló 2000.  évi C.  törvényben meghatározott bizonylattal 
alátámasztott beszerzésre, készletváltozásra és értékesítésre vonatkozó okmányokat, valamint a  támogatott 
termékekre vonatkozó leltár termékenkénti adatait,”

20. §  Az Ebtv. 39/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„39/A.  § (1) Az  egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai és a  baleseti táppénz összegének megállapításánál 
– az e törvényben foglalt kivételekkel – az ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyban 
személyi jövedelemadó-előleg (a továbbiakban: adóelőleg) megállapításához bevallott jövedelmet kell figyelembe 
venni.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti ellátások alapjának megállapításánál a  jogosultság kezdőnapjának hónapjára járó, 
szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni, ha a tényleges jövedelem 30 naptári napnál kevesebb.
(3) A  biztosítás megszűnését követően járó pénzbeli ellátások összegének megállapítására és folyósítására 
a biztosítottakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti ellátásokra való jogosultságot, a  folyósítás időtartamát és az  ellátás összegét 
jogviszonyonként kell elbírálni és megállapítani.”

21. § (1) Az Ebtv. 39/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén, ha a  pénzbeli ellátás összege – a  közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény (a  továbbiakban: Ket.) 33.  § (3)  bekezdésében 
meghatározott időtartam figyelmen kívül hagyásával – huszonegy napon belül azért nem állapítható meg 
a  48.  § (1)–(4)  bekezdése alapján, mert nem került sor a  biztosított jövedelméről bevallás benyújtására 
az  adóelőleg megállapításához, a  rendelkezésre álló adatok alapján a  39/A.  § (2)  bekezdésének, valamint a  48.  §  
(2)–(4)  bekezdésének figyelembevételével az  igénylő részére végzésben előleget kell megállapítani. A  pénzbeli 
ellátásról szóló érdemi döntést legkésőbb az  előlegről szóló végzés meghozatalát követő egy éven belül 
a  rendelkezésre álló adatok alapján meg kell hozni. A  pénzbeli ellátás határozattal történő megállapításakor 
a pénzbeli ellátás összegébe a folyósított előleg összegét be kell számítani.”

 (2) Az Ebtv. 39/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Táppénzelőleg folyósítása esetén
a) az  egészségbiztosító a  Tbj. 19.  § (5)  bekezdésében meghatározott táppénz-hozzájárulásról szóló határozatot 
a táppénz megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül hozza meg,
b) a  társadalombiztosítási kifizetőhely a  Tbj. 19.  § (5)  bekezdésében meghatározott táppénz-hozzájárulási 
kötelezettségét a  táppénz megállapításáról szóló határozat jogőre emelkedését követő hónapban benyújtott 
elszámolásában teljesíti.”

 (3) Az Ebtv. 39/B. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A táppénzelőleg folyósítását a keresőképtelenség fennállása alatt végzéssel meg kell szüntetni, ha a biztosított 
táppénzre már nem jogosult.”

22. §  Az Ebtv. V. Fejezet „Általános rendelkezések” alcíme a következő 39/C. §-sal egészül ki:
„39/C.  § Ha a  korábban bevallott jövedelemadatok alapján a  pénzbeli ellátás tárgyában érdemi döntés született, 
azonban az  ellátásra való jogosultság kezdő napjától számított egy éven belül a  jövedelemadatok az  ellátás 
összegének megállapításakor figyelembe vett számítási időszakra vonatkozóan az  állami adóhatóságnál 
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módosításra kerülnek, a  módosított jövedelemadatok alapján az  ellátás összegét újra el kell bírálni. Az  ellátás 
összegének ismételt elbírálása során a  folyósító szerv – a  módosulásról történő tudomásszerzésétől számított 
30  napon belül, de legfeljebb az  ellátásra való jogosultság lejártát követő naptól számított 18 hónapon belül – 
korábbi döntését módosíthatja vagy visszavonhatja.”

23. § (1) Az Ebtv. 40. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A szülő nő csecsemőgondozási díjra való jogosultsága legkésőbb a gyermek születésének napjával, koraszülött 
gyermekre tekintettel a szülési szabadság első napjával nyílik meg.”

 (2) Az Ebtv. 40. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Terhességi gyermekágyi segély a szülési szabadságnak megfelelő időtartam még hátralévő tartamára]
„b) annak a  – gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény (a  továbbiakban: 
Gyvtv.) 5.  § sz)  pontja szerinti – családbafogadó gyámnak jár, aki a  csecsemőt jogerős döntés alapján gondozza, 
a kirendelés napjától,”
[ha az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállnak.]

 (3) Az Ebtv. 40. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetekben a szülés napjának azt a napot kell tekinteni, amikor a (4) bekezdés 
a)–g) pontja szerinti feltételek bármelyike bekövetkezik.”

24. § (1) Az Ebtv. 41. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem jár terhességi-gyermekágyi segély a biztosítottnak)
„b) ha bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a  nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett 
tevékenységet – keresőtevékenységet folytat.”

 (2) Az Ebtv. 41. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdés b)  pontja alkalmazásában nem minősül keresőtevékenységnek az  ellátásra való jogosultság 
kezdőnapját megelőzően végzett tevékenységből származó jövedelem – ideértve a  szerzői jog védelme alatt álló 
alkotásért járó díjazást és a  személyijövedelemadó-mentes tiszteletdíjat is –, ha az  az ellátás folyósításának ideje 
alatt kerül kifizetésre.”

25. §  Az Ebtv. 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„42. § (1) A csecsemőgondozási díj összege
a) a (2) és (3) bekezdés szerinti esetben a naptári napi alap 70%-a,
b) a (4) bekezdés szerinti esetben a naptári napi jövedelem 70%-a.
(2) A csecsemőgondozási díj naptári napi alapját a 48. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint kell megállapítani.
(3) Ha a naptári napi alap nem állapítható meg a (2) bekezdésben foglaltak szerint, naptári napi alap a jogosultság 
kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad része.
(4) Ha a  biztosított naptári napi jövedelme a  minimálbér kétszeresének harmincad részét nem éri el, 
a  csecsemőgondozási díj összegének megállapításánál a  biztosított tényleges jövedelmét kell figyelembe venni. 
Tényleges jövedelem hiányában a  szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni azzal, hogy a  naptári napi 
alap a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét nem haladhatja meg.
(5) A csecsemőgondozási díj megállapításakor határozatban kell rendelkezni az ellátás folyósításának időtartamáról 
és naptári napi összegéről.
(6) Ugyanazon személy részére ugyanazon gyermeke jogán benyújtott csecsemőgondozási díj iránti kérelmet 
ismételten elbírálni nem lehet, a  csecsemőgondozási díjat az  (5)  bekezdés szerinti határozatban megállapított 
összegben kell tovább folyósítani.
(7) A csecsemőgondozási díj összegének megállapítására vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben 
állapítja meg.
(8) A  csecsemőgondozási díjra, ha jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz, a  táppénzre vonatkozó 
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.”

26. § (1) Az Ebtv. 42/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Gyermekgondozási díjra jogosult)
„b) az  anya, valamint a  40.  § (4)  bekezdésében meghatározott személy, aki részére csecsemőgondozási díj került 
megállapításra és a  biztosítási jogviszonya a  csecsemőgondozási díjra való jogosultságának időtartama alatt 
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megszűnt, feltéve hogy a  csecsemőgondozási díjra való jogosultsága a  biztosítási jogviszonyának fennállása alatt 
keletkezett és a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,”
(és a gyermeket saját háztartásában neveli.)

 (2) Az Ebtv. 42/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásakor nem tekinthető szülőnek
a) a helyettes szülő,
b) a Gyvtv. 84. §-a szerinti gyermekvédelmi gyám és
c) a  nevelőszülő, függetlenül attól, hogy a  nála elhelyezett, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek 
tekintetében kirendelték-e gyámként.”

27. §  Az Ebtv. 42/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  gyermekgondozási díjra jogosult a  jogosultság megszerzésekor vagy azt megelőző 2 éven belül másik 
–  különböző korú – gyermekére tekintettel jogosult volt gyermekgondozási díjra, a  gyermekgondozási díj 
folyósításának időtartama
a) nem lehet rövidebb az  utoljára folyósított gyermekgondozási díj (1)  bekezdés alapján megállapított 
időtartamánál,
b) nem hosszabbodik meg az  új gyermekgondozási díj megállapítására jogosító gyermek jogán megállapított 
csecsemőgondozási díj jogosultsági idejével, és
c) nem hosszabbodik meg az  utolsóként született gyermek jogán megállapított gyermekgondozási díj, 
gyermekgondozási segély jogosultsági idejével.”

28. §  Az Ebtv. 42/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„42/C. § (1) Nem jár a gyermekgondozási díj, ha
a) a  jogosult a  gyermek 1 éves kora előtt bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a  nevelőszülői foglalkoztatási 
jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat;
b) a jogosult a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontjában 
meghatározott egyéb rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a  táppénzt, a  baleseti táppénzt, 
a csecsemőgondozási díjat, a gyermekgondozási díjat, a gyermekgondozási támogatást, az álláskeresési járadékot 
és segélyt, a vállalkozói és a munkanélküli járadékot, valamint az álláskeresést ösztönző juttatást, vagy ha a jogosult 
rendszeres pénzellátásban részesül és a csecsemőgondozási díjra vagy a gyermekgondozási díjra való jogosultság 
kezdő napján pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett;
c) a  gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, nevelésbe vették, továbbá ha harminc napot meghaladóan 
bentlakásos szociális intézményben helyezték el;
d) a  gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet) 
helyezték el, kivéve ha a gyermek 1 éves kora után a jogosult keresőtevékenységet folytat, továbbá ide nem értve 
a rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújtó intézményi elhelyezést;
e) a jogosult előzetes letartóztatásban van vagy szabadságvesztés-, elzárásbüntetését tölti;
f ) a  gyermekgondozási díj első igénybevétele a  gyermek egy éves kora után kezdődik, az  első igénybevétel első 
napjától számított 60 napig, ha a  jogosult bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási 
jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat, kivéve ha az  igénylő a gyermekre tekintettel 
csecsemőgondozási díjat vett igénybe, vagy a gyermekgondozási díjban részesülő meghal;
g) a gyermek a gyermekgondozási díjra való jogosultság ideje alatt meghal, az elhalálozás időpontját követő hónap 
első napjától, vagy ha addig a  halál időpontjától számítva 15 napnál kevesebb van hátra, akkor az  elhalálozást 
követő 16. naptól;
h) ikergyermekek esetében valamelyik gyermek
ha) a  gyermekgondozási díjra való jogosultság ideje alatt meghal, azonos várandósságból született egynél több 
testvér hiányában a 42/B. § (1) bekezdésében meghatározott időpontot követően,
hb) a  42/B.  § (1)  bekezdésében meghatározott időtartamot követő 1 éven belül meghal, azonos várandósságból 
született egynél több testvér hiányában az elhalálozás időpontját követő hónap első napjától, vagy ha addig a halál 
időpontjától számítva 15 napnál kevesebb van hátra, akkor az elhalálozást követő 16. naptól.
(2) Az (1) bekezdés a) és f ) pontja alkalmazásában nem minősül keresőtevékenységnek az ellátásra való jogosultság 
kezdőnapját megelőzően végzett tevékenységből származó jövedelem – ideértve a  szerzői jog védelme alatt álló 
alkotásért járó díjazást és a  személyi jövedelemadó-mentes tiszteletdíjat is –, ha az  az ellátás folyósításának ideje 
alatt kerül kifizetésre.
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(3) A  gyermekgondozási díj az  (1)  bekezdés g)  pontja szerinti esetben legfeljebb a  42/B.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott időpontig, az (1) bekezdés h) pontja szerinti esetben pedig legfeljebb a 42/B. § (1a) bekezdésében 
meghatározott időpontig jár.”

29. §  Az Ebtv. 42/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„42/D.  § (1) A  gyermekgondozási díj összege a  naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a  mindenkori 
minimálbér kétszeresének 70%-a.
(2) A  gyermekgondozási díj alapjául szolgáló jövedelemből a  naptári napi alapot a  48.  § (1)–(5) és (8)  bekezdése 
szerint kell megállapítani azzal, hogy ha az  ellátásra jogosult megfelel a  42/E.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti 
feltételeknek, az ellátás összege nem lehet kevesebb a 42/E. § (5) bekezdésében meghatározott összegnél.
(3) A 48. § (1), (2), (3) és (5) bekezdése alapján maximális összegben megállapított gyermekgondozási díj összegét 
minden év január 15-éig hivatalból felül kell vizsgálni, és a  tárgyévre érvényes összeghatár figyelembevételével 
január 1-jei időponttól újra meg kell állapítani.
(4) A gyermekgondozási díj megállapításakor határozatban kell rendelkezni az ellátás folyósításának időtartamáról 
és naptári napi összegéről.
(5) Ugyanazon személy részére ugyanazon gyermeke jogán benyújtott gyermekgondozási díj iránti kérelmet 
ismételten elbírálni nem lehet, a  gyermekgondozási díjat a  (4)  bekezdés szerinti határozatban megállapított 
összegben kell tovább folyósítani.
(6) Ha a  biztosított egyidejűleg fennálló több jogviszony alapján jogosult gyermekgondozási díjra, 
a jogviszonyonként megállapított díjak összegét egybe kell számítani, az ellátás összege egybeszámítás esetén sem 
haladhatja meg az (1) bekezdésben megállapított legmagasabb összeget.
(7) Ha a  biztosított több gyermek után jogosult egyidejűleg gyermekgondozási díjra, úgy az  (1)  bekezdés szerinti 
maximális összeget gyermekenként kell megállapítani.”

30. §  Az Ebtv. 45. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha az orvosi dokumentáció alapján indokoltnak tartja, az ellenőrző (fő)orvos – a (3) bekezdésben foglaltaktól 
eltérően – 30 napra visszamenőleg igazolhatja a keresőképtelenséget.”

31. § (1) Az Ebtv. 47. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem jár táppénz)
„a) a  keresőképtelenségnek arra az  időtartamára, amely alatt a  biztosítás szünetel, munkavégzési kötelezettség 
hiányában keresetveszteség nincs, továbbá a betegszabadság lejártát követő szabadnapra és heti pihenőnapra, ha 
az azt követő munkanapon (munkaszüneti napon) a keresőképtelenség már nem áll fenn,”

 (2) Az Ebtv. 47. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az ellenőrző (fő)orvos – a kezelő orvos jelenlétében – a keresőképtelenség fennállását a biztosított tartózkodási 
helyén is ellenőrizheti.”

32. §  Az Ebtv. 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„48.  § (1) Ha a  biztosítási idő a  táppénzre való jogosultság kezdő napját megelőzően a  48/A.  § (1)  bekezdése 
szerint folyamatos, a  táppénz alapját a  táppénzre jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári év első 
napjától a  jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjáig terjedő időszakban 
az  időszak utolsó napjához időben legközelebb eső 180 naptári napra jutó jövedelem alapján kell megállapítani. 
A  folyamatos biztosítási idő megszakítása esetén a  táppénz alapjaként a megszakítást megelőző jövedelmet nem 
lehet figyelembe venni.
(2) Ha a biztosított az (1) bekezdésben meghatározott időszakban nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, 
azonban az (1) bekezdés szerinti időszak utolsó napjához időben legközelebb eső időszakban rendelkezik legalább 
120 naptári napi jövedelemmel, és van legalább a táppénzre való jogosultság kezdő napjától 180 napnyi – a 48/A. § 
(2) bekezdése szerinti – folyamatos biztosítási jogviszonya, akkor a táppénz naptári napi alapját a 120 napi tényleges 
jövedelem alapján kell megállapítani.
(3) Ha a  biztosított a  (2)  bekezdés szerinti időszakban nem rendelkezik 120 naptári napi jövedelemmel, de 
a táppénzre való jogosultság első napját megelőzően van legalább 180 napnyi – a 48/A. § (2) bekezdése szerinti – 
folyamatos biztosítási jogviszonya, a táppénz naptári napi alapját a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti 
jövedelme alapján kell megállapítani.
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(4) Ha a biztosított a  táppénzre való jogosultság első napját megelőzően nem rendelkezik 180 napnyi – a 48/A. § 
(2)  bekezdése szerinti – folyamatos biztosítási jogviszonnyal, a  táppénz naptári napi alapját a  jogosultság kezdő 
napján érvényes minimálbér alapulvételével kell megállapítani, kivéve ha a  tényleges vagy a  szerződés szerinti 
jövedelme a  minimálbért nem éri el. Ez  esetben a  táppénz naptári napi alapja a  tényleges, ennek hiányában 
a szerződés szerinti jövedelem.
(5) Ha a  biztosított a  táppénzre jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától 
a táppénzre jogosultságot közvetlenül megelőző év első napjáig terjedő időszakban azért nem rendelkezik legalább 
180 naptári napi jövedelemmel, mert legalább 180 napig táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási 
díjban vagy gyermekgondozási díjban – kivéve a méltányosságból megállapított ellátásokat – részesült, a táppénz 
naptári napi összegét az  utolsóként megállapított ellátás alapjának figyelembevételével kell megállapítani, ha 
az a szerződés szerinti jövedelménél kedvezőbb. Az ellátások idejének összeszámításánál csak azt az időszakot lehet 
figyelembe venni, ameddig a biztosítási idő a 48/A. § (1) bekezdése szerint folyamatos.
(6) A táppénz alapjának kiszámítására vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.
(7) A táppénz összege a 48/A. § (1) bekezdése szerint folyamatos, legalább kétévi biztosítási idő esetében a táppénz 
alapjának 60%-a, ennél rövidebb biztosítási idő esetében, a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt, valamint 
a 44. § d) pontjában meghatározott esetben 50%-a azzal, hogy a táppénz egy napra járó összege nem haladhatja 
meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét.
(8) Az  (5)  bekezdés csak akkor alkalmazható, ha az  utolsóként megállapított ellátás alapja kizárólag a  jogosultság 
kezdő napján fennálló foglalkoztatónál elért jövedelem figyelembevételével került megállapításra.”

33. §  Az Ebtv. 48/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  48.  § (2)–(4)  bekezdése szerinti naptári napi átlag megállapításánál 180 napi folyamatos biztosításban 
töltött időként a  Tbj. 5.  §-ában meghatározott biztosításban töltött napokat lehet figyelembe venni. E  szabály 
alkalmazásában a biztosítás akkor tekinthető folyamatosnak, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs.”

34. §  Az Ebtv. 50. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  méltányosságból megállapítható pénzbeli ellátások folyósításának idejét és összegét az  egészségbiztosító 
a  méltányossági kérelem elbírálása során az  V.  fejezetben foglaltaktól eltérően határozhatja meg, azzal, hogy 
az összege nem haladhatja meg
a) csecsemőgondozási díj esetén a 42. § (3) bekezdése szerinti összeget,
b) gyermekgondozási díj esetén a 48. § (4) bekezdése szerinti összeget,
c) az  (1)  bekezdés szerinti táppénz esetén – a  biztosítási idő figyelembevételével – a  48.  § (7)  bekezdése szerinti 
összeget.”

35. §  Az Ebtv. 52/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben a baleset üzemisége az elbíráláshoz szükséges adatok hiánya miatt – a Ket. 33. § (3) bekezdésében 
meghatározott időtartam figyelmen kívül hagyásával – huszonegy napon belül nem bírálható el és a rendelkezésre 
álló adatok alapján az  igénylő táppénzre jogosult, az  igénylő részére végzésben előlegként kell a  táppénzt 
megállapítani.”

36. §  Az Ebtv. 55. § (7)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) A baleseti táppénz alapját a baleseti táppénzre jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap 
utolsó napjától visszafelé számított 180 naptári napi jövedelem alapján kell megállapítani azzal, hogy a jövedelmet 
legfeljebb a  baleseti táppénzre való jogosultság kezdő napját megelőző naptári év első napjáig lehet figyelembe 
venni, ha a  biztosítási idő a  48/A.  § (1)  bekezdése szerint folyamatos. A  folyamatos biztosítási idő megszakítása 
esetén a baleseti táppénz alapjaként a megszakítást megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni.
(8) Ha a biztosított a (7) bekezdésben meghatározott időszakban nem rendelkezik 180 napi jövedelemmel, baleseti 
táppénz alapját a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelme alapján kell megállapítani.
(9) A baleseti táppénz összege azonos a (7) és (8) bekezdés alapján számított baleseti táppénz alapjának naptári napi 
összegével, úti baleset esetén annak 90%-ával.”

37. §  Az Ebtv. 55/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Baleseti táppénzre való jogosultság esetén, ha a  baleseti táppénz összege – a  Ket. 33.  § (3)  bekezdésében 
meghatározott időtartam figyelmen kívül hagyásával – huszonegy napon belül azért nem állapítható meg az 55. § 
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(7) és (8)  bekezdése alapján, mert nem került sor a  biztosított jövedelméről bevallás benyújtására az  adóelőleg 
megállapításához, a rendelkezésre álló adatok alapján – a 39/A. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – 
a  biztosított részére végzésben előleget kell megállapítani. A  baleseti táppénzről szóló érdemi döntést legkésőbb 
az  előlegről szóló végzés meghozatalát követő egy éven belül kell a  rendelkezésre álló adatok alapján meghozni. 
A baleseti táppénz határozattal történő megállapításakor a baleseti táppénz összegébe a folyósított előleg összegét 
be kell számítani.”

38. § (1) Az Ebtv. 57. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Baleseti járadékra az  jogosult, akinek üzemi baleset következtében 13%-ot meghaladó egészségkárosodása 
keletkezett, de a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai nem illetik meg, valamint nem a megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi CXCI.  törvény 31.  §-a, 
továbbá 32. § (4) bekezdése alapján részesül öregségi nyugdíjban.”

 (2) Az Ebtv. 57. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdésben meghatározott kizáró rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a  megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI.  törvény 31. §-a és 
32.  § (4)  bekezdése alapján öregségi nyugdíjban részesülő személy üzemi balesete az  öregségi nyugdíjkorhatár 
elérését követően fennálló biztosítási jogviszonya alatt következett be.”

39. §  Az Ebtv. 61. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a  korábban bevallott jövedelemadatok az  állami adóhatóságnál módosításra kerültek, és ezért 
az egészségbiztosítás ellátásai közül a pénzbeli ellátás vagy a baleseti táppénz összege magasabb összegben kerül 
megállapításra, úgy a különbözet kiutalására akkor kerülhet sor, ha az meghaladja az ezer forintot.”

40. §  Az Ebtv. 63. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„63.  § (1) Aki egyidejűleg több biztosítással járó jogviszonyban kötelezett egészségbiztosítási járulék 
fizetésére, a  táppénz, a  baleseti táppénz, a  csecsemőgondozási díj iránti kérelmét a  62.  §-ban foglaltak szerint, 
a gyermekgondozási díj iránti kérelmét az egészségbiztosítónak kell elbírálnia és folyósítania.
(2) A  kifizetőhellyel nem rendelkező munkáltatóknak az  igénybejelentéssel kapcsolatos kötelezettségeit, 
továbbá a  kifizetőhelyeknek a  csecsemőgondozási díj, a  gyermekgondozási díj, a  táppénz, a  baleseti táppénz 
megállapításával, folyósításával és elszámolásával összefüggő részletes feladatait és eljárási szabályait a  Kormány 
rendeletben állapítja meg.”

41. § (1) Az Ebtv. 65. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) Ha a  baleseti táppénzre irányuló kérelem azért nem bírálható el, mert a  baleset üzemiségére vonatkozóan 
még nem született döntés, a kérelem elbírálására vonatkozó ügyintézési határidő kezdő napja a baleset üzemisége 
tárgyában hozott érdemi döntés jogerőre emelkedését követő nap.”

 (2) Az Ebtv. 65. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha az  üzemi baleset bekövetkezését követően a  sérült baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve az  üzemi 
balesettel összefüggésben megállapított megváltozott munkaképességűek ellátásában részesült, ugyanazon 
baleset alapján baleseti járadék iránti igényt – a  (6)  bekezdésben foglaltaktól eltérően – a  baleseti rokkantsági 
nyugdíj, illetve a megváltozott munkaképességűek ellátása igénybevételének megszűnésétől számított három éven 
belül lehet a kérelem benyújtásával érvényesíteni.”

42. §  Az Ebtv. 66. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az, aki az  egészségbiztosítás pénzbeli ellátását vagy baleseti táppénzt azért vett fel jogalap nélkül, mert 
az  ellátásban részesülő biztosítottra vonatkozóan a  korábban bevallott jövedelemadatok az  állami adóhatóságnál 
módosításra kerültek, felróhatóságra való tekintet nélkül köteles azt visszafizetni.”

43. §  Az Ebtv. 79/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  egészségbiztosító a  pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos kimutatások készítése céljából kezelheti 
a gyermekgondozási segélyre vonatkozó – a Magyar Államkincstár által szolgáltatott – alábbi adatokat:
a) az ellátást igénybevevő TAJ száma,
b) azon gyermek TAJ száma, aki után az ellátás igénybevételére sor kerül vagy került, és
c) az ellátás folyósításának kezdete és vége.”
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44. §  Az Ebtv. 81. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az  egészségbiztosító ellenőrzési eljárása során kérheti annak igazolását, hogy a  pénzbeli egészségbiztosítási 
járulékalapot képező jövedelem bevallására kötelezett ezen kötelezettségének eleget tett. Ha az  ellenőrzés során 
megállapítást nyer, hogy a  bevallásra kötelezett nem teljesítette bevallási kötelezettségét, az  egészségbiztosító 
felhívja a  bevallásra kötelezettet, hogy 10 napon belül mulasztását pótolja, annak elmaradása esetén értesíti 
az állami adóhatóságot.”

45. § (1) Az Ebtv. 82/F. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  2015. január 1-jét megelőzően született gyermekekre tekintettel 2014. december 31-ét követően 
megállapított csecsemőgondozási díj összege nem lehet alacsonyabb, mint ami a  2013. július 14-én hatályos 
szabályok alapján terhességi-gyermekágyi segélyként járt volna.”

 (2) Az Ebtv. 82/F. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  2015. január 1-jét megelőzően született gyermekekre tekintettel 2014. december 31-ét követően 
megállapított gyermekgondozási díj összege nem lehet alacsonyabb, mint ami a  2013. július 14-én hatályos 
szabályok alapján járt volna.”

46. §  Az Ebtv. a következő 82/G. §-sal egészül ki:
„82/G.  § (1) Az  egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014.  évi 
CXI.  törvénnyel megállapított 5/C.  §-t, 39/A.  §-t, 39/B.  § (1)  bekezdését, 39/C.  §-t, 40.  § (1a)  bekezdését, 41.  § 
(1) bekezdés b) pontját, 42. §-t, 42/C. §-t, 42/D. §-t, 48. §-t, 52/A. § (1) bekezdését, 55. § (7)–(9) bekezdését, 55/A. § 
(1) bekezdését, 61. § (4) bekezdését, 63. §-t, 66. § (1a) bekezdését és 81. § (2) bekezdését a 2014. december 31-ét 
követően kezdődő ellátásra való jogosultság esetében kell alkalmazni.
(2) A  2015. január 1-jét megelőzően megállapított terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj 
esetében az  ellátás összegét a  megállapításkor hatályos jogszabály alapján megállapított összegben kell 
továbbfolyósítani. A  jogosultság fennállásának időtartama alatt az  ellátás összegét ismételten megállapítani nem 
lehet.
(3) Ahol e  törvény csecsemőgondozási díjat említ, azon terhességi-gyermekágyi segélyt kell érteni, ha az ellátásra 
való jogosultság 2015. január 1-jét megelőzően nyílt meg.
(4) Ha a  terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultság kezdőnapja megelőzi 2015. január 1-jét, az  ellátás 
terhességi-gyermekágyi segélyként kerül folyósításra.
(5) Azon személy részére, akinek az  ellátásra való jogosultság 2014. december 31. után nyílt meg, a  terhességi-
gyermekágyi segély iránti kérelmét – figyelemmel a 40. § (1a) bekezdésében foglaltakra – csecsemőgondozási díj 
iránti kérelemként kell elbírálni.
(6) A 42. § (6) bekezdése alapján ugyanazon személy részére ugyanazon gyermek jogán benyújtott
a) terhességi-gyermekágyi segély iránti kérelmet nem lehet ismételten elbírálni, és a  terhességi-gyermekágyi 
segélyt a határozatban megállapított összegben kell tovább folyósítani,
b) csecsemőgondozási díj iránti kérelmet nem lehet elbírálni, ha az  igénylő 2015. január 1-jét megelőzően 
terhességi-gyermekágyi segélyre volt jogosult.”

47. § (1) Az Ebtv. 82/H. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  egyes törvényeknek a  gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a  szociális hozzájárulási 
adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról szóló 2013.  évi CCXXIV.  törvény 
által megállapított 39.  §-ban foglaltakat a  2013. december 31-ét követően született újabb gyermek születését 
megelőzően 2014. január 1-je előtt, utolsóként született gyermek jogán megállapított gyermekgondozási díjra is 
alkalmazni kell.”

 (2) Az Ebtv. 82/H. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A 2014. január 1-je előtt született gyermekek esetében a 39. §-nak a 2013. december 31-én hatályos szövegét 
kell alkalmazni, kivéve
a) az  egyes törvényeknek a  gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a  szociális hozzájárulási adó 
megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról szóló 2013.  évi CCXXIV.  törvény által 
megállapított 39. § (2) bekezdésében meghatározott esetet, vagy
b) ha az adott gyermek jogán igénybe vehető ellátás tekintetében a (3) vagy (4) bekezdésben foglaltak szerint kell 
eljárni.”
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48. §  Az Ebtv.
a) 12. § (1) bekezdés a) pontjában a „terhesség” szövegrész helyébe a „várandósság”,
b) 15. § (1) bekezdésében a „terhességének” szövegrész helyébe a „várandósságának”,
c) 19. § (1) bekezdésében

ca) a  „finanszírozási eljárási rend, valamint a  vizsgálati és terápiás eljárási rend” szövegrész helyébe 
a  „finanszírozási eljárásrend, vizsgálati és terápiás eljárási rend, valamint rehabilitációs ellátási 
program”,

cb) az „a finanszírozási eljárási rendben, valamint a  vizsgálati és terápiás eljárási rendben foglaltaktól” 
szövegrész helyébe az  „a finanszírozási eljárásrendben, a  vizsgálati és terápiás eljárási rendben, 
valamint a rehabilitációs ellátási programokban foglaltaktól”,

d) 19.  § (2)  bekezdésében a „finanszírozási, illetőleg vizsgálati és terápiás eljárási rendet” szövegrész helyébe 
a „finanszírozási eljárásrendet, vizsgálati és terápiás eljárási rendet vagy rehabilitációs ellátási programot”,

e) 26.  § (3)  bekezdés a)  pontjában a „23.  § b), d)–e) és a  23/A.  § a)–b)  pontjai” szövegrész helyébe a „23/A.  § 
b) pontja”,

f ) 30/A.  §-ában a „gyógyszer forgalomba hozatalára jogosulttal,” szövegrész helyébe a „gyógyszer Gyftv. 36.  § 
(1) bekezdése szerinti forgalomba hozatali engedélyének jogosultjával,”,

g) 37.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a  „finanszírozási eljárásrendeknek” szövegrész helyébe a  „finanszírozási 
eljárásrendeknek, rehabilitációs ellátási programoknak” szöveg lép, a „szakmai protokolloknak” szövegrész 
helyébe a „vizsgálati és terápiás eljárási rendeknek”,

h) 38/C.  § (2)  bekezdésében a  „részére folyósított finanszírozási összeget” szövegrész helyébe a  „részére 
folyósított finanszírozási összeg egészségbiztosító által meghatározott részét”,

i) 39.  § (1), (3) és (5)  bekezdésében, 40.  § (2)  bekezdésében, 44.  § b)  pontjában a „terhességi-gyermekágyi 
segélyre” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díjra”,

j) 39. § (4) bekezdésében a „gyermekgondozási támogatást” szövegrész helyébe a „gyermekgondozási segélyt”,
k) 39. § (5) bekezdésében, 50. § (1) bekezdésében, 62. § (6) bekezdésében a „terhességi-gyermekágyi segélyt” 

szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díjat”,
l) a 40. §-t megelőző címben a „Terhességi-gyermekágyi segély” szövegrész helyébe a „Csecsemőgondozási díj”,
m) 40. § (1) bekezdésében a „Terhességi-gyermekágyi segélyre” szövegrész helyébe a „Csecsemőgondozási díjra”,
n) 40.  § (2)  bekezdésében, 41.  § (1) és (2)  bekezdésében, 42/B.  § (1) és (1a)  bekezdésében, 48/A.  § 

(1)  bekezdésében, 61.  § (5) és (9)  bekezdésében, 62.  § (1), (2) és (4)  bekezdésében, 83.  § (2)  bekezdés 
l) pontjában a „terhességi-gyermekágyi segély” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díj”,

o) 40. § (3) bekezdésében a „terhességi-gyermekágyi segély” szövegrészek helyébe a „csecsemőgondozási díj”,
p) 40. § (4) bekezdésében a „Terhességi gyermekágyi segély” szövegrész helyébe a „Csecsemőgondozási díj”,
q) 42/E. § (6) bekezdésében

qa) a  „rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel” szövegrész helyébe az  „a számítási 
időszakban rendelkezik legalább 120 naptári napi jövedelemmel”,

qb) a „48. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „48. § (1) és (2) bekezdése”,
r) 44. § b) pontjában a „terhessége” szövegrész helyébe a „várandóssága”,
s) 50. § (2) bekezdésében a „44. § e) pontja” szövegrész helyébe a „44. § d) és e) pontja”,
sz) 62.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az „az egészségbiztosító” szövegrész helyébe az „a munkáltató székhelye 

szerint illetékes egészségbiztosító”,
t) 62.  § (4)  bekezdésében a „szüneteltetéséről” szövegrész helyébe a „szüneteltetéséről, valamint a  szünetelés 

megszüntetéséről”,
u) 68. § (4) bekezdésében az „A 66. § (1), (2) és (4) bekezdése” szövegrész helyébe az „A 66. § (1), (1a), (2), (2a) és 

(4) bekezdése”,
v) 77. § (2) bekezdésében a „határozat” szövegrész helyébe a „döntés”,
w) 80. § (4) bekezdésében

wa) a „terhességi-gyermekágyi segélyről” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díjról”,
wb) a „gyermekgondozási díjról” szövegrész helyébe a „gyermekgondozási díjról, valamint a  baleseti 

táppénzről”
szöveg lép.
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49. §  Hatályát veszti az Ebtv.
a) 5/B. § t) pontja,
b) 19. § (1) bekezdés harmadik mondata,
c) 19. § (3) bekezdésében az „– a 23. § b) pontjában foglaltak figyelembevételével –” szövegrész,
d) 23. § b), d) és e) pontja,
e) 23/A. § a) pontja,
f ) 24. § (2) bekezdés második mondata,
g) 25. § (3) bekezdés b) pontja,
h) 25. § (6) bekezdése,
i) 82/E. §-a.

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

50. §  Az egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény (a  továbbiakban: Eütv.) I. Fejezet 3. Címe a  következő 3/A.  §-sal 
egészül ki:
„3/A. § E törvény alkalmazásában
a) sejt: különálló emberi sejt vagy kötőszövet által össze nem kapcsolt emberi sejtek egy csoportja;
b) szövet: az emberi test sejtekből álló valamennyi alkotórésze, ide nem értve a vért és a véralkotórészt;
c) szerv: az  emberi test olyan része, amely szövetek meghatározott szerkezetű egysége, és amely megtartja 
szerkezetét, erezettségét és azt a képességét, hogy jelentős önállósággal élettani funkciókat tartson fenn, valamint 
a  szerv egy része, ha működése az  emberi szervezetben ugyanazt a  célt szolgálja, mint az  egész szerv, ideértve 
a szerkezet és erezettség követelményét is.”

51. §  Az Eütv. 45. § (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A környezet- és település-egészségügyi tevékenység körében)
„c) ki kell dolgozni a  lakosság egészségségére ártalmas szintet elérő hő- vagy hideghullámok, vagy napsugárzás 
fennállása idején bevezetendő klíma-egészségügyi intézkedéseket, valamint országos hőségriasztási rendszert kell 
működtetni.”

52. §  Az Eütv. III. Fejezet 4. Címe a következő 52/A. §-sal egészül ki:
„52/A.  § (1) Sugárszennyezettség gyanúja esetén az  egészségügyi államigazgatási szerv a  sugárszennyezettség 
mértékétől függően – jogszabályban meghatározottak szerint – a  sugárszennyezett személy elkülönítése iránt 
intézkedik.
(2) A  sugárszennyezett személyt kijelölt gyógyintézetben kell elkülöníteni, amelyen belül a  személy szabad 
mozgása, továbbá kapcsolattartási joga korlátozható.
(3) Ha a  sugárszennyezett személy az  (1)  bekezdés szerinti elkülönítésének nem tesz eleget, az  egészségügyi 
államigazgatási szerv kötelezi erre. Az  elkülönítést kimondó határozat – közegészségügyi okból – fellebbezésre 
tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható.”

53. §  Az Eütv. 88. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  háziorvos, illetve házi gyermekorvos választásának jogát a  teljesen cselekvőképes személy személyesen, 
a  korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú, valamint a  cselekvőképességében az  egészségügyi 
ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen vagy teljesen korlátozott nagykorú személy pedig 
törvényes képviselője útján gyakorolja. A  háziorvos, illetve házi gyermekorvos választására vonatkozó részletes 
szabályokat a miniszter rendeletben határozza meg.”

54. §  Az Eütv. 93. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az állami mentőszolgálat jogszabályban meghatározott esetben és módon:
a) gondoskodik a fekvőbeteg-gyógyintézeti sürgősségi ügyeleti rend megszervezéséről,
b) részt vesz a fekvőbeteg-ellátáson kívüli sürgősségi, orvosi ügyeleti ellátásban,
c) irányítja és felügyeli az a) pont szerinti sürgősségi ügyeleti rend végrehajtását,
d) irányítja a fekvőbeteg-ellátáson kívül szervezett ügyeleti ellátást.”
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55. §  Az Eütv. 94. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túl mentésnek minősül az orvos által kezdeményezett
a) mentőszállítás, amely olyan mentőfeladat, amely során a beteget legalább mentőápolói felügyelettel a feltalálási 
helyéről egészségügyi intézménybe szállítják, és
b) őrzött betegszállítás, amely a beteg legalább mentőápolói felügyeletét igénylő – gyógyintézetből gyógyintézetbe 
történő –, őrzött szállítása annak érdekében, hogy a beteg szállítása közben szükség esetén azonnali egészségügyi 
ellátásban részesülhessen.”

56. § (1) Az Eütv. 96. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  mentés feladatait az  ország egész területére kiterjedően az  állami mentőszolgálat, valamint – a  működési 
engedélyben és az  állami mentőszolgálattal kötött együttműködési megállapodásban meghatározottak szerint – 
más, mentésre feljogosított szervezetek látják el.”

 (2) Az Eütv. 96. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az állami mentőszolgálat
a) az ország egész területére kiterjedően – jogszabályban meghatározottak szerint – koordinálja a mentést,
b) az  állami mentőszolgálathoz érkező, jogszabály szerinti bejelentés alapján dönt a  mentés szükségességéről, 
továbbá
c) a  mentést végzők szakmai felkészültségével és technikai felszereltségével kapcsolatosan dönt az  ellátáshoz 
szükséges kompetenciáról.
(4) Az  állami mentőszolgálat a  mentésre feljogosított szervezetek által nyújtott ellátás szakszerűségével vagy 
a  működésének szabályszerűségével kapcsolatos szabálytalanságokról haladéktalanul értesíti az  egészségügyi 
államigazgatási szervet. Az  egészségügyi államigazgatási szerv a  szabálytalanság bejelentésére megteszi 
a szükséges intézkedéseket.”

57. §  Az Eütv. 97. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  állami mentőszolgálat – jogszabályban és a  betegszállítást végző szervezettel kötött együttműködési 
megállapodásban meghatározottak szerint – koordinálja a betegszállítást. Az állami mentőszolgálat a betegszállítást 
végző szervezet által nyújtott ellátás szakszerűségével vagy a  működésének szabályszerűségével kapcsolatos 
szabálytalanságokról haladéktalanul értesíti az  egészségügyi államigazgatási szervet. Az  egészségügyi 
államigazgatási szerv a szabálytalanság bejelentésére megteszi a szükséges intézkedéseket.”

58. § (1) Az Eütv. 111. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az alapnyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:)
„b) a  megszerzett szakképesítés megnevezése, az  erről kiállított oklevél, bizonyítvány száma, a  kiállítás helye és 
időpontja, a kiállító intézmény megnevezése, továbbá a képzés nyelve;”

 (2) Az Eütv. 111. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  alapnyilvántartást vezető szerv az  egészségügyi dolgozók alapnyilvántartásából a  (4)  bekezdés szerinti 
– bárki számára megismerhető – adatokat a nyilvántartásba történő felvételt követő naptári hónap során, továbbá 
az  ezen adatokban bekövetkezett változásokat havi rendszerességgel – a  jogszabályban előírt feladatai ellátása 
érdekében – elektronikus úton megküldi az országos tisztifőorvosi hivatal részére.”

59. § (1) Az Eütv. 112. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A működési nyilvántartást vezető szerv az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásából az (5) bekezdés 
szerinti – bárki számára megismerhető – adatokat a nyilvántartásba történő felvételt követő naptári hónap során, 
továbbá az  ezen adatokban bekövetkezett változásokat havi rendszerességgel – a  jogszabályban előírt feladatai 
ellátása érdekében – elektronikus úton megküldi az országos tisztifőorvosi hivatal részére.”

 (2) Az Eütv. 112. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az illetékes egészségügyi szakmai kamara a (4) bekezdés i) és j) pontja szerinti adatokról – annak keletkezésétől 
vagy változásától számított 15 napon belül – a (4) bekezdés k) pontja szerinti azonosító megjelölésével elektronikus 
úton tájékoztatja a működési nyilvántartást vezető szervet.”
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60. § (1) Az Eütv. 114. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszert működtető egészségügyi államigazgatási szerv]
„b) a 116/C. § (2) bekezdés a) és f ) pontja szerinti adatokat,”
[a (3) bekezdésben meghatározott módon kezeli, feldolgozza és azok alapján elemzi, értékeli az egészségügyi ágazatban 
dolgozók munkaerő-piaci, foglalkoztatási helyzetét, részt vesz – különös figyelemmel az  ellátási szükségletekhez 
igazodó humánerőforrási feltételek megteremtésének követelményére – a  képzési, mobilitási programok irányának 
meghatározásában, valamint az  egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás stratégiai javaslat kidolgozásában, 
beleértve az életpályamodell és a kapcsolódó szolgáltatási koncepció kidolgozását is.]

 (2) Az Eütv. 114. § (2) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszert működtető egészségügyi államigazgatási szerv]
„o) a  vényírási szerződéssel rendelkező orvosok alapnyilvántartási számát és ezen orvosok által felírt vények, 
beleértve a pro familia vények számára vonatkozó adatokat,”
[a (3) bekezdésben meghatározott módon kezeli, feldolgozza és azok alapján elemzi, értékeli az egészségügyi ágazatban 
dolgozók munkaerő-piaci, foglalkoztatási helyzetét, részt vesz – különös figyelemmel az  ellátási szükségletekhez 
igazodó humánerőforrási feltételek megteremtésének követelményére – a  képzési, mobilitási programok irányának 
meghatározásában, valamint az  egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás stratégiai javaslat kidolgozásában, 
beleértve az életpályamodell és a kapcsolódó szolgáltatási koncepció kidolgozását is.]

 (3) Az Eütv. 114. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (2) bekezdés szerinti szervnek
személyazonosításra alkalmas módon továbbítja (továbbítják)]
„ac) a  (2)  bekezdés e)  pontja szerinti adatok közül a  szakképzést a  2010. évet követően megkezdőkre vonatkozó 
adatokat a  szakorvos képzés költségvetési forrásának kezelésére kijelölt egészségügyi államigazgatási szerv, 
a  szakképzést a  2010. évet megelőzően megkezdett személyekre vonatkozó adatokat az  egészségügyi felsőfokú 
szakirányú szakképzést folytató egészségügyi felsőoktatási intézmények, a  szakvizsgát tett személyek 117.  § 
(6) bekezdés a) és d) pontja szerinti adatait az egészségügyi államigazgatási szerv,”

61. § (1) Az Eütv. 116/A. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (4) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza:]
„e) a szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv által a munkavégzés helyeként meghatározott 
egészségügyi szolgáltató nevét,  címét, adószámát és bankszámlaszámát, vagy – ha nem a  szakorvosképzésért 
felelős egészségügyi államigazgatási szerv a  munkáltató – a  képzésben részt vevő személyt foglalkoztató 
egészségügyi szolgáltató nevét, címét, adószámát és bankszámlaszámát,”

 (2) Az Eütv. 116/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről szóló kormányrendeletben foglalt támogatás 
folyósításának a  feltétele a  szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv által a  munkavégzés 
helyeként meghatározott egészségügyi szolgáltató, vagy – ha nem szakorvosképzésért felelős egészségügyi 
államigazgatási szerv a  munkáltató – a  képzésben részt vevő személyt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató és 
az  egészségügyi felsőoktatási intézmény által havonta az  egészségügyi államigazgatási szerv részére elektronikus 
úton történő tájékoztatás a képzésben részt vevő személynek az (5) bekezdés d) pontja szerinti adatairól.”

 (3) Az Eütv. 116/A. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az)
„c) (5)  bekezdés e)  pontja szerinti adatokban bekövetkezett változást a  szakorvosképzésért felelős egészségügyi 
államigazgatási szerv által a  munkavégzés helyeként meghatározott egészségügyi szolgáltató, vagy – ha nem 
szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv a  munkáltató – a  képzésben részt vevő személyt 
foglalkoztató egészségügyi szolgáltató”
(a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni az egészségügyi államigazgatási szerv részére.)

62. §  Az Eütv. 117. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyilvántartás tartalmazza:)
„b) annak az egészségügyi szolgáltatónak vagy szolgáltatóknak a megnevezését, címét, amelynél a képzésben részt 
vevő személy a képzését teljesítette,”
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63. § (1) Az Eütv. 124. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az  akkreditáció alapjául szolgáló, az  egészségügyi ellátás biztonságát támogató és az  eredményességet 
elősegítő tevékenységek szabályozására vonatkozó standardokat a miniszter hagyja jóvá.
(4) Az  akkreditációs felülvizsgálatot a  miniszter által kijelölt szerv végzi, a  felülvizsgálat alapján az  akkreditációs 
dokumentumot a miniszter adja ki.”

 (2) Az Eütv. 124. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  akkreditációs felülvizsgálati eljárásért a  miniszternek az  adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben 
kiadott rendeletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”

64. §  Az Eütv. 140/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben résztvevőket foglalkoztató vagy a  rezidens képzésben 
képzőhelyként bevont egészségügyi szolgáltatónál – az  egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban álló, vagy az  egészségügyi szolgáltatónál képzési idejüket töltő szakorvos-, szakfogorvos-, 
szakgyógyszerész- és szakpszichológus-jelöltek (a  továbbiakban: szakorvosjelöltek) részvételével – helyi 
érdekképviseleti szerv hozható létre, amely előzetes véleményt nyilvánít a  szakorvosjelöltek képzését érintő 
döntéseket megelőzően, valamint részt vesz a  képzéssel összefüggésben a  minőségbiztosítási feladatok 
ellátásában.”

65. §  Az Eütv. a következő 228/A. §-sal egészül ki:
„228/A.  § Az  egészségügyi válsághelyzetek megelőzése érdekében együttműködési kötelezettség terheli 
az egészségügyi szolgáltatókat.”

66. §  Az Eütv. a következő 244/G. §-sal egészül ki:
„244/G.  § Ahol e  törvény csecsemőgondozási díjat említ, azon terhességi-gyermekágyi segélyt kell érteni, ha 
az ellátásra való jogosultság 2015. január 1-jét megelőzően nyílt meg.”

67. § (1) Az Eütv. 247. § (1) bekezdés m) pontja a következő me) alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés tekintetében:)
„me) a szakképzéshez kapcsolódó támogatások mértékét,”
(rendeletben megállapítsa.)

 (2) Az Eütv. 247. § (1) bekezdése a következő x) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„x) az  egészségségre ártalmas szintet elérő hő- és hideghullámok, napsugárzás idején szükséges tájékoztatási és 
riasztási szintet, az egészségre ártalmas szintet elérő hő- és hideghullámok esetén bevezetendő intézkedések körét 
és tartalmát, továbbá az országos szintű hőségriasztásra vonatkozó részletes szabályokat”
(rendeletben megállapítsa.)

 (3) Az Eütv. 247. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„a) az egészségügyi válsághelyzeti terv
aa) elkészítésének, egyeztetésének, elfogadásának, módosításának eljárási szabályait,
ab) tartalmi követelményeire vonatkozó részletes szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (4) Az Eütv. 247. § (3) bekezdése a következő j)–n) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„j) a  rendezvénybiztosítás és a  helyszínbiztosítás részletes szakmai szabályait, valamint ezen szolgáltatásokért 
– ideértve a mentési terv elkészítését és az elkészítésben való közreműködést is – fizetendő térítés díj mértékét és 
a megfizetésre vonatkozó rendelkezéseket,
k) a Központi Implantátumregiszter működésére vonatkozó részletes szabályokat és a 101/C. § (1) bekezdése szerinti 
nyilvántartási kötelezettség alól – a 101/C. § (1) bekezdésében meghatározott egyes adatok vagy valamennyi adat 
tekintetében – mentesülő implantátumok körét,
l) a háziorvos, házi gyermekorvos választásának, a jelentkezésnek, a jelentkezés elutasításának, az átjelentkezésnek, 
valamint az ezzel kapcsolatos vitás kérdések rendezésének a részletes szabályait,
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m) a  sugárszennyezett vagy arra gyanús személy egészségügyi ellátásának, valamint a  sugárszennyezett személy 
elkülönítésének részletes szabályait,
n) egyes, környezeti eredetű kórokozók által a  lakosságra nézve fertőzési kockázatot jelentő közegek és 
létesítmények vonatkozásában
na) a fertőzés kockázatának csökkentésére és megelőzésére irányuló közegészségügyi előírásokat,
nb) a kockázatbecslés, kockázatelemzés szabályait”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (5) Az Eütv. 247. § (5) bekezdés c) pontja a következő cj) alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap
a miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben az e törvény szerint)
„cj) az akkreditációs felülvizsgálatért”
(fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak körét, mértékét, valamint a díjak fizetésére vonatkozó egyéb rendelkezéseket,
rendeletben állapítsa meg.)

68. §  Az Eütv.
a) 101/C.  § (2)  bekezdésében az „egészségügyi szolgáltatótól történő elbocsátásának időpontjáig” szövegrész 

helyébe az „egészségügyi szolgáltatótól történő elbocsátását követő 8 napon belül”,
b) 110. § (16) bekezdés b) pontjában az „a 140/B. § szerinti” szövegrész helyébe az „az etikai eljárás lefolytatására 

jogosult”,
c) 110. § (16) bekezdés c) pontjában az „a 140/B. § szerinti” szövegrész helyébe az „a b) pont szerinti adatközlés 

alapján lefolytatott”,
d) 111. § (1) bekezdésében a „dolgozók” szövegrész helyébe a „szakképesítéssel rendelkező személyek”,
e) 111.  § (3)  bekezdés a)  pontjában a „szakképesítést szerzett” szövegrész helyébe a „szakképesítést szerzett 

személy”,
f ) 113. § (4a) bekezdésében a „terhességi gyermekágyi segély” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díj”,
g) 124/A. § (3) bekezdésében az „A (3) bekezdésben” szövegrész helyébe az „Az (1) bekezdésben”,
h) 228.  § (3)  bekezdésében a „vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni” szövegrész helyébe a „vonatkozó 

rendelkezéseket kell alkalmazni az egész országra kiterjedően”
szöveg lép.

69. §  Hatályát veszti az Eütv.
a) 97. § (1) bekezdésében az „az orvos rendelése alapján” szövegrész,
b) 202. § (1) bekezdés a)–c) pontja.

5. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény módosítása

70. §  Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998.  évi XXV.  törvény (a  továbbiakban: Gyógyszer Tv.) 
Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény módosítása

71. § (1) Az  önálló orvosi tevékenységről szóló 2000.  évi II.  törvény (a  továbbiakban: Öotv.) 2/A.  § (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az (1) bekezdés szerinti önkormányzat – a praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási 
szerv véleményének kikérését követően –
a) a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal – a praxisjog megszerzése esetén – az adott körzetben a 2/B. § szerinti 
feladat-ellátási szerződést kíván kötni, erről a felek előszerződést kötnek,
b) nem kíván a  praxisjogot megszerezni kívánó orvossal az  adott körzetben a  2/B.  § szerinti feladat-ellátási 
szerződést kötni, erről az (1) bekezdés szerinti bejelentés napjától számított 45 napon belül nyilatkoznia kell.”

 (2) Az Öotv. 2/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha az  (1) bekezdés szerinti önkormányzat a  (2) bekezdés b) pontja szerinti határidőben nem nyilatkozik, úgy 
kell tekinteni, hogy a  praxisjogot megszerezni kívánó háziorvossal az  adott körzetben a  2/B.  §-a szerinti feladat-
ellátási szerződést meg kívánja kötni. Ebben az  esetben az  (1)  bekezdés szerinti bejelentés napjától számított 



26154 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 186. szám 

90 napon belül az  adott körzetre vonatkozóan a  2/B.  § szerinti feladat-ellátási szerződést az  (1)  bekezdés szerinti 
önkormányzat és a praxisjogot megszerezni kívánó orvos megköti.”

72. §  Az Öotv. 2/B. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A feladat-ellátási szerződés megkötésekor felmerülő vitás kérdések rendezésében a praxisjog engedélyezésére 
jogosult egészségügyi államigazgatási szerv – a felek által meghatározott kérdések eldöntésében – segítséget nyújt.”

73. §  Az Öotv. 2/C. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kormányrendeletben meghatározott praxiskezelő)
„a) nyilvántartást vezet
aa) a praxisjogokról,
ab) a tartósan betöltetlen háziorvosi körzetekről,”

74. §  Az Öotv. 2/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2/C. § a) pont aa) alpontja szerinti nyilvántartás a praxis kódja, a praxisjoggal érintett körzet meghatározása, 
a  praxisjogot engedélyező határozatot kiadó vagy a  praxisjogot hatósági bizonyítványban igazoló hatóság 
megnevezése, az engedély vagy a hatósági bizonyítvány száma és kelte tekintetében, a 2/C. § a) pont ab) alpontja 
szerinti nyilvántartás a praxis kódja, a praxisjoggal érintett körzet meghatározása és tartósan betöltetlenné válása 
időpontjának tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

75. §  Az Öotv. 3. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A praxisjogot a törvény erejénél fogva megszerző háziorvos kérelmére az egészségügyi államigazgatási szerv 
a praxisjog meglétét hatósági bizonyítvánnyal igazolja.”

76. §  Az Öotv. 2/D.  § (2)  bekezdésében az  „a hatóság” szövegrész helyébe az  „a praxiskezelő” szöveg, az  „az ügyfél 
nyilatkozatát” szövegrész helyébe az „az ügyfél írásbeli nyilatkozatát” szöveg lép.

7. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 
módosítása

77. §  Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 
4. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„c) rezidens: az  első egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítésének megszerzése érdekében jogviszonyban 
álló, az  államilag támogatott, az  egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény (a  továbbiakban: Eütv.) 115.  § 
(2)  bekezdés b)  pontja szerinti képzésben részt vevő szakorvos-, szakfogorvos-, szakgyógyszerész-, illetve 
szakpszichológus-jelölt.”

78. §  Az Eütev. 11/A. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Az e fejezetben, valamint a 29–31. §-ban meghatározott egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat)
„c) a  szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szervre, valamint az  az által foglalkoztatott 
rezidensekre”
(kell alkalmazni.)

79. §  Az Eütev. a következő 11/B. §-sal egészül ki:
„11/B.  § (1) A  rezidens az  egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzése ideje alatt a  kormányrendeletben 
meghatározott szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szervvel létesített közalkalmazotti 
jogviszonyban áll.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti rezidens felett a  közalkalmazotti jogviszony létesítésére és megszüntetésére, 
az  illetmény és a  munkakör megállapítására, valamint a  munkarend meghatározására irányuló munkáltatói 
jogköröket a  szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv vezetője gyakorolja. A  rezidens felett 
az  egyéb munkáltatói jogokat – e  törvény vagy a  felek eltérő rendelkezése hiányában – a  szakorvosképzésért 
felelős egészségügyi államigazgatási szerv által a  rezidens részére a munkavégzés helyeként kijelölt egészségügyi 
szolgáltató vezetője gyakorolja a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 186. szám 26155

(3) Ahol a  munka törvénykönyvéről szóló 2012.  évi I.  törvény (a  továbbiakban: Mt.) vagy a  Kjt. munkáltatóról 
rendelkezik, azon a  (2)  bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatót is érteni kell, figyelembe véve 
az intézményvezető munkáltatói jogainak e törvény szerinti korlátozását.
(4) A  Kormány a  rezidensek foglalkoztatása tekintetében a  III. Fejezetben foglaltaktól a  rezidensek számára 
kedvezőbb szabályokat rendeletben megállapíthat. Ebben az  esetben e  törvénytől eltérően a  Kormány 
rendeletében megállapított kedvezőbb rendelkezést kell alkalmazni.
(5) A  12/B.  §-ban foglaltaktól eltérően a  rezidenssel önként vállalt többletmunkáról megállapodás nem köthető. 
A rezidens egészségügyi ügyelet ellátására a 12/D. § (3) bekezdése szerinti keret terhére nem osztható be.
(6) Ügyeleti feladatokat a  rezidens a  12/D.  § (2)  bekezdése szerinti beosztás alapján is csak a  képzési tervben 
foglaltakkal összhangban láthat el, vagy ezen túlmenően arra a  rezidens és a  képzés helye szerinti egészségügyi 
szolgáltató a  8.  § (1)–(3)  bekezdése szerint szabadfoglalkozású jogviszonyt létesít. Az  e  szabadfoglalkozású 
jogviszony alapján teljesítendő egészségügyi tevékenységet a  13.  § (1)  bekezdésében foglaltak megfelelő 
alkalmazásával, az  5.  § (5)  bekezdésében foglaltakra figyelemmel kell beosztani. A  rezidens a  14/B.  § szerinti 
műszakpótlékra jogosító munkaidő-beosztásba csak a  szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási 
szerv előzetes jóváhagyásával osztható be.
(7) A  (6)  bekezdés szerinti, kizárólag ügyeleti feladatellátás céljából létesíthető szabadfoglalkozású jogviszonyban 
teljesített ügyelet tartama nem haladhatja meg a  munkaidőkeret átlagában a  heti 32 órát, amelynek a  8 óra 
feletti tartamára legalább az önként vállalt többletmunkára irányadó díjazást kell a  szabadfoglalkozású megbízási 
szerződésben megállapítani.”

80. §  Az Eütev. 15/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15/A. § Ha annál az egészségügyi szolgáltatónál, ahol az egészségügyi dolgozó egészségügyi felsőfokú szakirányú 
szakképzése megszerzése érdekében alkalmazásban áll, vagy a  11/B.  § bekezdése alapján a  szakorvosképzésért 
felelős egészségügyi államigazgatási szerv által szakképzésre kijelölt egészségügyi szolgáltatónál részben 
hiányoznak a  szükséges szakmai gyakorlat feltételei, az  egészségügyi dolgozó a  szakképzettség megszerzéséhez 
szükséges, és a  munkáltatónál vagy a  szakképzésre kijelölt egészségügyi szolgáltatónál nem teljesíthető 
időtartamban annál az  egészségügyi szolgáltatónál végezhet tevékenységet, ahol a  szakmai gyakorlat 
megszerzésének a feltételei rendelkezésre állnak (a továbbiakban: külső képzőhely). Erről a munkáltatónak, valamint 
a külső képzőhelynek és az egészségügyi dolgozónak meg kell állapodnia, azzal, hogy e jogcímen a munkavégzés 
tartama naptári évenként nem haladhatja meg a  kettőszáz napot. E  jogviszonyra egyebekben az  Mt.-nek 
a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.”

81. §  Az Eütev. 28. § (3) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„d) a rezidenseket foglalkoztató egészségügyi államigazgatási szerv kijelölését,
e) a III. Fejezetben foglaltaknál a rezidens számára kedvezőbb foglalkoztatási szabályokat”
(rendeletben meghatározza.)

82. §  Az Eütev. a következő 32. §-sal egészül ki:
„32. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi CXI. törvénnyel 
megállapított 11/A. § (2) bekezdés c) pontját és a 11/B. §-t a 2015. július 1-jét követően megkezdett szakképzések 
ideje alatt történő foglalkoztatásra kell alkalmazni.”

83. § (1) Az Eütev.
a) 11/A.  § (6)  bekezdésében az „a Kjt.” szövegrész helyébe az „a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi 

XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)” szöveg,
b) 12/B.  § (7)  bekezdésében az  „az Eütv.-ben foglaltak szerint, a  működési” szövegrész helyébe, az  „az 

egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991.  évi XI.  törvény 6.  § (1)  bekezdés e)  pontja 
szerinti” szöveg

lép.
 (2) Az Eütev.

a) 4.  § d)  pontjában az „az egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény (a  továbbiakban: Eütv.)” szövegrész 
helyébe az „az Eütv.” szöveg,
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b) 12.  § (1)  bekezdésében az  „a munka törvénykönyvéről szóló 2012.  évi I.  törvény (a  továbbiakban: Mt.)” 
szövegrész helyébe az „az Mt.” szöveg

lép.

84. §  Hatályát veszti az Eütev.
a) 29/C. §-a és
b) 32–34. §-a.

8. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

85. §  Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 
szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 15/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokat vagy vegyületcsoportokat az egészségügyért felelős miniszter 
rendeletében állapítja meg.”

86. §  A Gytv. 15/C. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az  1 éven belüli, az  új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és 
ellenőrzésről szóló, 2005. május 10-i 2005/387/IB tanácsi határozat szerinti kockázatértékelés lezárásához 
a szakértői szerv megállapításai szerint nem áll rendelkezésre elegendő adat, az új pszichoaktív anyag minősítése 
meghosszabbítható azzal, hogy a  kockázatértékelést kétévente el kell végezni mindaddig, amíg a  kockázatok 
kizárásához vagy alátámasztásához elegendő adat nem áll rendelkezésre.”

87. § (1) A Gytv. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a forgalomba hozatali engedély jogosultja Magyarországon a gyógyszerrel a folyamatos ellátást nem tudja 
biztosítani, a készítményt átmenetileg vagy tartósan nem tudja vagy nem kívánja forgalmazni, ezt a tényt, valamint 
ennek időtartamát, az  ezen idő alatt is elérhető mennyiség nagyságrendjét a  vele szerződéses jogviszonyban 
álló gyógyszer-nagykereskedőkkel, a  gyógyszerészeti államigazgatási szervvel és közfinanszírozásban részesülő 
gyógyszer esetén az egészségbiztosítási szervvel haladéktalanul tudatni köteles.”

 (2) A Gytv. 16. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) A  (2)  bekezdés szerinti bejelentést a  gyógyszerészeti államigazgatási szerv honlapján közzéteszi és erről 
– közfinanszírozásban részesülő gyógyszer esetén – az állami egészségügyi, katasztrófa- és védelmi készlet kezelőjét 
értesíti.
(7) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátásról, valamint a gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 21. § (4) bekezdésében foglalt esetben 
a  forgalomba hozatali engedély jogosultja és a  gyógyszer-nagykereskedő a  gyógyszerhiány kezelése érdekében 
az egészségügyért felelős miniszter rendeletében foglaltak szerint köteles együttműködni az állami egészségügyi, 
katasztrófa- és védelmi készlet kezelőjével, a  gyógyszerészeti államigazgatási szervvel és az  egészségbiztosítási 
szervvel.”

88. §  A Gytv. II. Fejezete a következő alcímmel és 20/A. §-sal egészül ki:
„Elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele
20/A.  § (1) A  gyógyszerészeti államigazgatási szerv határozatával elrendeli az  ideiglenes hozzáférhetetlenné 
tételét annak az elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett adatnak (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: 
elektronikus adat), amelynek hozzáférhetővé tétele vagy közzététele hamis vagy nem engedélyezett gyógyszer 
elérhetővé tételével összefügg.
(2) Az  elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét a  gyógyszerészeti államigazgatási szerv határozata 
az elektronikus adat ideiglenes eltávolításával rendeli el.
(3) A  gyógyszerészeti államigazgatási szerv (1) és (2)  bekezdés szerinti határozatának kötelezettje az  elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
szóló törvényben meghatározott szolgáltató és közvetítő szolgáltató (e paragrafus alkalmazásában a továbbiakban 
együtt: szolgáltató). A  kötelezett a  határozat vele történő közlését követő egy munkanapon belül köteles 
az elektronikus adat ideiglenes eltávolítására.
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(4) A  gyógyszerészeti államigazgatási szerv 100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő bírsággal sújthatja azt 
a  szolgáltatót, amely a  (3)  bekezdés szerinti kötelezettségének nem tesz eleget. A  bírság a  kötelezettség 
nemteljesítésének időtartama alatt ismételten is kiszabható.
(5) A  bírság összegét a  jogsértés súlyára, a  jogsértő magatartás ismételt tanúsítására és a  jogsértéssel okozott 
kár mértékére vagy az  eset más, a  kötelezettségszegés súlyát érintő lényeges körülményeire tekintettel kell 
meghatározni. A bírságot az azt kiszabó gyógyszerészeti államigazgatási szerv számlájára kell befizetni.
(6) Az  ideiglenes hozzáférhetetlenné tételre vonatkozó kötelezettség az  elrendelést követő 90 nap elteltével 
megszűnik.
(7) Az  ideiglenes hozzáférhetetlenné tételt a  gyógyszerészeti államigazgatási szerv annak megszűnése előtt 
megszünteti, ha
a) az elrendelés oka megszűnt, vagy
b) a gyógyszerészeti államigazgatási szerv egészségügyi termék hamisítása tárgyában tett feljelentése alapján indult 
büntetőeljárásban a  bíróság az  elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét elrendelte, vagy a  bíróság 
jogerős ügydöntő határozatában elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételét rendelte el.
(8) A  gyógyszerészeti államigazgatási szerv a  jogkövető magatartás elősegítése és a  betegek tájékoztatása 
érdekében honlapján, az  ezen alcím szerinti intézkedés végrehajtásának időtartama alatt közzéteszi a  jogerős 
ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel elrendelésével érintett honlap elnevezését és megjelölését.”

89. §  A Gytv. 22. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  (4)  bekezdés szerint rögzített adatok kérelemre történő módosítása esetén a  (2)–(4)  bekezdés szerint kell 
eljárni.”

90. §  A Gytv. 25/B. §-a a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2c) Ha a  kérelmező a  gyógyszer forgalomba hozatali engedély kiadása iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg 
jelzi, hogy a  forgalomba hozatali engedély kiadását követően az  egészségbiztosítási szervtől kedvezményezetti 
státusz megítélését fogja kérni, úgy – ha az  egészségbiztosítási szerv a  kedvezményezetti státuszt megítéli  – 
a gyógyszerészeti államigazgatási szerv visszatéríti a forgalomba hozatali engedély jogosultjának az általa befizetett 
igazgatási szolgáltatási díjat.”

91. §  A Gytv. 32. § (5) bekezdése a következő x) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy)
„x) az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokat vagy vegyületcsoportokat”
(rendeletben szabályozza.)

92. §  A Gytv. 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

93. §  A Gytv.
a) 1. § 37. pontjában az „a Kormány” szövegrész helyébe az „az egészségügyért felelős miniszter”,
b) 20.  § (2), (9) és (11)  bekezdésében az  „A gyógyszerészeti államigazgatási szerv” szövegrész helyébe 

az „A gyógyszerészeti államigazgatási szerv, illetve az egészségügyi államigazgatási szerv”
szöveg lép.

94. §  Hatályát veszti a Gytv. 32. § (4) bekezdés e) pont ea) alpontja.

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

95. §  Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006.  évi XCVII.  törvény (a  továbbiakban: Ekt.) 1.  § 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A területi szervezetek és az országos szervek jogi személyek. A területi szervezeteket és az országos szerveket 
a törvényszék nem veszi nyilvántartásba.”

96. §  Az Ekt. 13/C. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  kamarai választás a  szakmai kamara döntése szerint a  13/B.  § (2)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti eljárások 
bármelyike szerint történhet.
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(2) A  kamarai választás első fordulója érvényes, ha a  választásra jogosult kamarai tagok több mint huszonöt 
százaléka szavazott. A kamarai választás eredményességi feltételeit a szakmai kamara alapszabálya tartalmazza.
(3) A  kamarai választás első fordulójának érvénytelensége vagy eredménytelensége esetén a  szakmai kamara 
második választási fordulót tart. A  szakmai kamara a  második fordulót az  első forduló napjától – vagy a  13/B.  § 
(2)  bekezdés b) vagy c)  pontjának alkalmazása esetén a  választás első fordulójának utolsó napjától – számítva 
legkorábban tizenöt napon túl, de legkésőbb negyvenöt napon belül tartja meg. A  második forduló a  szavazatot 
leadó tagok számára tekintet nélkül érvényes. Az  alapszabály a  második forduló érvényességéhez szükséges 
részvételi arányt a szavazatot leadó választásra jogosultak arányának meghatározásával e  törvényben foglaltaknál 
szigorúbban is megállapíthatja.”

97. §  Hatályát veszti az Ekt.
a) VIII. Fejezete,
b) 32–33/C. §-a.

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

98. § (1) A  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 2006.  évi XCVIII.  törvény (a  továbbiakban: Gyftv.) 20.  § (4)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(4) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv a tényállás tisztázása érdekében jogosult
a) a  gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja, illetve a  gyógyászati segédeszköz gyártója vagy 
forgalmazója és az általa megbízott ismertetési tevékenységet folytató közötti,
b) az  ismertetési tevékenységet folytató és a  vele szerződéses jogviszonyban álló, gyógyszer, illetve gyógyászati 
segédeszköz rendelésére és forgalmazására jogosult személy közötti,
c) az  ismertetési tevékenységet folytató érdekében szerződés alapján eljáró más személy és a  gyógyszer, illetve 
gyógyászati segédeszköz rendelésére és forgalmazására jogosult személy közötti
jogviszonyt és a ténylegesen megvalósuló tevékenységet vizsgálni.”

 (2) A Gyftv. 20. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés szerinti vizsgálathoz a jogviszony, illetve a tevékenység alanyainak rendelkezésre kell bocsátania 
mindazokat a bizonyítékokat, amelyek alapján megállapítható, hogy a ténylegesen végzett tevékenység a létrejött 
jogviszonyok tartalmának megfelel, illetve nem minősül jogellenes kereskedelmi gyakorlatnak.”

 (3) A Gyftv. 20. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A 14. §-ban és a 15. § szerinti jogszabályban foglaltak végrehajtásának ellenőrzésével összefüggésben indított 
eljárások során az  ügyintézési határidő 60 nap, amely indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb 21 nappal 
meghosszabbítható.”

99. §  A Gyftv. 23. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Ha a  31/B.  § (1)  bekezdése szerinti kérelem benyújtását követően az  egészségbiztosítási szerv 
a kedvezményezetti státuszt megítéli, visszatéríti a forgalomba hozatali engedély jogosultjának az általa befizetett 
igazgatási szolgáltatási díjat.”

100. §  A Gyftv. 26. § (5) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A támogatásvolumen-szerződésekben rögzített befizetési kötelezettség)
„e) a  szerződésben rögzített, a  költséghatékonyság szempontjából meghatározó adagolástól, alkalmazott dózistól 
való eltérés alapján, az adott gyógyszer alkalmazási előírásának megfelelően”
(kerülhet megállapításra.)

101. §  A Gyftv. 31/C. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  (2)  bekezdéstől eltérően az  egészségbiztosítási szerv akkor fogadhat be gyógyszert támogatási érték 
nélküli támogatási kategóriába kedvezményezetti státusszal, ha a  gyógyszer megfelel a  31/B.  § (2)  bekezdésében 
foglaltaknak, továbbá a gyógyszer éves forgalma várhatóan nem haladja meg a – termelői áron számított – 30 millió 
forintot.
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(2b) Az  egészségbiztosítási szerv a  (2a)  bekezdés szerint befogadott gyógyszer forgalmi adatainak felülvizsgálatát 
évente elvégzi és ha a  gyógyszer forgalma a  (2a)  bekezdésben meghatározott értéket meghaladja, 
az  egészségbiztosítási szerv dönthet a  kedvezményezetti státusz megszüntetéséről a  (3)  bekezdés szerinti ötéves 
időtartam lejártát megelőzően is.”

102. § (1) A Gyftv. 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  gyógyászati segédeszköz gyártója vagy annak meghatalmazott képviselője az  egészségbiztosítási szerv 
32.  § szerinti határozatának jogerőre emelkedését követően a  befogadott és támogatással forgalmazható, illetve 
kölcsönözhető gyógyászati segédeszköz árát vagy a  kölcsönzési díját érintő változtatással kíván élni, a  32.  § 
(2) bekezdés b) pont ba) vagy bf ) alpontja szerinti kérelmet kell előterjesztenie, illetve a 32. § (2) bekezdés b) pont 
bb) vagy be) alpontja szerinti bejelentést kell tennie.”

 (2) A Gyftv. 34. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  egészségbiztosítási szerv kezdeményezi az  egészségügyért felelős miniszternél új funkcionális csoport 
nyitását, ha egymást követő 12 hónapon belül több mint 50 beteg kérelme alapján kerül engedélyezésre 
társadalombiztosítási támogatással nem rendelhető gyógyászati segédeszköz méltányosságból történő támogatása 
–  az  Ebtv. 26.  § (1)  bekezdés c)  pontja alapján – és az  eszköz funkcionális csoportját még nem tartalmazza 
az egészségügyért felelős miniszter rendelete.”

103. §  A Gyftv. 35. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A közgyógyellátásra jogosultak részére közgyógyellátás jogcímén rendelt gyógyászati segédeszközök javítása 
– ha az eszköz támogatással javítható – térítésmentes.”

104. §  A Gyftv. 49. § (7) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A pályázati kiírás tartalmazza)
„f ) a pályázat benyújtásának határnapját.”

105. §  A Gyftv. 50. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Fiókgyógyszertár működtetésére – a  közúton történő megközelítés figyelembevételével – a  legközelebb eső 
közforgalmú gyógyszertárat működtető kaphat engedélyt. Amennyiben a kérelmező nem felel meg az e törvényben 
és e  törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben előírt feltételeknek, vagy a  legközelebb eső 
közforgalmú gyógyszertár nem kíván fiókgyógyszertárat működtetni az  adott településen, úgy az  egészségügyi 
államigazgatási szerv más – több kérelmező esetén a  közúton történő megközelítés figyelembevételével 
közelebb eső – közforgalmú gyógyszertár működtetője részére engedélyezheti fiókgyógyszertár működtetését. 
A közforgalmú gyógyszertárat működtetőnek háromnál több fiókgyógyszertár működtetése nem engedélyezhető. 
A három fiókgyógyszertárból egy működtethető mozgó egységként. Az a közforgalmú gyógyszertárat működtető, 
amely fiókgyógyszertárának működési engedélye az  54.  § (2)  bekezdés a)  pont ab)  alpontja alapján legalább két 
alkalommal visszavonásra került, a második visszavonásról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított három 
évig fiókgyógyszertár létesítésére és működtetésére nem adhat be kérelmet.”

106. §  A Gyftv. 50/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„50/A.  § A  közforgalmú gyógyszertár működtetője kérelmére az  egészségügyi államigazgatási szerv engedélyezi 
a  fiókgyógyszertár áthelyezését. Az  áthelyezésre kizárólag az  adott településen belül, legkésőbb az  áthelyezést 
engedélyező határozat jogerőre emelkedését követő 6 hónapon belül kerülhet sor.”

107. §  A Gyftv. 53. § (6) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A működési engedély tartalmazza:)
„h) intézeti gyógyszertár esetén az intézeti vezető főgyógyszerész nevét.”

108. §  A Gyftv. 53/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Fiók- és kézigyógyszertár esetén az  egészségügyi államigazgatási szerv az  ellátó közforgalmú gyógyszertár 
nevének vagy pontos címének megváltoztatása esetén a gyógyszertár működési engedélyét hivatalból módosítja.”
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109. § (1) A Gyftv. 54. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A működési engedélyt az  (1)  bekezdésben foglaltakon túl – a  (3)  bekezdésben és az  58.  § (2)  bekezdésében foglalt 
kivétellel – a  létesítési engedéllyel egyidejűleg a  működési engedély visszavonására okot adó körülményekről való 
tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül vissza kell vonni akkor is, ha]
„a) fiókgyógyszertár esetén
aa) a működési engedélyében megjelölt településen közforgalmú gyógyszertár kezdi meg működését,
ab) a létesítési engedélye jogerőre emelkedését követő 6 hónapon belül nem kezdte meg működését;”

 (2) A Gyftv. 54. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
[A működési engedélyt az  (1)  bekezdésben foglaltakon túl – a  (3)  bekezdésben és az  58.  § (2)  bekezdésében foglalt 
kivétellel – a  létesítési engedéllyel egyidejűleg a  működési engedély visszavonására okot adó körülményekről való 
tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül vissza kell vonni akkor is, ha]
„j) a pályázatban vállalt többletszolgáltatást a pályázat nyertese nem teljesíti.”

110. §  A Gyftv. 58. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A személyi jog gyakorlására vonatkozó engedélyt vissza kell vonni, ha)
„f ) a  gyógyszerek forgalmazására, készletben tartására és kiadására vonatkozó jogszabályok ismételt és súlyos 
megsértése miatt kerül visszavonásra a létesítési és működési engedély.”

111. §  A Gyftv. 60/D. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ideiglenes vezető az a gyógyszerész lehet, aki megfelel a 61. § (2)–(4) bekezdésében foglalt feltételeknek.”

112. §  A Gyftv. a következő 87/F–G. §-sokkal egészül ki:
„87/F. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi CXI. törvény 
hatálybalépéséig engedélyezett fiókgyógyszertár áthelyezések tekintetében az áthelyezésnek 2015. július 1-jéig kell 
megtörténnie.
87/G. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi CXI. törvény 
hatálybalépéséig engedélyezett fiókgyógyszertár működtetését legkésőbb 2015. július 1-jéig kell megkezdeni.”

113. §  A Gyftv. a következő 87/H. §-sal egészül ki:
„87/H.  § Ahol e  törvény csecsemőgondozási díjat említ, azon terhességi-gyermekágyi segélyt kell érteni, ha 
az ellátásra való jogosultság 2015. január 1-jét megelőzően nyílt meg.”

114. §  A Gyftv.
a) 11.  § (3)  bekezdésében a  „Gyógyászati segédeszköz forgalmazó” szövegrész helyébe a  „Gyógyszertárban 

gyógyászati segédeszköz forgalmazó”,
b) 38/A. § a) pontjában a „terhességi-gyermekágyi segélyt” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díjat”,
c) 41. § (1) bekezdésében a „létesítendő” szövegrész helyébe a „létesítési engedéllyel rendelkező”,
d) 49. § (7) bekezdés a) pontjában a „település/településrész/kerület” szövegrész helyébe a „település/kerület”,
e) 49. § (10) bekezdés b) pont bd) alpontjában a „nyújtott nyitvatartást” szövegrész helyébe a „nyújtott, a többi 

pályázóhoz képest hosszabb nyitva tartást”,
f ) 50.  § (2)  bekezdésében a „Fiókgyógyszertár működtetésére” szövegrész helyébe az „A 49.  § (10)  bekezdés 

a) pontjában foglalt kivétellel fiókgyógyszertár működtetésére”,
g) 53/A.  § (5)  bekezdésében a „működési engedélyt” szövegrész helyébe a „működési engedélyt a  létesítési 

engedéllyel egyidejűleg”,
h) 60/C. § (3) bekezdésében a „gyógyszertár felelős vezető alkalmazásával” szövegrész helyébe a „gyógyszertár, 

a gyógyszertárat működtető gazdasági társaság kérelme alapján felelős vezető alkalmazásával”,
i) 63. § (2) bekezdésében a „(2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(2)–(4) bekezdésében”,
j) 66.  § (1)  bekezdésében a  „Hatósági vezetőnek” szövegrész helyébe a  „Hatósági vezetőnek a  61.  §  

(2)–(4) bekezdése szerint”,
k) 70. § (2) bekezdésében a „66. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „68. § (2) bekezdés b) pontja”
szöveg lép.
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115. §  Hatályát veszti a Gyftv.
a) 53/B. § (2a) bekezdésében a „/városban” szövegrész,
b) 53/B. § (2a) bekezdésében a „/városon” szövegrész,
c) 59. § (1) bekezdés c) pontja.

11. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosítása

116. §  Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Eftv.) 1. § (2) bekezdés 
i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„i) szakellátási kapacitás:
ia) a járóbeteg-szakellátásban a szakorvosi és nem szakorvosi órák száma,
ib) a fekvőbeteg-ellátásban az aktív és krónikus ellátási ágyak száma,
ic) művesekezelés esetén a kezelésszám,
id) nappali kórházi ellátásban a beteglétszám,
ie) egynapos ellátásban a súlyszám,
if ) az  ia)–ie)  alpont alá nem tartozó esetben az  e  törvény végrehajtásáról szóló rendeletben foglaltak szerinti 
eljárásban meghatározott egység;”

117. §  Az Eftv. 1/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  (1)  bekezdés alapján állami tulajdonba került vagyon tekintetében az  Állami Egészségügyi Ellátó Központ 
(a továbbiakban: ÁEEK) gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét.”

118. §  Az Eftv. 2/H. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  ebben az  alcímben foglaltakat a  2.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti megállapodás és a  2.  § (1)  bekezdés 
b) pontja szerinti szerződés módosítása során is alkalmazni kell.”

119. §  Az Eftv.
a) 1/B. § (6) bekezdésében az „A GYEMSZI” szövegrész helyébe az „Az ÁEEK”,
b) 4. § (2) bekezdésében az „illetékes egészségügyi államigazgatási szervnek, valamint a Kormány által kijelölt 

véleményezésre jogosult szakértői szervnek” szövegrész helyébe az „illetékes egészségügyi államigazgatási 
szervnek”,

c) 4. § (3) bekezdésében az „és a 4/A. §-ban meghatározott szempontok alapján – a Kormány által kijelölt szerv 
szakértői véleményének figyelembevételével –” szövegrész helyébe az „alapján”,

d) 5.  § (2)  bekezdésében az  „amennyiben az  érintett egészségügyi szolgáltató fenntartójával nem azonos, 
a Kormány által kijelölt szerv szakértői” szövegrész helyébe az „egészségbiztosító”,

e) 5/A. § (1) és (11) bekezdésében, valamint az 5/B. § (5) bekezdésében az „amennyiben az érintett egészségügyi 
szolgáltató fenntartójával nem azonos, a  Kormány által kijelölt szerv szakértői” szövegrész helyébe 
az „egészségbiztosító”,

f ) 14.  § (2)  bekezdésében az  „egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010.  évi 
CLXXIII.  törvénnyel” szövegrész helyébe az  „egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2014. évi CXI. törvénnyel”,

g) 14. § (5) bekezdésében a „2014. december 31-éig” szövegrész helyébe a „2015. december 31-éig”
szöveg lép.

120. §  Hatályát veszti az Eftv.
a) 5.  § (5)  bekezdésében az „– amennyiben az  érintett egészségügyi szolgáltató fenntartójával nem azonos, 

a Kormány által kijelölt szerv szakértői véleményének figyelembevételével –”,
b) 7.  § (7)  bekezdésében az „és amennyiben az  érintett egészségügyi szolgáltató fenntartójával nem azonos, 

a Kormány által kijelölt szerv”
szövegrész.
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12. A humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint 
a biobankok működésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény módosítása

121. §  A humángenetikai adatok védelméről, a  humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a  biobankok 
működésének szabályairól szóló 2008.  évi XXI.  törvény (a  továbbiakban: Gtv.) 3.  § (1)  bekezdés 11–15.  pontja 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában)
„11. humángenetikai vizsgálat: az  egészséget károsan befolyásoló hatásokkal társuló vagy azokat előre jelző, 
csírasejt eredetű (örökölt) vagy a  magzati élet korai szakaszában kialakult, a  genom (gének, kromoszómák) 
veleszületett – genetikai betegséget okozó vagy arra hajlamosító – variánsainak kimutatására irányuló, genetikai 
mintán végzett laboratóriumi analízis, amely a  vizsgálat célja szerint lehet klinikai genetikai vizsgálat genetikai 
szűrővizsgálat és kutatási célú genetikai vizsgálat;
12. klinikai genetikai vizsgálat: olyan humángenetikai vizsgálat, amelynél a  genetikai mintát szolgáltató érintett 
személy betegség tüneteit mutatja (diagnosztikus genetikai teszt), vagy amelynél a  genetikai mintát szolgáltató 
tünetmentes személy vér szerinti rokona genetikai betegségben szenved és a  személy saját egészsége, illetve 
gyermekvállalása szempontjából fokozott kockázatnak van kitéve;
13. genetikai szűrővizsgálat: meghatározott populáció tagjainak válogatás nélküli, szűrőprogram keretében 
végzett humángenetikai vizsgálata, amelynek célja a genetikai mintát szolgáltató tünetmentes személyek köréből 
a veszélyeztetettek beazonosítása genetikai jellemzőik feltárásával;
14. kutatási célú genetikai vizsgálat: olyan humángenetikai vizsgálat, amelynél a genetikai mintát szolgáltató egyén 
tünetmentes vagy olyan beteg, akinek betegségét klinikai diagnosztikus genetikai teszttel már megállapították, 
és az  engedélyezett kutatási terv keretében végzett kutatás célja emberi betegségek genetikai hátterének vagy 
kezelési lehetőségeinek jobb megismerése;
15. genetikai tanácsadás: olyan konzultációs eljárás, amely során erre jogszabály alapján jogosult személy 
tájékoztatást ad a klinikai genetikai vizsgálatok előnyeiről vagy kockázatairól, feltárja a humángenetikai vizsgálatok 
eredményeinek lehetséges következményeit, és segíti a betegség természetének megértését;”

122. §  Hatályát veszti a Gtv.
a) 3. § (1) bekezdés 10. pontja,
b) 27. § (3) bekezdése,
c) 30. § (3) bekezdése.

13. Az egészségüggyel összefüggő egyéb törvények módosítása

123. §  Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény
a) 2. § (6) bekezdés g) pont 6. alpontjában az „Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet” szövegrész 

helyébe az „egészségügyi államigazgatási szerv”,
b) 2.  § (6)  bekezdés g)  pont 11.  alpontjában az  „Országos Gyógyszerészeti Intézet” szövegrész helyébe 

az „egészségügyi államigazgatási szerv”,
c) 50/B.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „terhességi-gyermekágyi segély” szövegrész helyébe 

a „csecsemőgondozási díj”,
d) 50/D.  § (2)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában a  „terhességi-gyermekágyi segély” szövegrész helyébe 

a „csecsemőgondozási díj”,
e) 51/B.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a  továbbiakban: OEP)” 

szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szerv”,
f ) 51/B. § (1) bekezdés l) pontjában az „OÉTI” szövegrész helyébe az „az egészségügyi államigazgatási szerv”,
g) 51/E. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében az „OEP” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szerv”
szöveg lép.

124. §  Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény a következő 81/A. §-sal egészül ki:
„81/A.  § Ahol e  törvény csecsemőgondozási díjat említ, azon terhességi-gyermekágyi segélyt kell érteni, ha 
az ellátásra való jogosultság 2015. január 1-jét megelőzően nyílt meg.”
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125. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi 
I. törvény 86. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)
„h) az EGT-állampolgár és a családtag egészségügyi ellátását, az egészségügyi ellátás anyagi fedezetének mértékét 
és igazolását;”

126. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés 
h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)
„h) a  harmadik országbeli állampolgárok egészségügyi ellátását, az  egészségügyi ellátás anyagi fedezetének 
mértékét és igazolását;”

127. §  A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 3. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) A  települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az  átvételhez kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2012.  évi XXXVIII.  törvény 13.  §-a, illetve az  egészségügyi ellátórendszer 
fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 1/B. §-a alapján az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: 
ÁEEK) tulajdonosi joggyakorlásába tartozó egészségügyi intézményekhez tartozó ingatlanok esetében a tulajdonosi 
jogokat a miniszter az egészségügyért felelős miniszterrel, az NFA és az ÁEEK útján a (3) bekezdés a)–c) pontjában 
meghatározott módon gyakorolja.”

128. §  A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az  átvételhez kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2012.  évi XXXVIII.  törvény (a  továbbiakban: 2012.  évi XXXVIII.  törvény) 13.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  magyar államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlására az  Állami 
Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) jogosult
a) a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat 
egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011.  évi CLIV.  törvény (a  továbbiakban: konszolidációs 
törvény), továbbá az  Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011.  évi 
CLXXXVI. törvény alapján állami tulajdonba került, állami egészségügyi feladatellátást szolgáló vagyon,
b) e törvény alapján állami tulajdonba kerülő, az állami egészségügyi feladatellátást szolgáló vagyon és
c) e  törvény 4.  mellékletében felsorolt országos gyógyintézetek, valamint az  egészségügyért felelős miniszter 
irányítása alá tartozó, az  a) és b)  pontokon túli egyéb egészségügyi szolgáltató vagyonkezelésében lévő vagyon 
tekintetében.”

129. §  A 2012. évi XXXVIII. törvény
a) 13. § (1a) bekezdésében az „a GYEMSZI” szövegrész helyébe az „az ÁEEK”,
b) 13. § (2) és (3a) bekezdésében az „A GYEMSZI” szövegrész helyébe az „Az ÁEEK”,
c) 15/B. §-ában

ca) a „GYEMSZI” szövegrészek helyébe az „ÁEEK”,
cb) az „a GYEMSZI” szövegrészek helyébe az „az ÁEEK”

szöveg lép.

130. §  A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012.  évi 
CLXVI. törvény (a továbbiakban: Lrtv.) 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

131. §  A fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást 
nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által 
ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az  ezzel kapcsolatos eljárási kérdések 
rendezéséről szóló 2013.  évi XXV.  törvény (a  továbbiakban: 2013.  évi XXV.  törvény) 3.  § (3)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) Az államot a (2) bekezdés szerinti ügyletek tekintetében az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: 
ÁEEK) képviseli.”



26164 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 186. szám 

132. §  A 2013. évi XXV. törvény 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az e törvény szerint az állam tulajdonába került vagyon tekintetében a tulajdonosi jogokat az ÁEEK gyakorolja.”

133. §  Hatályát veszti a 2013. évi XXV. törvény
a) 6. § (3) bekezdése,
b) 8. § (2) bekezdése.

134. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvény 62. § c) pontjában 
a „terhességi-gyermekágyi segélyt” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díjat” szöveg lép.

 (2) Az  egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998.  évi LXVI.  törvény 5.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „terhességi-
gyermekágyi segély” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díj” szöveg lép.

 (3) A  pályakezdő fiatalok, az  ötven év feletti munkanélküliek, valamint a  gyermek gondozását, illetve a  családtag 
ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az  ösztöndíjas foglalkoztatásról 
szóló 2004.  évi CXXIII.  törvény 8/B.  § (1)  bekezdésében a „terhességi-gyermekágyi segélyben” szövegrész helyébe 
a „csecsemőgondozási díjban” szöveg lép.

 (4) Az  egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011.  évi CLVI.  törvény 458.  § 
(1) bekezdés a) pontjában a „terhességi-gyermekágyi segélyben” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díjban” 
szöveg lép.

 (5) A  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi 
CXCI. törvény
a) 2.  § (3)  bekezdés a)  pontjában a  „terhességi-gyermekágyi segély” szövegrész helyébe a  „terhességi-

gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj”,
b) 10.  § (2)  bekezdés c)  pontjában a  „baleseti táppénzt” szövegrész helyébe a  „baleseti táppénzt, valamint 

az Ebtv. 42/C. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel megállapított gyermekgondozási díjat”,
c) 13.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a  „baleseti táppénzt” szövegrész helyébe a  „baleseti táppénzt, valamint 

az Ebtv. 42/C. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel megállapított gyermekgondozási díjat”,
d) 14.  § (5)  bekezdés a)  pontjában a  „terhességi-gyermekágyi segély” szövegrész helyébe a  „terhességi-

gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj”
szöveg lép.

 (6) A  kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a  kisvállalati adóról szóló 2012.  évi CXLVII.  törvény 8.  § (9)  bekezdés 
a) pontjában a „terhességi-gyermekágyi segélyben” szövegrész helyébe a „csecsemőgondozási díjban” szöveg lép.

135. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvény a következő 63. §-sal 
egészül ki:
„63. § Ahol e törvény csecsemőgondozási díjat említ, azon terhességi-gyermekágyi segélyt kell érteni, ha az ellátásra 
való jogosultság 2015. január 1-jét megelőzően nyílt meg.”

 (2) Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény a következő 13. §-sal egészül ki:
„13. § Ahol e törvény csecsemőgondozási díjat említ, azon terhességi-gyermekágyi segélyt kell érteni, ha az ellátásra 
való jogosultság 2015. január 1-jét megelőzően nyílt meg.”

 (3) A  pályakezdő fiatalok, az  ötven év feletti munkanélküliek, valamint a  gyermek gondozását, illetve a  családtag 
ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 
2004. évi CXXIII. törvény a következő 17/C. §-sal egészül ki:
„17/C.  § Ahol e  törvény csecsemőgondozási díjat említ, azon terhességi-gyermekágyi segélyt kell érteni, 
ha az ellátásra való jogosultság 2015. január 1-jét megelőzően nyílt meg.”

 (4) Az  egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011.  évi CLVI.  törvény 
a következő 467/D. §-sal egészül ki:
„467/D.  § Ahol e  törvény csecsemőgondozási díjat említ, azon terhességi-gyermekágyi segélyt kell érteni, 
ha az ellátásra való jogosultság 2015. január 1-jét megelőzően nyílt meg.”

 (5) A  kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a  kisvállalati adóról szóló 2012.  évi CXLVII.  törvény a  következő 
32/A. §-sal egészül ki:
„32/A.  § Ahol e  törvény csecsemőgondozási díjat említ, azon terhességi-gyermekágyi segélyt kell érteni, ha 
az ellátásra való jogosultság 2015. január 1-jét megelőzően nyílt meg.”
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136. §  Nem lép hatályba az  egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013.  évi 
CXXVII. törvény 34. §-a, 36. §-a, 42. §-a, 47. §-a, 50. §-a, 53. §-a, 56. § l) pontja, továbbá 57. § f ) és i) pontja.

137. §  Nem lép hatályba az  egyes törvényeknek a  gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a  szociális 
hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról szóló 2013.  évi 
CCXXIV. törvény 7. §-a és a 15. § (2) bekezdése.

14. Záró rendelkezések

138. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2015. július 2-án 
hatályát veszti.

 (2) Az 1. § (1) és (3) bekezdése, a 2–4. §, a 6. § (1) bekezdése, a 7. § (2) bekezdése, a 8–17. §, a 19–47. §, a 48. § a), b), 
e), f ), h)–w) pontja, a 49–60. §, a 65. §, a 66. §, a 67. § (1)–(4) bekezdése, a 68–76. §, a 84–91. §, a 93–113. §, a 114. § 
b)–k) pontja, a 115. §, a 116. §, a 118. §, a 119. § b)–f ) pontja, a 120–126. §, a 130. §, a 134. §, a 135. § és a 139. §, 
valamint az 1. és a 3. melléklet 2015. január 1-jén lép hatályba.

 (3) Az  5.  §, a  6.  § (2)  bekezdése, a  63.  § (2)  bekezdése, a  67.  § (5)  bekezdése, a  92.  § és a  2.  melléklet az  e  törvény 
kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

 (4) A 117. §, a 119. § a) pontja, a 127–129. § és a 131–133. § 2015. március 1-jén lép hatályba.
 (5) A 114. § a) pontja 2015. április 1-jén lép hatályba.
 (6) A 18. §, valamint a 48. § c), d) és g) pontja 2015. június 30-án lép hatályba.
 (7) A 61. §, a 62. §, a 64. §, a 77–82. § és a 83. § (2) bekezdése 2015. július 1-jén lép hatályba.

139. §  Az 50. § és a 69. § b) pontja az emberi szövetek és sejtek adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, 
megőrzésére, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról szóló, 
2004. március 31-i 2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2014. évi CXI. törvényhez

A Gyógyszer Tv. Melléklet „A) Jegyzék:” című részében foglalt táblázat a következő 27–68. sorral egészül ki:

[Hivatalos elnevezés 

(illetve más név vagy rövidítés, illetve külföldön gyakran 

használt más írásmód)

Kémiai név]

„27. 1- naphyrone (1-nafiron) 1-(naphthalen-1-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one

28. 2-aminoindane (2-aminoindán) 2,3-dihydro-1H-inden-2-amine

29. 2-DPMP, Desoxypipradrol (dezoxipipradrol) 2-(diphenylmethyl)piperidine

30. 2-naphyrone (2-nafiron) 1-(naphthalen-2-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one

31. 3-MeO-PCE N-ethyl-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanamine

32. 4-MeO-PCP 1-[1-(4-methoxyphenyl)cyclohexyl]piperidine

33. 5-IAI 5-iodo-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine

34. 5-MeO-AMT 1-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)propan-2-amine

35. α- Pyrrolidinovalerophenone, α-PVP 1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone

36. AM-2201 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naphthalen-1-yl)methanone

37. AMT (alfa-metiltriptamin) 1-(lH-indol-3-yl)propan-2-amine

38. Camfetamine (kamfetamin) N-methyl-3-phenylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine
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39. CP 47,497 C8-homológ 2-(3-hydroxycyclohexyl)-5-(2-methylnonan-2-yl)phenol

40. CRA 13 naphthalen-1-yl [4-(pentyloxy)naphthalen-1-yl]methanone

41. D2PM, Diphenylprolinol (difenilprolinol) diphenyl(pyrrolidin-2-yl)methanol

42. DBZP 1,4-dibenzylpiperazine

43. Desoxy-D2PM (dezoxi-D2PM) 2-(diphenylmethyl)pyrrolidine

44. Dimethocaine (dimetokain) 3-(diethylamino)-2,2-dimethylpropyl-4-aminobenzoate

45. DMAA 4-methylhexan-2-amine

46. Etaqualone (etakvalon) 3-(2-ethylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one

47. Ethylphenidate (etilfenidát) ethyl phenyl(piperidin-2-yl)acetate

48. GBL, gamma- butyrolactone 
(gamma-butirolakton)

dihydrofuran-2(3H)-one

49. HU-210 9-(hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10a-
tetrahydrobenzo [c]chromen-1-ol

50. Ibogain (6R,6aS,7S,9R)-7-ethyl-2-methoxy-6,6a,7,8,9,10,12,13-octahydro-5H-6,9-
methanopyrido[10,20:1,2]azepino[4,5-b]indole

51. MDAI 6,7-dihydro-5H-indeno[5,6-d][1,3]dioxol-6-amine

52. Methoxetamine (metoxetamin) 2-(ethylamino)-2-(3-methoxyphenyl)cyclohexanone

53. MPA, Methylthienylpropamine 
(metiltienil-propamin)

N-methyl-1-(thiophen-2-yl)propan-2-amine

54. ODT, O-desmethyltramadol 
(O-dezmetiltramadol)

3-{2-[(dimethylamino)methyl]-1-hydroxycyclohexyl}phenol

55. para-methyl-4-methylaminorex 
(para-metil-4-metilaminorex) / 4,4’-DMAR

4-methyl-5-(4-methylphenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine, illetve 
4-methyl-5-(4-methylphenyl)-1,3-oxazolidin-2-imine tautomerek

56. Pentedron,
β-ethyl-methcathinone
(β-etil-metkatinon)

2-methylamino-1-phenyl-1-pentanone

57. MBZP 1-benzyl-4-methylpiperazine

58. pFBT, 4-fluorotropacocaine 
(fluortropakokain)

8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl 4-fluorobenzoate

59. pFPP 1-(4-fluorophenyl)piperazine

60. Phenazepam (fenazepam) 7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

61. Salvinorin A (Szalvinorin A) (2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-(acetyloxy)-2-(3 furanyl)dodecahydro-
6a,10b-dimethyl-4,10-dioxo-2H-naphtho[2,1-c]pyran-7-carboxylic acid 
methyl ester

62. TFMPP 1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine

63. β- Me-PEA 2-phenylpropan-1-amine

64. 3-MeO-PCP 1-[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]-piperidine

65. Homoamphetamine 3-amino-1-phenyl-butane

66. AH-7921 3,4-diklór-N-[[1-(dimetil-amino)ciklohexil]metil]benzamid

67. 25I-NBOMe 4-jód-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxi-benzil)fenetilamin

68. AB-CHMINACA N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-
indazole-3-carboxamide”
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2. melléklet a 2014. évi CXI. törvényhez

 1. A Gytv. 1. számú melléklete a „III.I.4.” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(Összeg)

„III.I.5. Gyógyszerközvetítői tevékenység regisztrációjának módosítása 9 000”

 2. A Gytv. 1. számú melléklet „III.Q.2.” sora helyébe a következő sorok lépnek:

(Összeg)

„III.Q.2. Gyógyszerhatóanyag-gyártási tevékenység nyilvántartásba vétele 2013. július 1-jét 
megelőzően ilyen tevékenységet végzőként nem regisztráltak számára

III.Q.2.1. Nyilvántartásba vétel alapdíja és az első hatóanyag engedélyezése 225 000

III.Q.2.2. Gyártott hatóanyagonként és telephelyenként  90 000”

 3. A Gytv. 1. számú melléklet „III.Q.3.” sora helyébe a következő sorok lépnek:

(Összeg)

„III.Q.3. Gyógyszerhatóanyag-importtevékenység regisztrációja 2013. július 1-jét megelőzően 
ilyen tevékenységet végzőként nem regisztráltak számára

III.Q.3.1. Nyilvántartásba vétel alapdíja és az első hatóanyag engedélyezése 225 000

III.Q.3.2. Gyártott hatóanyagonként és telephelyenként  90 000”

 4. A Gytv. 1. számú melléklet „III.Q.4.” sora helyébe a következő sorok lépnek:

(Összeg)

„III.Q.4. Gyógyszerhatóanyag-forgalmazási tevékenység regisztrációja 2013. július 1-jét 
megelőzően ilyen tevékenységet végzőként nem regisztráltak számára

III.Q.4.1. Nyilvántartásba vétel alapdíja és az első hatóanyag engedélyezése 225 000

III.Q.4.2. Gyártott hatóanyagonként és telephelyenként  90 000”

 5. A Gytv. 1. számú melléklete a „III.Q.4.” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(Összeg)

„III.Q.5. Gyógyszerhatóanyag-gyártási, import és forgalmazási tevékenység regisztráció új 
hatóanyaggal, hatóanyagonként és telephelyenként

 90 000

III.Q.6. Gyógyszerhatóanyag-gyártási, import és forgalmazási tevékenység regisztráció 
módosítása minden egyéb esetben bejelentésenként

 15 000

III.R. Gyógyszerhatóanyag-gyártási tevékenység helyszíni ellenőrzése kérelemre, GMP 
megfelelőség igazolása céljából (telephelyenként)

450 000

III.S. Hatósági bizonyítvány kiállítása a vámhatóság részére gyógyszer-nagykereskedelmi 
és gyógyszergyártási engedélyről illetve a belföldi forgalomba hozatal céljára behozni 
kívánt gyógyszer engedélyéről

 22 500”
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3. melléklet a 2014. évi CXI. törvényhez

Az Lrtv. 2. mellékletében foglalt táblázat „Egészségügy” sora a következő 16a sorral egészül ki:

(Ágazat) (Alágazat)

 (Egészségügy)

 „16a gyógyszer-nagykereskedelem”

2014. évi CXII. törvény
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvénynek a tisztességes piaci magatartás megvalósulása 
érdekében a vállalkozások működésével összefüggő módosításáról*

1. §  A kereskedelemről szóló 2005.  évi CLXIV.  törvény (a  továbbiakban: Kertv.) 2.  §-a a  következő 32–35.  ponttal 
egészül ki:
„32. hipermarket: kiskereskedelmi tevékenységet, vagy kis- és nagykereskedelmi tevékenységet azonos helyen és 
időben folytató 5000 négyzetméternél nagyobb bruttó alapterülettel rendelkező, napi fogyasztási cikket értékesítő 
üzlet;
33. nagyméretű szupermarket: kiskereskedelmi tevékenységet, vagy kis- és nagykereskedelmi tevékenységet azonos 
helyen és időben folytató 2500–5000 négyzetméter közötti bruttó alapterülettel rendelkező, napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet;
34. szupermarket: kiskereskedelmi tevékenységet, vagy kis- és nagykereskedelmi tevékenységet azonos helyen és 
időben folytató 400–2500 négyzetméter közötti bruttó alapterülettel rendelkező, napi fogyasztási cikket értékesítő 
üzlet;
35. diszkont: kiskereskedelmi tevékenységet, vagy kis- és nagykereskedelmi tevékenységet azonos helyen és időben 
folytató 400 négyzetméternél nagyobb bruttó alapterülettel rendelkező, napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet, 
amely nem rendelkezik friss hús, húskészítmény és tejtermékek kimérésére szolgáló pulttal.”

2. §  A Kertv. „A kereskedelmi tevékenységek folytatásának egyéb feltételei” alcíme a következő 5/B. §-sal egészül ki:
„5/B.  § A  világörökségről szóló 2011.  évi LXXVII.  törvényben meghatározott világörökségi terület nagyvárosias 
lakóterületén tilos diszkontot, nagyméretű szupermarketet és hipermarketet létesíteni vagy üzemeltetni.”

3. §  A Kertv. „A jelentős piaci erővel rendelkező vállalkozásokra vonatkozó szabályozás” alcíme a  következő 7/A.  §-sal 
egészül ki:
„7/A.  § (1) A  tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996.  évi LVII.  törvény 
alkalmazásában a  gazdasági erőfölényt a  napi fogyasztási cikkek kiskereskedelmi értékesítésének piacán 
–  mint érintett piacon – fennállónak kell tekinteni, amennyiben a  vállalkozásnak, vagy a  társasági adóról és 
az  osztalékadóról szóló 1996.  évi LXXXI.  törvény 4.  § 23.  pontja szerinti kapcsolt vállalkozásoknak közösen a  napi 
fogyasztási cikkek kiskereskedelmi értékesítéséből származó előző évi (konszolidált) nettó árbevétele meghaladja 
a 100 milliárd forintot.
(2) Napi fogyasztási cikk e § alkalmazásában a 2. § 18a. pontjában meghatározott termék, ide nem értve az illatszert, 
drogériai terméket, háztartási tisztítószert és vegyi árut, valamint a higiéniai papírterméket.”

4. §  A Kertv. a következő alcímmel és 9/A. §-sal egészül ki:
„A napi fogyasztási cikk kiskereskedelmi értékesítését folytató gazdasági társaságokra vonatkozó 
egyéb szabályok
9/A. § (1) Az a gazdasági társaság, amelynek
a) nettó árbevétele több, mint fele napi fogyasztási cikk kiskereskedelmi értékesítéséből ered,

* A törvényt az Országgyűlés a 2014. december 23-i ülésnapján fogadta el.
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b) bármely két egymást követő üzleti évben elért nettó árbevétele mindkét üzleti évben külön-külön eléri 
a 15 milliárd forintot, és
c) a mérleg szerinti eredménye a b) pont szerinti mindkét üzleti évben nulla vagy negatív,
a b)  pont szerinti második üzleti év beszámolójának elfogadását követően nem folytathat napi fogyasztási cikk 
kiskereskedelmi értékesítésére vonatkozó tevékenységet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezést a gazdasági társaság megalakulásától számított első négy üzleti évben nem 
kell alkalmazni.
(3) Az e §-ban foglalt rendelkezések megtartását az állami adóhatóság ellenőrzi.”

5. § (1) A Kertv. a következő 11/B. §-sal egészül ki:
„11/B.  § (1) A  kereskedelemről szóló 2005.  évi CLXIV.  törvénynek a  tisztességes piaci magatartás megvalósulása 
érdekében a vállalkozások működésével összefüggő módosításáról szóló 2014. évi CXII. törvény hatálybalépésekor 
működő, vagy – ha a működését még nem kezdte meg – 2014. december 31-én az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/F. § (2) bekezdése szerinti felmentéssel rendelkező, az 5/B. § hatálya 
alá eső üzletek üzemeltetését 2018. január 1. napjáig lehet folytatni.
(2) 2018. január 1-jét követően az  5/B.  § szerinti rendelkezés megsértése esetén a  kereskedelmi hatóság elrendeli 
az (1) bekezdés hatálya alá eső, jogsértő üzlet azonnali bezárását.”

 (2) A Kertv. a következő 11/C. §-sal egészül ki:
„11/C.  § A  7/A.  §-t a  2016. január 1-je után megvalósuló gazdasági erőfölénnyel való visszaélések fennállása 
tekintetében kell alkalmazni.”

 (3) A Kertv. a következő 11/D. §-sal egészül ki:
„11/D.  § A  kereskedelemről szóló 2005.  évi CLXIV.  törvénynek a  tisztességes piaci magatartás megvalósulása 
érdekében a  vállalkozások működésével összefüggő módosításáról szóló 2014.  évi CXII.  törvénnyel megállapított 
9/A.  § (1)  bekezdése alkalmazásában az  első figyelembe vehető üzleti év a  2014. december 31-ét követően 
megkezdett üzleti év, és a  bekezdésben meghatározott jogkövetkezményeket 2017. január 1-jét követően lehet 
alkalmazni.”

6. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 3. § és az 5. § (2) bekezdése 2016. január 2-án lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2014. évi CXIII. törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az egyes kereskedelmi 
építmények engedélyezése fenntarthatósági szempontjainak érvényesítése érdekében történő 
módosításáról*

1. §  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Étv.) a következő 
IV/A. fejezettel egészül ki:
„IV/A. FEJEZET
FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE EGYES KERESKEDELMI ÉPÍTMÉNYEK ENGEDÉLYEZÉSE 
VONATKOZÁSÁBAN
57/B. § E fejezet alkalmazásában kereskedelmi építmény: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerinti 
üzlet és bevásárlóközpont.

* A törvényt az Országgyűlés a 2014. december 23-i ülésnapján fogadta el.
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57/C.  § (1) Az  építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel megvalósuló, 400 m2-nél nagyobb bruttó 
alapterületű kereskedelmi építmény építésének, átalakításának, valamint a 400 m2-t meghaladó bruttó alapterületre 
való bővítésének építésügyi hatósági engedélyezési eljárásában az  országos illetékességgel eljáró Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal vezetőjének (a továbbiakban: Kormányhivatal) szakhatósági állásfoglalását be kell szerezni 
az építési engedély iránti kérelem és mellékletei megküldésével.
(2) A  Kormányhivatal a  szakhatósági állásfoglalását hatvan napon belül adja meg, amelyet kivételesen indokolt 
esetben egy alkalommal hatvan nappal meghosszabbíthat. E határidőbe nem számít bele az 57/D. § (4) bekezdése 
szerinti kiegészítő adatok és információk, illetve vélemények beérkezéséig tartó idő.
(3) Az  (1)  bekezdésben megjelölt engedélyezési eljárás megindítását megelőzően a  kérelmező a  közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szakhatósági közreműködésre vonatkozó 
szabályai szerint előzetes szakhatósági hozzájárulás kiadását is kérheti a  Kormányhivataltól. Az  előzetes 
szakhatósági hozzájárulás egy éven belül használható fel az (1) bekezdés szerinti építési engedélyezési eljárásban. 
A szakhatósági hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell legalább a kereskedelmi építmény és a kapcsolódó 
kiszolgáló létesítmények látványtervét, főbb adatainak, tervezett méreteinek és várható forgalmának leírását.
(4) A  Kormányhivatal a  szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem elbírálása során a  kereskedelmi építményekre 
vonatkozó különös környezetvédelmi, közlekedési és településfejlesztési követelményeket megállapító 
kormányrendelet figyelembevételével az  (1)  bekezdésben meghatározott kereskedelmi építménynek a  létesítés 
helye szerinti településre és vonzáskörzetére gyakorolt környezeti, közlekedési és településrendezési hatásaival 
összefüggő szakkérdésben foglal állást abban a  tekintetben, hogy a  kereskedelmi létesítmény nem okoz-e olyan 
hátrányos következményeket, amelyek aránytalanul meghaladják a  kereskedelmi építmény létesítésétől várható 
előnyöket.
(5) Az  olyan építési engedélyezési eljárásokban, amelyekben a  Kormányhivatal e  fejezet szerint szakhatóságként 
működött közre, másodfokú építésügyi hatósági hatáskörben nem járhat el, ilyen ügyekben e  hatáskört a  Heves 
Megyei Kormányhivatal látja el.
57/D. § (1) A szakhatósági eljárás során a Kormányhivatal – az építési engedély iránti kérelem és mellékletei, illetve 
az előzetes szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem megküldése mellett – beszerzi a miniszter, a kereskedelemért, 
a  településfejlesztésért és településrendezésért, a  környezetvédelemért, valamint a  közlekedésért felelős 
miniszterek képviselőinek részvételével működő bizottság (a  továbbiakban: Bizottság) véleményét. 
A Kormányhivatal a szakhatósági állásfoglalás kiadása során mérlegeli a Bizottságtól beszerzett véleményt.
(2) A  Bizottság öt tagból áll. A  Bizottság tagja az  (1)  bekezdésben megjelölt miniszterek által kijelölt egy-egy 
személy, elnöke a miniszter által kijelölt személy.
(3) A  Bizottság a  véleménye kialakítása során – az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben 
meghatározott részletes szempontok szerint – vizsgálja a  tervezett kereskedelmi építménynek a  létesítés 
helye szerinti településre és vonzáskörzetére gyakorolt környezeti, közlekedési és településfejlesztési hatásait, 
valamint az  esetlegesen várható kedvezőtlen hatások megszüntetésére, elkerülésére, csökkentésére vonatkozóan 
a kérelmező által tervezett intézkedések megvalósíthatóságát.
(4) A Bizottság megkeresheti a Kormányhivatalt, hogy megfelelő határidő tűzésével
a) szerezzen be a kérelmezőtől kiegészítő adatokat és információkat, továbbá
b) szerezze be az érintett települési önkormányzatok, fogyasztói, környezetvédelmi érdek-képviseleti, valamint más 
érintett civil szervezetek véleményét.”

2. §  Az Étv. a következő 60/B. §-sal egészül ki:
„60/B. § Az 57/D. § (1) bekezdésében meghatározott Bizottságot 2015. január 15-ig létre kell hozni. A miniszter 2015. 
január 8-ig felkéri a Bizottság tagjait kijelölni jogosult minisztereket, hogy jelöljenek tagokat a Bizottságba.”

3. §  Az Étv. a következő 60/C. §-sal egészül ki:
„60/C. § A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerinti üzlet és bevásárlóközpont építésére vonatkozó, 
2015. január 1-jét követően benyújtott építésügyi hatósági engedély iránti kérelmekre e  törvénynek az  épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az  egyes kereskedelmi építmények 
engedélyezése fenntarthatósági szempontjainak érvényesítése érdekében történő módosításáról szóló 2014.  évi 
CXIII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a 2015. január 1. és 2015. január 31. között 
benyújtott építésügyi hatósági engedély iránti kérelmek esetében az  ügyintézési határidő 2015. február 1-jén 
kezdődik, a kérelmek elbírálását ezen a napon kell elkezdeni.”
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4. §  Az Étv. 62. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a  400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó különös környezetvédelmi, 
közlekedési és településfejlesztési követelményeket, az azoktól való eltérés feltételeit, valamint az előzetes engedély 
iránti kérelem tartalmi követelményeit,
b) az 57/D. § (1) bekezdésében meghatározott Bizottság működésének rendjét, valamint a Bizottság véleményének 
kialakítása során irányadó részletes szempontrendszert
rendeletben állapítsa meg.”

5. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1. § és a 4. § 2015. február 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 360/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete
a 2015. évre vonatkozó, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 
szóló törvény szerinti minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj mértékéről

A Kormány
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a  magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 76.  § 
b) pontjában,
a 2. § és az 1. melléklet tekintetében a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 
2005. évi CXXXIII. törvény 76. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. §  A 2015. évre vonatkozó, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 
törvény szerinti minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj (a  továbbiakban: minimális vagyonvédelmi 
szolgáltatási rezsióradíj) általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 1929 forint/óra.

2. §  A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj egyes elemeire vonatkozó tételes értékeket az  1.  melléklet 
tartalmazza.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő hatvanadik napon lép hatályba.

4. § (1) A  vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj megállapítására vonatkozó eljárási szabályokról szóló 162/2014. (VII. 8.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az élet és vagyonbiztonság védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) egyetért a  javaslatban 
foglaltakkal, a  miniszter a  tárgyévre vonatkozó, a  személy- és vagyonvédelmi, valamint a  magánnyomozói 
tevékenység szabályairól szóló törvény szerinti minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj mértékét 
megállapító kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) előkészítése során figyelembe veszi a javaslatban 
foglaltakat, további egyeztetéseket nem kezdeményez.”

 (2) A Korm. r. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.  § (1) A  miniszter legkésőbb minden év április 1-jéig lezárja a  Kamarával és a  MBÁPB-vel, az  adott évre 
megállapított rezsióradíj mértékére vonatkozó egyeztetési eljárást. Az  egyeztetési eljárás lezárását követően 
a Kormány elé terjeszti a kormányrendelet tervezetét.
(2) Ha a Kormány nem ért egyet a javaslatban foglaltakkal, a Kormány felhívhatja a minisztert, hogy egyeztetéseket 
folytasson a Kamarával és MBÁPB-val.”

 (3) A  Korm. r. 4.  § (1)  bekezdésében az „úgy a  tárgyévre vonatkozó rezsióradíjat megállapító rendelet” szövegrész 
helyébe az „a kormányrendelet” szöveg lép.

 (4) Hatályát veszti a Korm. r. 7. §-a.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 360/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj egyes elemei

A B

Egyes elemek megnevezése
Pénzösszeg Ft-ban 

meghatározva

1. ALAPBÉR 702

1.1.Szabadság 81

1.2. Betegszabadság 40

2. BÉRPÓTLÉKOK

2.1. Éjszakai pótlék 36

2.2. Munkaszüneti nap 20

1+2 ÖSSZESEN 879

3. MUNKÁLTATÓI JÁRULÉKOK 251

4. REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS 23

5. TOVÁBBI SZÁMÍTHATÓ KÖLTSÉGEK

5.1. Munkavédelem 5

5.2. Munkaegészségügyi szolgáltatás 40

5.3. Munkabér számfejtés 12

5.4. Oktatás, képzés, továbbképzés 4

5. ÖSSZESEN 61

6. SPECIÁLIS KÖLTSÉGEK

6.1. Minőségirányítási rendszer 3

6. ÖSSZESEN 3

7. ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

7.1. Könyvelés 6

7.2. Jogi képviselet, könyvvizsgálat 4

7.3. Üzemeltetés:

7.3.1. posta 2

7.3.2. közüzemi díjak, 7

7.3.3. telefon, internet 6

7.3.4. informatika 4

7.3.5. gépjárművek és biztosításaik 7

7.3.6. karbantartás és javítás 4

7.3.7. marketing 7

7.3.8. bank költségek 7

7.4. Beszerzések

7.4.1. papír, irodaszer 11

7.4.2. anyag, eszköz 2

7.5. Értékcsökkenési leírás 30

7.6. Ügyvitel, munkahelyi vezetés-irányítás 460

7.7. Munkahelyi szociális szolgáltatás 52

7. ÖSSZESEN 609

1+2+3+4+5+6+7.

MINDÖSSZESEN 1826
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8. ELVÁRT EREDMÉNY (2%) 37

9. MUNKÁLTATÓI ADÓK, JÁRULÉKOK

9.1. Iparűzési adó (árbevétel 2%) 60

9.2. Társasági nyereségadó (10%) 4

9.3. Innovációs járulék (0,3%) 2

9. ÖSSZESEN 66

MINDÖSSZESEN 1929

A Kormány 361/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete
a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ közötti úthasználati 
díjelszámolásról, valamint az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról

A Kormány
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 36. alpontjában,
a 4. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 21. alpontjában,
az 5. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,
a 6.  § tekintetében az  autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi  
LXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 7.  § tekintetében az  autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi  
LXVII. törvény 28. § (1) bekezdés q) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ közötti 
úthasználati díjelszámolás

1. § (1) A  Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (a  továbbiakban: NÚSZ) a  hozzá a  tárgyhónapban beérkező úthasználati 
díjakról, a  pótdíjakról és egyéb eljárási jellegű díjakról a  tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig, ha 
az munkaszüneti napra esik, akkor az azt követő első munkanapig, adatot szolgáltat az úthasználati díj beszedése 
érdekében szerződéskötésre kijelölt Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnak (a továbbiakban: KKK).

 (2) A KKK az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján számlát állít ki a NÚSZ részére legkésőbb az adatszolgáltatás 
kézhezvételét követő hónap 5. napjáig, ha az  munkaszüneti napra esik, akkor az  azt követő első munkanapig. 
A kiállított számla alapján a NÚSZ köteles legkésőbb ugyanezen napig a befizetést teljesíteni a számlán feltüntetett, 
a  Magyar Államkincstárnál (a  továbbiakban: Kincstár) vezetett kincstári számlák javára. Az  általános forgalmi adó 
összegének átutalásakor a NÚSZ feltünteti a KKK adószámát.

 (3) Az általános forgalmi adó tekintetében az állami adóhatóság felé a bevallást a KKK teszi meg, a befizetést a NÚSZ 
teljesíti a (2) bekezdésben foglaltak szerint.

 (4) A NÚSZ a kiállított számla végösszegének pénzügyi teljesítéséről az átutalást igazoló bizonylat általa ellenjegyzett 
másolatát megküldi a  KKK részére. A  Kincstár a  számlakivonat megküldésével tájékoztatást ad a  NÚSZ-nak 
az úthasználati díj és pótdíj bevétel beérkezéséről.

2. Záró rendelkezések

Hatályba léptető rendelkezések

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 4–5. § és 8. § 2015. július 1-jén lép hatályba.
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Átmeneti rendelkezések

3. §  Az 1.  § (2)–(4)  bekezdésben foglaltakat a  NÚSZ-hoz 2014. november és 2014. december hónapban úthasználati 
díjból, pótdíjból és egyéb eljárási díjból származó bevétel esetében is alkalmazni kell.

Módosító rendelkezések

4. § (1) A  közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az  e  tevékenységekre vonatkozó 
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az  ellenőrzésben 
történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 8/A. §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„8/A. § (1) A Kkt. 21. § (1) bekezdés h) pontjához kapcsolódóan a gépjármű üzemeltetője a 9. és 10. mellékletben 
meghatározott jogszabályi rendelkezés megsértése esetén járműkategóriánként meghatározott összegű bírságot 
köteles fizetni.
(2) A  gépjármű üzemeltetőjével szemben az  (1)  bekezdés szerinti bírság ugyanazon gépjárművel történő 
jogosulatlan úthasználat miatt nem szabható ki ismételten, ha ezen gépjárművel történő jogosulatlan úthasználat 
első alkalommal történő észlelése óta nyolc, úthasználati díj fizetésére kötelezett gépjármű esetében 24 óra 
nem telt el. Az  úthasználati díj megfizetésének elmulasztása esetén 30 naptári naponként legfeljebb 2 bírság 
kiszabásának van helye.”

 (2) Az R1. az 1. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

5. § (1) A  közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a  közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések 
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 12/D. §-sal egészül ki:
„12/D.  § (1) A  Kkt. 20.  § (1)  bekezdés m)  pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – 
a  11/I.  mellékletben foglalt jogszabályi rendelkezés megsértése esetén járműkategóriánként meghatározott 
bírságot köteles fizetni, aki a Kkt. 33/A. § (1) bekezdése szerinti díjat elmulasztja megfizetni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bírság ugyanazon jármű vezetőjével szemben nem szabható ki, ha a bírságolási eljárás 
megindítását megelőző tizenkét órán belüli jogosulatlan úthasználat miatt az (1) bekezdés szerint már közigazgatási 
hatósági eljárás indult, kivéve, ha a jármű vezetője a jogosulatlan úthasználatért a Kkt. 21/A. § (2) bekezdése alapján 
tartozik felelősséggel.”

 (2) Az R2. a 2. melléklet szerinti 11/I. melléklettel egészül ki.

6. §  Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 
végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  egyetemes útdíjszolgáltatónak nem minősülő útdíjszolgáltatót a  felügyeleti szerv az  útdíjszolgáltató 
hiánytalanul benyújtott kérelmét követő 180 napon belül veszi nyilvántartásba.”

7. §  A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól 
szóló 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében a „július 1-je és november 30-a” szövegrész helyébe 
a „június 15-e és december 15-e” szöveg lép.

Hatályon kívül helyező rendelkezések

8. §  Hatályát veszti
a) az 1. § (1) bekezdésében az „a pótdíjakról”,
b) az 1. § (4) bekezdésében az „és pótdíj”
szövegrész.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 361/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„10. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az úthasználati díj megfizetésének elmulasztása esetén a bírság mértéke 15 000 forint.”

2. melléklet a 361/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„11/I. melléklet a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Az úthasználati díj megfizetésének elmulasztása esetén a bírság mértéke 15 000 forint.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 186. szám 26177

V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti fejlesztési miniszter 57/2014. (XII. 30.) NFM rendelete
az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1. és a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés g) pontjában,
a 3. alcím tekintetében az  autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi 
LXVII. törvény 28. § (2) bekezdés a)–c) pontjában,
a 4. alcím tekintetében az  autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi 
LXVII. törvény 28. § (2) bekezdés f ) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 
13.  pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – az  1–3. alcím tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – 
a következőket rendelem el:

1. Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet 
módosítása

1. §  Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: R1.) 
3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § (1) A  díjat előre, a  (2)  bekezdés szerinti érvényességi időtartamok valamelyikére kell megfizetni. A  díj 
megfizetésének ténye úthasználati jogosultságot (a  továbbiakban: jogosultság) keletkeztet. A  jogosultság 
gépjárműhöz kötött adatait (forgalmi rendszámot, a  gépjármű és a  vontatmány megengedett legnagyobb 
össztömegének értékét) a  forgalmi engedélyben szereplő hatósági bejegyzésnek megfelelően kell megadni, 
ellenkező esetben nem keletkezik úthasználati jogosultság. A  6.  § (3)  bekezdésben foglalt jogosultság kivételével 
a  jogosultság a  megadott időtartamon belül a  teljes díjköteles úthálózatra jogosultságot keletkeztet. A  6.  § 
(3) bekezdésében meghatározott jogosultság a meghatározott megye díjköteles úthálózatára biztosít úthasználatra 
jogosultságot. Amennyiben a jogosultság kezdetének napja és a vásárlás napja ugyanarra a napra esik, jogosultság 
csak a vásárlást követő időszakra vonatkozóan keletkezik, jogosultság utólagos megváltásának nincsen helye.
(2) Az egyes jogosultságok a következő érvényességi időtartamokra vásárolhatók:
a) heti jogosultság: a vásárló által megjelölt kezdő napra és további 9 napra (összesen 10 egymást követő naptári 
napra),
b) havi jogosultság: a vásárló által megjelölt kezdő naptól a következő hónapban számát tekintve a kezdő nappal 
megegyező nap 24 óráig, ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napjának 24 óráig,
c) éves jogosultság: a tárgyév első napjától a tárgyévet követő év január 31. napjának 24 óráig.
(3) A jogosultság a NÚSZ Zrt. által kijelölt árusítóhelyeken, a megbízott viszonteladóknál, valamint elektronikus úton 
vásárolható meg.”

2. §  Az R1. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.  § (1) A  NÚSZ Zrt. a  vele megállapodást kötő viszonteladóknak lehetővé teszi a  jogosultság értékesítését. Ilyen 
megállapodás hiányában nem végezhető a jogosultság értékesítése.
(2) A  jogosultság értékesítésekor a  jogosultság adatait (rendszám, felségjel, díjkategória, érvényességi időtartam, 
érvényesség kezdete, vásárlás időpontja, eladóhely):
a) a NÚSZ Zrt. által biztosított, vagy
b) saját fejlesztésű, NÚSZ Zrt. által jóváhagyott
technikai megoldás alkalmazásával köteles rögzíteni.
(3) A  NÚSZ Zrt. a  viszonteladók saját technikai megoldásához egy egységes, az  adatok online rögzítését lehetővé 
tevő interfészt biztosít.
(4) A vásárló köteles az általa megadott adatok ellenőrzésére és végső jóváhagyására.
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(5) Az  értékesítő az  értékesítéssel egyidejűleg a  jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt ad át 
a vásárlónak. Az ellenőrző szelvény tartalmazza a NÚSZ Zrt. adatbázisában a (2) bekezdés szerint rögzített adatokat.
(6) A  Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ folyamatosan ellenőrzi az  e  rendelet szerinti díjak beszedésének 
rendszerét annak átlátható és megkülönböztetés mentes működésének biztosítása érdekében.
(7) A  NÚSZ Zrt. a  vele úthasználati jogosultság értékesítésére szerződést kötő viszonteladóknak átalány-
költségtérítést fizet, melynek alapja az  értékesített jogosultság általános forgalmi adóval nem növelt összege. 
A költségtérítés mértéke 1,9%.”

3. §  Az R1. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § (1) A  díj mértéke a  jármű fajtája és a  forgalmi engedélyébe bejegyzett műszaki adatai alapján 
a következőképpen meghatározott díjkategóriájától függ:
a) D1 díjkategória: a  motorkerékpár, valamint a  legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, 
– a vezetővel együtt – legfeljebb 7 személy szállítására alkalmas személygépkocsi és annak pótkocsija,
b) D2 díjkategória: a  D1 kategóriába nem tartozó valamennyi személygépkocsi, továbbá a  legfeljebb 3,5 tonna 
megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi, és a lakófelépítményű gépkocsi (lakóautó),
c) B2 díjkategória: az autóbusz,
d) U díjkategória: a D2 és a B2 díjkategóriába tartozó járművek által vontatott pótkocsi (utánfutó).
(2) A gépjármű megengedett legnagyobb össztömegét és a szállítható személyek számát a forgalmi engedélyben 
szereplő hatósági bejegyzés alapján kell meghatározni.
(3) A  díjköteles járművek után egy, vagy több meghatározott megye díjköteles úthálózatára érvényes éves 
jogosultság is megváltható. E jogosultság érvényességi ideje megegyezik a 3. § (2) bekezdés c) pontjában rögzített 
érvényességi idővel.
(4) Amennyiben az  úthasználó egy gyorsforgalmi úti csomópont valamely ágát jogosultság birtokában használja, 
vagy valamely ág számára díjmentesen használható, további díjfizetés nélkül a  csomópont valamennyi ágának 
használatára jogosult.
(5) A  Pest megyére megváltott jogosultsággal a  Főváros közigazgatási határán belüli díjköteles úthálózat is 
használható, illetve kizárólag a Főváros területére eső díjköteles úthálózatra jogosultság nem váltható.
(6) A jogosultság általános forgalmi adóval terhelt ára forintban a következő:

A B C D E

1 Díjkategória Heti Havi Éves Megyei

2 D1 2 975 4 780 42 980 5 000

3 D2 5 950 9 560 42 980 10 000

4 U 2 975 4 780 42 980 5 000

5 B2 13 385 21 975 199 975 20 000

(7) A motorkerékpár után fizetendő heti úthasználati jogosultság általános forgalmi adóval terhelt ára 1470 forint.”

4. §  Az R1. a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A.  § A  2015. január 1. és 2015. január 31. között észlelt jogosulatlan úthasználat esetén a  pótdíj utólagos 
elengedésének van helye, amennyiben a  pótdíj megfizetésére kötelezett 2015. március 1-jét megelőzően a  NÚSZ 
Zrt. ügyfélszolgálati irodájában a 8. § (9) bekezdésében meghatározott szolgáltatási díjat megfizeti, és a jogosulatlan 
úthasználat helye szerinti 6. § (3) bekezdésében meghatározott jogosultságot, vagy éves jogosultságot vásárol.”

5. §  Az R1.
a) 2.  § (7)  bekezdésében az „az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (a  továbbiakban: ÁAK Zrt.)” szövegrész helyébe  

az „a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NÚSZ Zrt.)”,
b) 7/A.  § (2)  bekezdésében a „különbözetét kell megfizetni” szövegrész helyébe a „különbözetét, de legalább 

a legalacsonyabb pótdíjat kell megfizetni”,
c) 7/A. § (2c) bekezdésében az „az ÁAK Zrt.” szövegrész helyébe az „a NÚSZ Zrt.”,
d) 7/A. § (3) bekezdés táblázatában a „D1” szövegrész helyébe a „D1, D2 és U”,
e) 7/A. § (7) bekezdésében az „az ÁAK Zrt.” szövegrész helyébe az „a NÚSZ Zrt.”,
f ) 7/A. § (9) bekezdésében az „az ÁAK Zrt.” szövegrészek helyébe az „a NÚSZ Zrt.”,
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g) 7/B. § (2) bekezdés b) pontjában az „az ÁAK Zrt.-nek” szövegrész helyébe az „a NÚSZ Zrt.-nek”,
h) 8. § (2) bekezdésében „az ÁAK Zrt.” szövegrész helyébe az „a NÚSZ Zrt.”,
i) 8. § (3) bekezdésében „az ÁAK Zrt.” szövegrészek helyébe az „a NÚSZ Zrt.”,
j) 8. § (4) bekezdésében „az ÁAK Zrt.” szövegrészek helyébe az „a NÚSZ Zrt.”,
k) 8. § (5) bekezdésében „az ÁAK Zrt.” szövegrészek helyébe az „a NÚSZ Zrt.”,
l) 8. § (5a) bekezdésében „az ÁAK Zrt.” szövegrészek helyébe az „a NÚSZ Zrt.”,
m) 8. § (6) bekezdésében „az ÁAK Zrt.” szövegrészek helyébe az „a NÚSZ Zrt.”
szöveg lép.

6. §  Hatályát veszti az R1.
a) 1. §-ában a „továbbá a díjfizetés elmulasztása esetén pótdíjat kell fizetni” szövegrész,
b) 7/A.  § (6)  bekezdésében a  „Ha a  postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert a  címzett vagy 

meghatalmazottja úgy nyilatkozik, hogy a  fizetési felszólítást nem veszi át, az  iratot a  kézbesítés 
megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha a  fizetési felszólítás „nem kereste” vagy „a címzett 
ismeretlen helyre költözött” jelzéssel érkezik vissza, az  iratot – ellenkező bizonyításig – a  postai kézbesítés 
második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.” szöveg,

c) 7. §-a, 7/A. §-a, és 7/B. §-a, valamint a 8. § (5) és (5a) bekezdése.

2. A díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló  
37/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosítása

7. §  A díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról szóló 37/2007. (III. 26.) GKM rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § Az  e  rendeletben meghatározott kivétellel használati díjat, ennek elmulasztása esetén pótdíjat kell fizetni 
a  gyorsforgalmi utaknak az  autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló miniszteri rendeletben 
meghatározott gépjárművel történő használatáért (a továbbiakban együtt: díjköteles jármű).”

8. §  Az R2. a következő 2. §-sal egészül ki:
„2. § Nem kell használati díjat fizetni az M0 autóút 1. sz. főút és M5 autópálya közti szakaszának, a 4. sz. főút és M3 
autópálya közti szakaszának, a 11. sz. főút és a 2 sz. főút közti szakaszának, továbbá az M31 autópályának díjköteles 
járművel történő használata esetén.”

9. § (1) Hatályát veszti az R2. 1. §-ában az  „ , ennek elmulasztása esetén pótdíjat” szövegrész.
 (2) Hatályát veszti az R2. 3. és 4. §-a.

3. Az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosítása

10. §  Az útdíj mértékéről és az  útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet (a  továbbiakban: R3.) 1.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § (1) Az  autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a  továbbiakban: Vhr.) meghatározott díjkategóriába tartozó, 
az  autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény alapján 
az  egyes útdíjköteles elemi útszakaszok használatáért fizetendő útdíj részét képező infrastruktúra díj 
(a  továbbiakban: infrastruktúra díj) alapját – a  (2)–(5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az 1. melléklet 
tartalmazza.
(2) A  Vhr. szerint J2 díjkategóriába tartozó gépjárművek kilométerenkénti infrastruktúra általános forgalmi adót 
magában foglaló díja – ha e rendelet másként nem rendelkezik –:
a) gyorsforgalmi úton 52,40 forint,
b) főúton 22,29 forint.
(3) A  Vhr. szerint J3 díjkategóriába tartozó gépjárművek kilométerenkénti infrastruktúra általános forgalmi adót 
magában foglaló díja – ha e rendelet másként nem rendelkezik –:
a) gyorsforgalmi úton 73,52 forint,
b) főúton 38,59 forint.
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(4) A  Vhr. szerint J4 díjkategóriába tartozó gépjárművek kilométerenkénti infrastruktúra általános forgalmi adót 
magában foglaló díja – ha e rendelet másként nem rendelkezik –:
a) gyorsforgalmi úton 113,80 forint,
b) főúton 70,98 forint.
(5) A  mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes 
szabályairól szóló kormányrendelet szerinti mezőgazdasági termelő részére terményszállítás esetében a rá irányadó 
betakarítási időszakban – ellentétben az 1. mellékletben foglaltakkal – az infrastruktúra díj alapja 0 forint.”

11. §  Az R3. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. Az útdíjszedő által az útdíjszolgáltatóknak, valamint az egyetemes útdíjszolgáltató által a bevallási 
közreműködők és a viszonteladók részére fizetendő átalány-költségtérítés számításáról és mértékéről 
szóló 29/2013. (VI. 12.) NFM rendelet módosítása

12. §  Az útdíjszedő által az útdíjszolgáltatóknak, valamint az egyetemes útdíjszolgáltató által a bevallási közreműködők 
és a  viszonteladók részére fizetendő átalány-költségtérítés számításáról és mértékéről szóló 29/2013. (VI. 12.) 
NFM rendelet
a) 2. § (2) bekezdésében az „5,0%-a” szövegrész helyébe a „2%-a”,
b) 3. § (2) bekezdésében a „2,5%-ának” szövegrész helyébe az „1,9%-ának”,
c) 3. § (3) bekezdésében a „2,0%-ának” szövegrész helyébe az „1,9%-ának”
szöveg lép.

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 6. § a) és c) pontja, továbbá a 9. § (1) bekezdése 2015. július 1-jén lép hatályba.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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  A B C D E F G H 

  

Díjfizetési 
kötelezettséggel 

érintett út 
száma 

Ed ID 

Díjfizetési 
kötelezettséggel 

érintett 
díjköteles elemi 

útszakasz 
kezdő 

szelvénye 

Díjfizetési 
kötelezettséggel 

érintett 
díjköteles elemi 

útszakasz 
végszelvénye 

ED 
szakasz 
hossz 
(m) 

Használatért 
fizetendő, 
általános 

forgalmi adót 
magába foglaló 

infrastuktúra 
díj alapja a J2 

díjkategóriában 
(Ft) 

Használatért 
fizetendő, 
általános 

forgalmi adót 
magába foglaló 

infrastuktúra 
díj alapja a J3 

díjkategóriában 
(Ft) 

Használatért 
fizetendő, 
általános 

forgalmi adót 
magába foglaló 

infrastuktúra 
díj alapja a J4 

díjkategóriában 
(Ft) 

1 M0 M0u30k779m 30 + 779 33 + 830 3066 160,66 225,41 348,91 
2 M0 M0u33k830m 33 + 830 36 + 098 2271 119,00 166,96 258,44 
3 M0 M0u36k098m 36 + 098 41 + 155 5049 264,57 371,20 574,58 
4 M0 M0u68k194m 68 + 194 69 + 210 1014 53,13 74,55 115,39 
5 M0 M0u69k210m 69 + 210 71 + 171 1967 103,07 144,61 223,84 
6 M0 M0u71k171m 71 + 171 72 + 702 1530 80,17 112,49 174,11 
7 M0 M0u72k702m 72 + 702 74 + 043 1339 70,16 98,44 152,38 
8 M1 M1u12k359m 12 + 359 13 + 235 992 51,98 72,93 112,89 
9 M1 M1u13k235m 13 + 235 15 + 701 2455 128,64 180,49 279,38 
10 M1 M1u15k701m 15 + 701 21 + 695 5992 313,98 440,53 681,89 
11 M1 M1u21k695m 21 + 695 26 + 112 4416 231,40 324,66 502,54 
12 M1 M1u26k112m 26 + 112 38 + 609 12512 655,63 919,88 1423,87 
13 M1 M1u38k609m 38 + 609 43 + 271 4594 240,73 337,75 522,80 
14 M1 M1u43k271m 43 + 271 56 + 000 12760 668,62 938,12 1452,09 
15 M1 M1u56k0m 56 + 000 60 + 800 4803 251,68 353,12 546,58 

1. melléklet az 57/2014. (XII. 30.) NFM rendelethez
„1. melléklet a 25/2013. (V. 31.) NFM rendelethez
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16 M1 M1u60k800m 60 + 800 64 + 489 3725 195,19 273,86 423,91 
17 M1 M1u64k489m 64 + 489 66 + 795 2300 120,52 169,10 261,74 
18 M1 M1u66k795m 66 + 795 84 + 945 18154 951,27 1334,68 2065,93 
19 M1 M1u84k945m 84 + 945 93 + 931 8984 470,76 660,50 1022,38 
20 M1 M1u93k931m 93 + 931 100 + 533 6570 344,27 483,03 747,67 
21 M1 M1u100k533m 100 + 533 105 + 886 5380 281,91 395,54 612,24 
22 M1 M1u105k886m 105 + 886 111 + 366 5434 284,74 399,51 618,39 
23 M1 M1u111k366m 111 + 366 115 + 043 3638 190,63 267,47 414,00 
24 M1 M1u115k43m 115 + 043 118 + 539 3557 186,39 261,51 404,79 
25 M1 M1u118k539m 118 + 539 122 + 834 4274 223,96 314,22 486,38 
26 M1 M1u122k834m 122 + 834 128 + 980 6174 323,52 453,91 702,60 
27 M1 M1u128k980m 128 + 980 142 + 301 13294 696,61 977,37 1512,86 
28 M1 M1u142k301m 142 + 301 159 + 145 16847 882,78 1238,59 1917,19 
29 M1 M1u159k145m 159 + 145 165 + 902 6749 353,65 496,19 768,04 
30 M1 M1u165k902m 165 + 902 168 + 045 2148 112,56 157,92 244,44 
31 M1 M1u168k45m 168 + 045 171 + 046 3004 157,41 220,85 341,86 
32 M1 M1u171k46m 171 + 046 171 + 1414 1342 70,32 98,66 152,72 
33 M2 M2u17k300m 17 + 300 20 + 801 3557 186,39 261,51 404,79 
34 M2 M2u20k801m 20 + 801 28 + 496 7580 397,19 557,28 862,60 
35 M2 M2u28k496m 28 + 496 33 + 919 5494 287,89 403,92 625,22 
36 M2 M2u33k919m 33 + 919 36 + 227 2291 120,05 168,43 260,72 
37 M2 M2u36k227m 36 + 227 38 + 820 2569 134,62 188,87 292,35 
38 M2 M2u38k820m 38 + 820 42 + 309 3442 180,36 253,06 391,70 
39 M2 M2u42k309m 42 + 309 47 + 448 5216 273,32 383,48 593,58 
40 M2 M2u47k448m 47 + 448 48 + 011 618 32,38 45,44 70,33 
41 M3 M3u10k120m 10 + 120 12 + 078 1913 100,24 140,64 217,70 
42 M3 M3u12k078m 12 + 078 12 + 940 904 47,37 66,46 102,88 
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43 M3 M3u12k940m 12 + 940 18 + 571 5640 295,54 414,65 641,83 
44 M3 M3u18k571m 18 + 571 22 + 445 3871 202,84 284,60 440,52 
45 M3 M3u22k445m 22 + 445 26 + 375 3935 206,19 289,30 447,80 
46 M3 M3u26k375m 26 + 375 39 + 092 12655 663,12 930,40 1440,14 
47 M3 M3u39k92m 39 + 092 50 + 821 11707 613,45 860,70 1332,26 
48 M3 M3u50k821m 50 + 821 54 + 551 3797 198,96 279,16 432,10 
49 M3 M3u54k551m 54 + 551 58 + 559 4006 209,91 294,52 455,88 
50 M3 M3u58k559m 58 + 559 69 + 928 11378 596,21 836,51 1294,82 
51 M3 M3u69k928m 69 + 928 77 + 851 8006 419,51 588,60 911,08 
52 M3 M3u77k851m 77 + 851 89 + 435 11527 604,01 847,47 1311,77 
53 M3 M3u89k435m 89 + 435 103 + 209 13799 723,07 1014,50 1570,33 
54 M3 M3u103k209m 103 + 209 113 + 355 10090 528,72 741,82 1148,24 
55 M3 M3u113k355m 113 + 355 127 + 649 14389 753,98 1057,88 1637,47 
56 M3 M3u127k649m 127 + 649 138 + 127 10467 548,47 769,53 1191,14 
57 M3 M3u138k127m 138 + 127 150 + 523 12309 644,99 904,96 1400,76 
58 M3 M3u150k523m 150 + 523 155 + 770 5150 269,86 378,63 586,07 
59 M3 M3u155k770m 155 + 770 164 + 242 8410 440,68 618,30 957,06 
60 M3 M3u164k242m 164 + 242 174 + 981 10984 575,56 807,54 1249,98 
61 M3 M3u174k981m 174 + 981 186 + 000 10923 572,37 803,06 1243,04 
62 M3 M3u186k0m 186 + 000 202 + 825 16919 886,56 1243,88 1925,38 
63 M3 M3u202k825m 202 + 825 220 + 920 17992 942,78 1322,77 2047,49 
64 M3 M3u220k920m 220+ 920 226 + 544 5623 294,65 413,40 639,90 
65 M3 M3u226k544m 226 + 544 233 + 690 7145 374,40 525,30 813,10 
66 M3 M3u233k690m 233 + 690 234 + 883 1197 62,72 88,00 136,22 
67 M3 M3u234k883m 234 + 883 253 + 882 18996 995,39 1396,59 2161,74 
68 M3 M3u253k882m 253 + 882 267 + 078 13197 691,52 970,24 1501,82 
69 M3 M3u267k078m 267 + 078 279 + 823 12751 668,15 937,45 1451,06 
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70 M5 M5u13k0m 13 + 000 13 + 635 641 33,59 47,13 72,95 
71 M5 M5u13k635m 13 + 635 14 + 460 841 44,07 61,83 95,71 
72 M5 M5u14k460m 14 + 460 16 + 500 2011 105,38 147,85 228,85 
73 M5 M5u16k500m 16 + 500 21 + 686 5197 272,32 382,08 591,42 
74 M5 M5u21k686m 21 + 686 22 + 058 374 19,60 27,50 42,56 
75 M5 M5u22k58m 22 + 058 30 + 132 8081 423,44 594,12 919,62 
76 M5 M5u30k132m 30 + 132 35 + 618 5491 287,73 403,70 624,88 
77 M5 M5u35k618m 35 + 618 43 + 504 7880 412,91 579,34 896,74 
78 M5 M5u43k504m 43 + 504 52 + 685 9183 481,19 675,13 1045,03 
79 M5 M5u52k685m 52 + 685 67 + 265 14580 763,99 1071,92 1659,20 
80 M5 M5u67k265m 67 + 265 73 + 698 6433 337,09 472,95 732,08 
81 M5 M5u73k698m 73 + 698 85 + 405 11701 613,13 860,26 1331,57 
82 M5 M5u85k405m 85 + 405 90 + 433 5028 263,47 369,66 572,19 
83 M5 M5u90k433m 90 + 433 108 + 241 17814 933,45 1309,69 2027,23 
84 M5 M5u108k241m 108 + 241 113 + 794 5555 291,08 408,40 632,16 
85 M5 M5u113k794m 113 + 794 139 + 065 25272 1324,25 1858,00 2875,95 
86 M5 M5u139k65m 139 + 065 146 + 596 7529 394,52 553,53 856,80 
87 M5 M5u146k596m 146 + 596 159 + 275 12675 664,17 931,87 1442,42 
88 M5 M5u159k275m 159 + 275 165 + 504 6236 326,77 458,47 709,66 
89 M5 M5u165k504m 165 + 504 172 + 464 7005 367,06 515,01 797,17 
90 M5 M5u172k464m 172 + 464 173 + 896 1390 72,84 102,19 158,18 
91 M6 M6u14k148m 14 + 148 17 + 081 2949 154,53 216,81 335,60 
92 M6 M6u17k81m 17 + 081 19 + 231 2158 113,08 158,66 245,58 
93 M6 M6u19k231m 19 + 231 21 + 626 2382 124,82 175,12 271,07 
94 M6 M6u21k626m 21 + 626 24 + 287 2852 149,44 209,68 324,56 
95 M6 M6u24k287m 24 + 287 28 + 350 4096 214,63 301,14 466,12 
96 M6 M6u28k350m 28 + 350 33 + 642 5309 278,19 390,32 604,16 
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97 M6 M6u33k642m 33 + 642 43 + 607 9909 519,23 728,51 1127,64 
98 M6 M6u43k607m 43 + 607 49 + 253 5584 292,60 410,54 635,46 
99 M6 M6u49k253m 49 + 253 54 + 478 5333 279,45 392,08 606,90 
100 M6 M6u54k478m 54 + 478 61 + 456 6904 361,77 507,58 785,68 
101 M6 M6u61k456m 61 + 456 66 + 691 5273 276,31 387,67 600,07 
102 M6 M6u66k691m 66 + 691 69 + 713 3013 157,88 221,52 342,88 
103 M6 M6u69k713m 69 + 713 74 + 754 5039 264,04 370,47 573,44 
104 M6 M6u74k754m 74 + 754 82 + 503 7719 404,48 567,50 878,42 
105 M6 M6u82k503m 82 + 503 86 + 026 3558 186,44 261,58 404,90 
106 M6 M6u86k26m 86 + 026 97 + 225 11275 590,81 828,94 1283,10 
107 M6 M6u97k225m 97 + 225 105 + 349 8036 421,09 590,81 914,50 
108 M6 M6u105k349m 105 + 349 113 + 395 8055 422,08 592,20 916,66 
109 M6 M6u113k395m 113 + 395 123 + 139 9736 510,17 715,79 1107,96 
110 M6 M6u123k139m 123 + 139 130 + 642 7505 393,26 551,77 854,07 
111 M6 M6u130k642m 130 + 642 137 + 576 6901 361,61 507,36 785,33 
112 M6 M6u137k576m 137 + 576 141 + 737 4211 220,66 309,59 479,21 
113 M6 M6u141k737m 141 + 737 146 + 288 4534 237,58 333,34 515,97 
114 M6 M6u146k288m 146 + 288 150 + 689 4487 235,12 329,88 510,62 
115 M6 M6u150k689m 150 + 689 162 + 073 11378 596,21 836,51 1294,82 
116 M6 M6u162k73m 162 + 073 172 + 493 10392 544,54 764,02 1182,61 
117 M6 M6u172k493m 172 + 493 189 + 867 17545 919,36 1289,91 1996,62 
118 M7 M7u7k681m 7 + 681 9 + 254 1529 80,12 112,41 174,00 
119 M7 M7u9k254m 9 + 254 10 + 312 1071 56,12 78,74 121,88 
120 M7 M7u10k312m 10 + 312 12 + 646 2073 108,63 152,41 235,91 
121 M7 M7u12k646m 12 + 646 13 + 557 1121 58,74 82,42 127,57 
122 M7 M7u13k557m 13 + 557 15 + 501 1946 101,97 143,07 221,45 
123 M7 M7u15k501m 15 + 501 17 + 631 2107 110,41 154,91 239,78 
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124 M7 M7u17k631m 17 + 631 23 + 000 5385 282,17 395,91 612,81 
125 M7 M7u23k0m 23 + 000 30 + 148 7139 374,08 524,86 812,42 
126 M7 M7u30k148m 30 + 148 33 + 852 3700 193,88 272,02 421,06 
127 M7 M7u33k852m 33 + 852 41 + 600 7767 406,99 571,03 883,88 
128 M7 M7u41k600m 41 + 600 44 + 594 2955 154,84 217,25 336,28 
129 M7 M7u44k594m 44 + 594 50 + 331 5735 300,51 421,64 652,64 
130 M7 M7u50k331m 50 + 331 56 + 334 6038 316,39 443,91 687,12 
131 M7 M7u56k334m 56 + 334 59 + 117 2720 142,53 199,97 309,54 
132 M7 M7u59k117m 59 + 117 63 + 678 4634 242,82 340,69 527,35 
133 M7 M7u63k678m 63 + 678 69 + 886 6194 324,57 455,38 704,88 
134 M7 M7u69k886m 69 + 886 79 + 964 10092 528,82 741,96 1148,47 
135 M7 M7u79k964m 79 + 964 90 + 000 9961 521,96 732,33 1133,56 
136 M7 M7u90k0m 90 + 000 97 + 743 7801 408,77 573,53 887,75 
137 M7 M7u97k743m 97 + 743 105 + 048 7364 385,87 541,40 838,02 
138 M7 M7u105k48m 105 + 048 111 + 696 6577 344,63 483,54 748,46 
139 M7 M7u111k696m 111 + 696 114 + 239 2562 134,25 188,36 291,56 
140 M7 M7u114k239m 114 + 239 120 + 259 6014 315,13 442,15 684,39 
141 M7 M7u120k259m 120 + 259 125 + 192 4922 257,91 361,87 560,12 
142 M7 M7u125k192m 125 + 192 129 + 104 3988 208,97 293,20 453,83 
143 M7 M7u129k104m 129 + 104 134 + 185 5074 265,88 373,04 577,42 
144 M7 M7u134k185m 134 + 185 142 + 341 8161 427,64 600,00 928,72 
145 M7 M7u142k341m 142 + 341 145 + 157 2885 151,17 212,11 328,31 
146 M7 M7u145k157m 145 + 157 150 + 048 4876 255,50 358,48 554,89 
147 M7 M7u150k48m 150 + 048 159 + 868 9754 511,11 717,11 1110,01 
148 M7 M7u159k868m 159 + 868 170 + 142 10268 538,04 754,90 1168,50 
149 M7 M7u170k142m 170 + 142 174 + 741 4601 241,09 338,27 523,59 
150 M7 M7u174k741m 174 + 741 182 + 865 8062 422,45 592,72 917,46 
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151 M7 M7u182k865m 182 + 865 190 + 223 7420 388,81 545,52 844,40 
152 M7 M7u190k223m 190 + 223 206 + 050 15838 829,91 1164,41 1802,36 
153 M7 M7u206k50m 206 + 050 210 + 511 4445 232,92 326,80 505,84 
154 M7 M7u210k511m 210 + 511 218 + 467 7911 414,54 581,62 900,27 
155 M7 M7u218k467m 218 + 467 224 + 082 5646 295,85 415,09 642,51 
156 M7 M7u224k82m 224 + 082 231 + 617 7540 395,10 554,34 858,05 
157 M7 M7u231k617m 231 + 617 234 + 272 2642 138,44 194,24 300,66 
158 M8 M8u75k142m 75 + 142 77 + 853 2667 139,75 196,08 303,50 
159 M8 M8u77k853m 77 + 853 82 + 591 4777 250,31 351,21 543,62 
160 M9 M9u0k0m 0 + 000 0 + 390 431 22,58 31,69 49,05 
161 M9 M9u0k390m 0 + 390 3 + 421 2931 153,58 215,49 333,55 
162 M9 M9u3k421m 3 + 421 7 + 533 4169 218,46 306,50 474,43 
163 M9 M9u7k533m 7 + 533 20 + 539 12947 678,42 951,86 1473,37 
164 M15 M15u0k708m 0 + 708 1 + 938 1553 81,38 114,18 176,73 
165 M15 M15u1k938m 1 + 938 13 + 241 11328 593,59 832,83 1289,13 
166 M15 M15u13k241m 13 + 241 14 + 504 1239 64,92 91,09 141,00 
167 M19 M19u0k0m 0 + 000 5 + 490 6974 365,44 512,73 793,64 
168 M19 M19u5k490m 5 + 490 9 + 761 4253 222,86 312,68 483,99 
169 M30 M30u1k550m 1 + 550 5 + 683 4577 239,83 336,50 520,86 
170 M30 M30u5k683m 5 + 683 13 + 511 7836 410,61 576,10 891,74 
171 M30 M30u13k511m 13 + 511 20 + 899 7385 386,97 542,95 840,41 
172 M30 M30u20k899m 20 + 899 23 + 390 2497 130,84 183,58 284,16 
173 M30 M30u23k390m 23 + 390 28 + 892 5461 121,73 210,74 387,62 
174 M30 M30u28k892m 28 + 892 28 + 1436 534 11,90 20,61 37,90 
175 M35 M35u0k550m 0 + 550 14 + 041 13563 710,70 997,15 1543,47 
176 M35 M35u14k41m 14 + 041 24 + 082 10047 526,46 738,66 1143,35 
177 M35 M35u24k82m 24 + 082 35 + 1658 12494 654,69 918,56 1421,82 
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178 M35 M35u35k1658m 35 + 1658 38 + 085 1434 75,14 105,43 163,19 
179 M35 M35u38k85m 38 + 085 39 + 700 1619 84,84 119,03 184,24 
180 M35 M35u39k700m 39 + 700 43 + 505 4282 224,38 314,81 487,29 
181 M43 M43u0k800m 0 + 800 3 + 174 3315 173,71 243,72 377,25 
182 M43 M43u3k174m 3 + 174 7 + 319 4061 212,80 298,56 462,14 
183 M43 M43u7k319m 7 + 319 10 + 620 3380 177,11 248,50 384,64 
184 M43 M43u10k620m 10 + 620 19 + 212 8594 450,33 631,83 978,00 
185 M43 M43u19k212m 19 + 212 23 + 569 4354 228,15 320,11 495,49 
186 M43 M43u23k569m 23 + 569 34 + 600 11246 589,29 826,81 1279,79 
187 M43 M43u34k600m 34 + 600 46 + 402 11802 618,42 867,68 1343,07 
188 M43 M43u46k402m 46 + 402 54 + 225 7823 409,93 575,15 890,26 
189 M43 M43u54k225m 54 + 225 57 + 724 3499 183,35 257,25 398,19 
190 M51 M51u25k0m 25 + 000 28 + 607 3599 188,59 264,60 409,57 
191 M60 M60u0k0m 0 + 000 6 + 132 7867 412,23 578,38 895,26 
192 M60 M60u6k132m 6 + 132 25 + 232 19124 1002,10 1406,00 2176,31 
193 M60 M60u25k232m 25 + 232 29 + 324 4139 216,88 304,30 471,02 
194 M70 M70u0k200m 0 + 200 2 + 356 2147 112,50 157,85 244,33 
195 M70 M70u2k356m 2 + 356 10 + 380 7980 418,15 586,69 908,12 
196 M70 M70u10k380m 10 + 380 18 + 156 7824 409,98 575,22 890,37 
197 M70 M70u18k156m 18 + 156 21 + 264 3107 162,81 228,43 353,58 
198 M85 M85u6k800m 6 + 800 10 + 002 2805 62,52 108,24 199,10 
199 M85 M85u10k2m 10 + 002 13 + 800 3971 88,51 153,24 281,86 
200 M86 M86u80k950m 80 + 950 85 + 872 4917 257,65 361,50 559,55 
201 M86 M86u85k872m 85 + 872 90 + 031 4196 219,87 308,49 477,50 
202 M86 M86u90k31m 90 + 031 93 + 270 3230 169,25 237,47 367,57 
203 M86 M86u93k270m 93 + 270 96 + 716 3441 180,31 252,98 391,59 
204 M86 M86u96k716m 96 + 716 98 + 637 1953 102,34 143,58 222,25 
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205 1 1u7k976m 7 + 976 8 + 753 754 16,81 29,10 53,52 
206 1 1u8k753m 8 + 753 9 + 410 660 14,71 25,47 46,85 
207 1 1u9k410m 9 + 410 10 + 325 868 19,35 33,50 61,61 
208 1 1u10k325m 10 + 325 10 + 795 292 6,51 11,27 20,73 
209 1 1u10k795m 10 + 795 12 + 063 1249 27,84 48,20 88,65 
210 1 1u12k63m 12 + 063 12 + 987 951 21,20 36,70 67,50 
211 1 1u12k987m 12 + 987 13 + 805 833 18,57 32,15 59,13 
212 1 1u13k805m 13 + 805 16 + 673 2895 64,53 111,72 205,49 
213 1 1u16k673m 16 + 673 20 + 902 4249 94,71 163,97 301,59 
214 1 1u20k902m 20 + 902 26 + 619 5718 127,45 220,66 405,86 
215 1 1u26k619m 26 + 619 29 + 214 2580 57,51 99,56 183,13 
216 1 1u29k214m 29 + 214 31 + 379 2158 48,10 83,28 153,17 
217 1 1u31k379m 31 + 379 33 + 470 2115 47,14 81,62 150,12 
218 1 1u33k470m 33 + 470 35 + 159 1699 37,87 65,56 120,60 
219 1 1u35k159m 35 + 159 35 + 820 644 14,35 24,85 45,71 
220 1 1u35k820m 35 + 820 41 + 149 5333 118,87 205,80 378,54 
221 1 1u41k149m 41 + 149 44 + 654 3458 77,08 133,44 245,45 
222 1 1u44k654m 44 + 654 44 + 764 103 2,30 3,97 7,31 
223 1 1u44k764m 44 + 764 47 + 315 2605 58,07 100,53 184,90 
224 1 1u47k315m 47 + 315 47 + 434 118 2,63 4,55 8,38 
225 1 1u49k283m 49 + 283 50 + 921 1640 36,56 63,29 116,41 
226 1 1u50k921m 50 + 921 51 + 820 897 19,99 34,62 63,67 
227 1 1u51k820m 51 + 820 56 + 793 4955 110,45 191,21 351,71 
228 1 1u57k946m 57 + 946 58 + 680 736 16,41 28,40 52,24 
229 1 1u60k383m 60 + 383 62 + 290 1896 42,26 73,17 134,58 
230 1 1u67k136m 67 + 136 67 + 779 638 14,22 24,62 45,29 
231 1 1u67k779m 67 + 779 70 + 390 2585 57,62 99,76 183,48 
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232 1 1u70k390m 70 + 390 74 + 415 4038 90,01 155,83 286,62 
233 1 1u74k415m 74 + 415 74 + 612 197 4,39 7,60 13,98 
234 1 1u76k721m 76 + 721 80 + 154 3426 76,37 132,21 243,18 
235 1 1u89k195m 89 + 195 93 + 567 4359 97,16 168,21 309,40 
236 1 1u93k567m 93 + 567 96 + 944 3362 74,94 129,74 238,63 
237 1 1u96k944m 96 + 944 108 + 177 11425 254,66 440,89 810,95 
238 1 1u108k177m 108 + 177 108 + 349 172 3,83 6,64 12,21 
239 1 1u110k517m 110 + 517 111 + 630 1149 25,61 44,34 81,56 
240 1 1u111k630m 111 + 630 113 + 137 1502 33,48 57,96 106,61 
241 1 1u113k137m 113 + 137 115 + 179 2024 45,11 78,11 143,66 
242 1 1u115k179m 115 + 179 121 + 423 6268 139,71 241,88 444,90 
243 1 1u121k423m 121 + 423 122 + 441 1016 22,65 39,21 72,12 
244 1 1u122k441m 122 + 441 123 + 603 1199 26,73 46,27 85,11 
245 1 1u127k1161m 127 + 1161 129 + 928 1787 39,83 68,96 126,84 
246 1 1u129k928m 129 + 928 131 + 085 1217 27,13 46,96 86,38 
247 1 1u131k85m 131 + 085 132 + 732 1608 35,84 62,05 114,14 
248 1 1u135k402m 135 + 402 137 + 749 2356 52,52 90,92 167,23 
249 1 1u140k219m 140 + 219 145 + 159 4937 110,05 190,52 350,43 
250 1 1u145k159m 145 + 159 146 + 914 1755 39,12 67,73 124,57 
251 1 1u146k914m 146 + 914 148 + 103 1189 26,50 45,88 84,40 
252 1 1u148k103m 148 + 103 152 + 928 4824 107,53 186,16 342,41 
253 1 1u152k928m 152 + 928 153 + 171 244 5,44 9,42 17,32 
254 1 1u153k171m 153 + 171 159 + 216 6055 134,97 233,66 429,78 
255 1 1u165k111m 165 + 111 165 + 779 667 14,87 25,74 47,34 
256 1 1u165k779m 165 + 779 168 + 039 2289 51,02 88,33 162,47 
257 1 1u169k354m 169 + 354 171 + 047 1694 37,76 65,37 120,24 
258 1 1u171k47m 171 + 047 172 + 091 1040 23,18 40,13 73,82 
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259 1 1u174k620m 174 + 620 176 + 492 1850 41,24 71,39 131,31 
260 1 1u176k492m 176 + 492 177 + 031 521 11,61 20,11 36,98 
261 2 2u14k774m 14 + 774 16 + 652 1836 40,92 70,85 130,32 
262 2 2u16k652m 16 + 652 17 + 001 379 8,45 14,63 26,90 
263 2 2u20k569m 20 + 569 21 + 939 1401 31,23 54,06 99,44 
264 2 2u27k45m 27 + 045 27 + 334 289 6,44 11,15 20,51 
265 2 2u29k208m 29 + 208 31 + 632 2424 54,03 93,54 172,06 
266 2 2u37k300m 37 + 300 39 + 659 2360 52,60 91,07 167,51 
267 2 2u39k659m 39 + 659 40 + 162 518 11,55 19,99 36,77 
268 2 2u40k162m 40 + 162 43 + 394 3235 72,11 124,84 229,62 
269 2 2u43k394m 43 + 394 43 + 615 221 4,93 8,53 15,69 
270 2 2u44k340m 44 + 340 45 + 090 734 16,36 28,33 52,10 
271 2 2u46k70m 46 + 070 48 + 654 2581 57,53 99,60 183,20 
272 2 2u48k654m 48 + 654 48 + 961 310 6,91 11,96 22,00 
273 2 2u48k961m 48 + 961 52 + 524 3553 79,20 137,11 252,19 
274 2 2u52k524m 52 + 524 53 + 580 1072 23,89 41,37 76,09 
275 2 2u53k580m 53 + 580 53 + 777 181 4,03 6,98 12,85 
276 2 2u53k777m 53 + 777 54 + 195 429 9,56 16,56 30,45 
277 2 2u56k10m 56 + 010 57 + 200 1162 25,90 44,84 82,48 
278 2 2u57k200m 57 + 200 61 + 390 4101 91,41 158,26 291,09 
279 2 2u62k550m 62 + 550 64 + 070 1694 37,76 65,37 120,24 
280 2 2u66k980m 66 + 980 72 + 090 5108 113,86 197,12 362,57 
281 2 2u72k90m 72 + 090 73 + 270 1173 26,15 45,27 83,26 
282 2 2u73k270m 73 + 270 75 + 151 1882 41,95 72,63 133,58 
283 2 2u75k151m 75 + 151 77 + 256 1890 42,13 72,94 134,15 
284 2 2u77k256m 77 + 256 78 + 583 1643 36,62 63,40 116,62 
285 3 3u17k534m 17 + 534 17 + 1428 883 19,68 34,07 62,68 
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286 3 3u22k761m 22 + 761 24 + 1000 2248 50,11 86,75 159,56 
287 3 3u24k1000m 24 + 1000 25 + 552 567 12,64 21,88 40,25 
288 3 3u25k552m 25 + 552 27 + 377 1764 39,32 68,07 125,21 
289 3 3u27k377m 27 + 377 27 + 706 350 7,80 13,51 24,84 
290 3 3u32k651m 32 + 651 33 + 035 396 8,83 15,28 28,11 
291 3 3u33k35m 33 + 035 34 + 630 1546 34,46 59,66 109,74 
292 3 3u34k630m 34 + 630 35 + 268 688 15,34 26,55 48,83 
293 3 3u35k268m 35 + 268 36 + 640 1373 30,60 52,98 97,46 
294 3 3u36k640m 36 + 640 37 + 149 475 10,59 18,33 33,72 
295 3 3u37k149m 37 + 149 37 + 905 756 16,85 29,17 53,66 
296 3 3u37k905m 37 + 905 38 + 982 1113 24,81 42,95 79,00 
297 3 3u38k982m 38 + 982 40 + 857 1894 42,22 73,09 134,44 
298 3 3u40k857m 40 + 857 41 + 142 271 6,04 10,46 19,24 
299 3 3u44k504m 44 + 504 46 + 382 1887 42,06 72,82 133,94 
300 3 3u46k382m 46 + 382 53 + 404 7057 157,30 272,33 500,91 
301 3 3u53k404m 53 + 404 55 + 170 1766 39,36 68,15 125,35 
302 3 3u60k436m 60 + 436 61 + 255 840 18,72 32,42 59,62 
303 3 3u61k255m 61 + 255 64 + 799 3546 79,04 136,84 251,70 
304 3 3u67k741m 67 + 741 72 + 642 4902 109,27 189,17 347,94 
305 3 3u72k642m 72 + 642 73 + 267 633 14,11 24,43 44,93 
306 3 3u73k267m 73 + 267 76 + 703 3433 76,52 132,48 243,67 
307 3 3u76k703m 76 + 703 78 + 635 1933 43,09 74,59 137,20 
308 3 3u78k635m 78 + 635 79 + 445 811 18,08 31,30 57,56 
309 3 3u79k445m 79 + 445 79 + 728 284 6,33 10,96 20,16 
310 3 3u82k481m 82 + 481 84 + 331 1839 40,99 70,97 130,53 
311 3 3u84k331m 84 + 331 88 + 970 4633 103,27 178,79 328,85 
312 3 3u88k970m 88 + 970 89 + 912 946 21,09 36,51 67,15 
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313 3 3u89k912m 89 + 912 92 + 818 2918 65,04 112,61 207,12 
314 3 3u92k818m 92 + 818 93 + 570 755 16,83 29,14 53,59 
315 3 3u93k570m 93 + 570 97 + 517 3968 88,45 153,13 281,65 
316 3 3u97k517m 97 + 517 99 + 179 1670 37,22 64,45 118,54 
317 3 3u99k179m 99 + 179 108 + 101 8943 199,34 345,11 634,77 
318 3 3u108k101m 108 + 101 109 + 018 912 20,33 35,19 64,73 
319 3 3u110k506m 110 + 506 117 + 763 7282 162,32 281,01 516,88 
320 3 3u118k593m 118 + 593 120 + 031 1436 32,01 55,42 101,93 
321 3 3u120k31m 120 + 031 123 + 549 3450 76,90 133,14 244,88 
322 3 3u123k549m 123 + 549 126 + 679 3172 70,70 122,41 225,15 
323 3 3u126k679m 126 + 679 129 + 919 3233 72,06 124,76 229,48 
324 3 3u131k468m 131 + 468 135 + 800 4346 96,87 167,71 308,48 
325 3 3u135k800m 135 + 800 137 + 230 1410 31,43 54,41 100,08 
326 3 3u137k230m 137 + 230 138 + 577 1331 29,67 51,36 94,47 
327 3 3u138k577m 138 + 577 139 + 832 1207 26,90 46,58 85,67 
328 3 3u139k832m 139 + 832 141 + 979 2200 49,04 84,90 156,16 
329 3 3u141k979m 141 + 979 145 + 656 3634 81,00 140,24 257,94 
330 3 3u145k656m 145 + 656 148 + 460 2797 62,35 107,94 198,53 
331 3 3u148k460m 148 + 460 151 + 920 3460 77,12 133,52 245,59 
332 3 3u152k781m 152 + 781 152 + 935 155 3,45 5,98 11,00 
333 3 3u152k935m 152 + 935 157 + 344 4425 98,63 170,76 314,09 
334 3 3u157k344m 157 + 344 158 + 082 731 16,29 28,21 51,89 
335 3 3u159k214m 159 + 214 163 + 459 4245 94,62 163,81 301,31 
336 3 3u165k328m 165 + 328 165 + 1119 796 17,74 30,72 56,50 
337 3 3u165k1119m 165 + 1119 170 + 795 4714 105,08 181,91 334,60 
338 3 3u171k970m 171 + 970 172 + 619 638 14,22 24,62 45,29 
339 3 3u172k619m 172 + 619 173 + 524 891 19,86 34,38 63,24 
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340 3 3u175k474m 175 + 474 176 + 067 584 13,02 22,54 41,45 
341 3 3u176k67m 176 + 067 178 + 865 2811 62,66 108,48 199,52 
342 3 3u188k750m 188 + 750 189 + 170 437 9,74 16,86 31,02 
343 3 3u189k195m 189 + 195 189 + 829 542 12,08 20,92 38,47 
344 3 3u189k829m 189 + 829 189 + 1969 1028 22,91 39,67 72,97 
345 3 3u189k1969m 189 + 1969 192 + 996 2257 50,31 87,10 160,20 
346 3 3u192k996m 192 + 996 194 + 165 1173 26,15 45,27 83,26 
347 3 3u194k165m 194 + 165 197 + 510 3355 74,78 129,47 238,14 
348 3 3u197k510m 197 + 510 197 + 968 456 10,16 17,60 32,37 
349 3 3u197k968m 197 + 968 198 + 828 810 18,05 31,26 57,49 
350 3 3u198k828m 198 + 828 199 + 798 980 21,84 37,82 69,56 
351 3 3u202k728m 202 + 728 204 + 524 1798 40,08 69,38 127,62 
352 3 3u205k134m 205 + 134 208 + 553 3425 76,34 132,17 243,11 
353 3 3u208k553m 208 + 553 212 + 120 3570 79,58 137,77 253,40 
354 3 3u213k719m 213 + 719 215 + 197 1479 32,97 57,07 104,98 
355 3 3u215k197m 215 + 197 218 + 776 3578 79,75 138,08 253,97 
356 3 3u220k990m 220 + 990 221 + 860 863 19,24 33,30 61,26 
357 3 3u221k860m 221 + 860 221 + 969 109 2,43 4,21 7,74 
358 3 3u221k969m 221 + 969 225 + 864 3895 86,82 150,31 276,47 
359 3 3u225k864m 225 + 864 229 + 051 3140 69,99 121,17 222,88 
360 3 3u229k51m 229 + 051 233 + 145 4115 91,72 158,80 292,08 
361 3 3u233k145m 233 + 145 234 + 161 1019 22,71 39,32 72,33 
362 3 3u234k161m 234 + 161 240 + 425 6264 139,62 241,73 444,62 
363 3 3u240k425m 240 + 425 246 + 516 5989 133,49 231,12 425,10 
364 3 3u246k516m 246 + 516 246 + 821 305 6,80 11,77 21,65 
365 3 3u246k821m 246 + 821 247 + 055 207 4,61 7,99 14,69 
366 4 4u19k550m 19 + 550 20 + 518 951 49,83 69,92 108,22 
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367 4 4u20k518m 20 + 518 24 + 046 3529 184,92 259,45 401,60 
368 4 4u24k046m 24 + 046 24 + 930 889 46,58 65,36 101,17 
369 4 4u24k930m 24 + 930 29 + 160 4224 221,34 310,55 480,69 
370 4 4u29k160m 29 + 160 29 + 2367 2226 49,62 85,90 158,00 
371 4 4u29k2367m 29 + 2367 31 + 163 1903 42,42 73,44 135,07 
372 4 4u31k163m 31 + 163 33 + 687 2572 57,33 99,25 182,56 
373 4 4u35k52m 35 + 052 35 + 260 211 4,70 8,14 14,98 
374 4 4u35k260m 35 + 260 36 +  566 1312 29,24 50,63 93,13 
375 4 4u36k566m 36 +  566 40 + 033 3490 77,79 134,68 247,72 
376 4 4u40k33m 40 + 033 41 + 773 1721 38,36 66,41 122,16 
377 4 4u43k296m 43 + 296 45 + 460 2163 48,21 83,47 153,53 
378 4 4u47k104m 47 + 104 50 + 500 3302 73,60 127,42 234,38 
379 4 4u50k500m 50 + 500 52 + 040 1719 38,32 66,34 122,01 
380 4 4u52k40m 52 + 040 60 + 130 8103 180,62 312,69 575,15 
381 4 4u60k130m 60 + 130 67 + 301 7178 160,00 277,00 509,49 
382 4 4u67k301m 67 + 301 69 + 549 2248 50,11 86,75 159,56 
383 4 4u69k549m 69 + 549 77 + 630 8073 179,95 311,54 573,02 
384 4 4u77k630m 77 + 630 83 + 042 5484 122,24 211,63 389,25 
385 4 4u83k42m 83 + 042 86 + 010 2955 65,87 114,03 209,75 
386 4 4u86k10m 86 + 010 91 + 2882 7837 174,69 302,43 556,27 
387 4 4u91k2882m 91 + 2882 98 + 558 6979 155,56 269,32 495,37 
388 4 4u98k558m 98 + 558 101 + 950 3516 78,37 135,68 249,57 
389 4 4u101k950m 101 + 950 105 + 470 5714 127,37 220,50 405,58 
390 4 4u105k470m 105 + 470 107 + 875 2426 54,08 93,62 172,20 
391 4 4u107k875m 107 + 875 112 + 317 4466 99,55 172,34 317,00 
392 4 4u112k317m 112 + 317 113 + 117 779 17,36 30,06 55,29 
393 4 4u113k117m 113 + 117 120 + 1006 7877 175,58 303,97 559,11 
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394 4 4u120k1006m 120 + 1006 123 + 547 2540 56,62 98,02 180,29 
395 4 4u123k547m 123 + 547 126 + 180 2633 58,69 101,61 186,89 
396 4 4u128k511m 128 + 511 128 + 716 205 4,57 7,91 14,55 
397 4 4u128k716m 128 + 716 129 + 357 643 14,33 24,81 45,64 
398 4 4u129k357m 129 + 357 138 + 484 9146 203,86 352,94 649,18 
399 4 4u140k441m 140 + 441 141 + 265 894 19,93 34,50 63,46 
400 4 4u141k265m 141 + 265 151 + 191 9937 221,50 383,47 705,33 
401 4 4u151k191m 151 + 191 156 + 013 4049 90,25 156,25 287,40 
402 4 4u156k13m 156 + 013 163 + 592 7537 168,00 290,85 534,98 
403 4 4u163k592m 163 + 592 165 + 035 1439 32,08 55,53 102,14 
404 4 4u165k35m 165 + 035 174 + 889 9886 220,36 381,50 701,71 
405 4 4u174k889m 174 + 889 179 + 426 4494 100,17 173,42 318,98 
406 4 4u179k426m 179 + 426 181 + 016 1589 35,42 61,32 112,79 
407 4 4u181k16m 181 + 016 183 + 295 2282 50,87 88,06 161,98 
408 4 4u183k295m 183 + 295 184 + 231 936 20,86 36,12 66,44 
409 4 4u184k231m 184 + 231 184 + 771 480 10,70 18,52 34,07 
410 4 4u184k771m 184 + 771 188 + 192 3480 77,57 134,29 247,01 
411 4 4u188k192m 188 + 192 190 + 278 2092 46,63 80,73 148,49 
412 4 4u190k278m 190 + 278 190 + 636 358 7,98 13,82 25,41 
413 4 4u190k636m 190 + 636 192 + 996 2358 52,56 91,00 167,37 
414 4 4u192k996m 192 + 996 194 + 165 1170 26,08 45,15 83,05 
415 4 4u194k165m 194 + 165 197 + 968 3803 84,77 146,76 269,94 
416 4 4u197k968m 197 + 968 200 + 660 2692 60,00 103,88 191,08 
417 4 4u200k660m 200 + 660 204 + 995 4329 96,49 167,06 307,27 
418 4 4u204k995m 204 + 995 209 + 2818 6872 153,18 265,19 487,77 
419 4 4u209k2818m 209 + 2818 211 + 932 3682 82,07 142,09 261,35 
420 4 4u211k932m 211 + 932 216 + 775 4866 108,46 187,78 345,39 
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421 4 4u216k775m 216 + 775 219 + 707 2910 64,86 112,30 206,55 
422 4 4u219k707m 219 + 707 221 + 794 2080 46,36 80,27 147,64 
423 4 4u228k385m 228 + 385 229 + 257 886 19,75 34,19 62,89 
424 4 4u229k257m 229 + 257 231 + 079 1822 40,61 70,31 129,33 
425 4 4u231k79m 231 + 079 232 + 883 1787 39,83 68,96 126,84 
426 4 4u232k883m 232 + 883 233 + 318 451 10,05 17,40 32,01 
427 4 4u233k318m 233 + 318 235 + 439 2104 46,90 81,19 149,34 
428 4 4u235k439m 235 + 439 237 + 453 2053 45,76 79,23 145,72 
429 4 4u239k120m 239 + 120 241  + 208 2085 46,47 80,46 147,99 
430 4 4u241k208m 241  + 208 243 + 044 1904 42,44 73,48 135,15 
431 4 4u243k44m 243 + 044 243 + 738 691 15,40 26,67 49,05 
432 4 4u243k738m 243 + 738 246 + 429 2694 60,05 103,96 191,22 
433 4 4u246k429m 246 + 429 253 + 312 6870 153,13 265,11 487,63 
434 4 4u253k312m 253 + 312 258 + 409 5116 114,04 197,43 363,13 
435 4 4u260k2m 260 + 002 261 + 568 1554 34,64 59,97 110,30 
436 4 4u261k568m 261 + 568 265 + 510 3859 86,02 148,92 273,91 
437 4 4u265k510m 265 + 510 266 + 715 1201 26,77 46,35 85,25 
438 4 4u266k715m 266 + 715 268 + 140 1447 32,25 55,84 102,71 
439 4 4u268k140m 268 + 140 268 + 762 621 13,84 23,96 44,08 
440 4 4u268k762m 268 + 762 270 + 624 1876 41,82 72,39 133,16 
441 4 4u277k822m 277 + 822 281 + 285 3505 78,13 135,26 248,78 
442 4 4u281k285m 281 + 285 282 + 792 1493 33,28 57,61 105,97 
443 4 4u282k792m 282 + 792 285 + 210 2473 55,12 95,43 175,53 
444 4 4u286k755m 286 + 755 287 + 405 612 13,64 23,62 43,44 
445 4 4u287k405m 287 + 405 290 + 327 2914 64,95 112,45 206,84 
446 4 4u290k327m 290 + 327 292 + 766 2491 55,52 96,13 176,81 
447 4 4u292k766m 292 + 766 295 + 464 2482 55,32 95,78 176,17 
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448 4 4u295k464m 295 + 464 296 + 495 1020 22,74 39,36 72,40 
449 4 4u296k495m 296 + 495 298 + 426 1935 43,13 74,67 137,35 
450 4 4u298k426m 298 + 426 300 + 483 1746 38,92 67,38 123,93 
451 4 4u300k483m 300 + 483 304 + 028 3579 79,78 138,11 254,04 
452 4 4u304k28m 304 + 028 306 + 441 2420 53,94 93,39 171,77 
453 4 4u306k441m 306 + 441 313 + 010 6482 144,48 250,14 460,09 
454 4 4u313k10m 313 + 010 319 + 471 6486 144,57 250,29 460,38 
455 4 4u319k471m 319 + 471 321 + 201 1712 38,16 66,07 121,52 
456 4 4u321k201m 321 + 201 323 + 400 2215 49,37 85,48 157,22 
457 4 4u323k400m 323 + 400 328 + 618 5207 116,06 200,94 369,59 
458 4 4u328k618m 328 + 618 332 + 351 3745 83,48 144,52 265,82 
459 4 4u332k351m 332 + 351 333 + 121 758 16,90 29,25 53,80 
460 4 4u333k121m 333 + 121 336 + 780 3665 81,69 141,43 260,14 
461 4 4u336k780m 336 + 780 340 + 637 3873 86,33 149,46 274,91 
462 4 4u340k637m 340 + 637 340 + 784 140 3,12 5,40 9,94 
463 4 4u341k626m 341 + 626 341 + 988 602 13,42 23,23 42,73 
464 5 5u19k250m 19 + 250 23 + 145 4010 89,38 154,75 284,63 
465 5 5u25k906m 25 + 906 28 + 516 2573 57,35 99,29 182,63 
466 5 5u28k516m 28 + 516 31 + 606 3138 69,95 121,10 222,74 
467 5 5u31k606m 31 + 606 36 + 417 4777 106,48 184,34 339,07 
468 5 5u36k417m 36 + 417 36 + 722 325 7,24 12,54 23,07 
469 5 5u37k945m 37 + 945 41 + 948 3973 88,56 153,32 282,00 
470 5 5u42k1224m 42 + 1224 45 + 034 1831 40,81 70,66 129,96 
471 5 5u45k34m 45 + 034 47 + 745 2715 60,52 104,77 192,71 
472 5 5u47k745m 47 + 745 49 + 468 1717 38,27 66,26 121,87 
473 5 5u49k468m 49 + 468 49 + 905 443 9,87 17,10 31,44 
474 5 5u49k905m 49 + 905 51 + 983 2049 45,67 79,07 145,44 
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475 5 5u54k603m 54 + 603 57 + 986 3375 75,23 130,24 239,56 
476 5 5u59k212m 59 + 212 66 + 368 7222 160,98 278,70 512,62 
477 5 5u70k168m 70 + 168 74 + 044 3986 88,85 153,82 282,93 
478 5 5u74k44m 74 + 044 82 + 006 7868 175,38 303,63 558,47 
479 5 5u90k483m 90 + 483 90 + 774 291 6,49 11,23 20,66 
480 5 5u90k774m 90 + 774 91 + 583 760 16,94 29,33 53,94 
481 5 5u91k583m 91 + 583 96 + 500 4904 109,31 189,25 348,09 
482 5 5u96k500m 96 + 500 98 + 335 1960 43,69 75,64 139,12 
483 5 5u98k335m 98 + 335 101 + 300 2965 66,09 114,42 210,46 
484 5 5u101k300m 101 + 300 103 + 046 1731 38,58 66,80 122,87 
485 5 5u103k46m 103 + 046 103 + 789 737 16,43 28,44 52,31 
486 5 5u103k789m 103 + 789 104 + 415 621 13,84 23,96 44,08 
487 5 5u104k415m 104 + 415 105 + 352 962 21,44 37,12 68,28 
488 5 5u105k352m 105 + 352 106 + 501 1152 25,68 44,46 81,77 
489 5 5u106k501m 106 + 501 108 + 521 1950 43,47 75,25 138,41 
490 5 5u108k521m 108 + 521 108 + 772 243 5,42 9,38 17,25 
491 5 5u108k772m 108 + 772 110 + 321 1547 34,48 59,70 109,81 
492 5 5u110k321m 110 + 321 110 + 932 610 13,60 23,54 43,30 
493 5 5u115k146m 115 + 146 121 + 802 6648 148,18 256,55 471,88 
494 5 5u121k802m 121 + 802 125 + 150 3348 74,63 129,20 237,64 
495 5 5u125k150m 125 + 150 131 + 568 6300 140,43 243,12 447,17 
496 5 5u131k568m 131 + 568 133 + 586 3421 76,25 132,02 242,82 
497 5 5u133k586m 133 + 586 138 + 777 5200 115,91 200,67 369,10 
498 5 5u142k105m 142 + 105 146 + 410 4323 96,36 166,82 306,85 
499 5 5u147k490m 147 + 490 152 + 732 5234 116,67 201,98 371,51 
500 5 5u152k732m 152 + 732 155 + 851 3129 69,75 120,75 222,10 
501 5 5u155k851m 155 + 851 158 + 865 3017 67,25 116,43 214,15 
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502 5 5u158k865m 158 + 865 159 + 975 1101 24,54 42,49 78,15 
503 5 5u159k975m 159 + 975 161 + 465 1499 33,41 57,85 106,40 
504 5 5u161k465m 161 + 465 162 + 612 1078 24,03 41,60 76,52 
505 5 5u162k612m 162 + 612 164 + 054 1450 32,32 55,96 102,92 
506 5 5u164k54m 164 + 054 165 + 074 1019 22,71 39,32 72,33 
507 5 5u173k593m 173 + 593 174 + 851 1250 27,86 48,24 88,73 
508 5 5u174k851m 174 + 851 178 + 674 3830 85,37 147,80 271,85 
509 5 5u178k674m 178 + 674 181 + 786 3126 69,68 120,63 221,88 
510 5 5u181k786m 181 + 786 183 + 369 1598 35,62 61,67 113,43 
511 5 5u183k369m 183 + 369 183 + 724 354 7,89 13,66 25,13 
512 5 5u183k724m 183 + 724 184 + 430 863 19,24 33,30 61,26 
513 5 5u184k430m 184 + 430 185 + 401 1088 24,25 41,99 77,23 
514 6 6u18k12m 18 + 012 18 + 609 598 13,33 23,08 42,45 
515 6 6u19k677m 19 + 677 20 + 318 647 14,42 24,97 45,92 
516 6 6u20k432m 20 + 432 22 + 619 2213 49,33 85,40 157,08 
517 6 6u22k619m 22 + 619 22 + 959 323 7,20 12,46 22,93 
518 6 6u22k959m 22 + 959 23 + 896 1224 27,28 47,23 86,88 
519 6 6u23k896m 23 + 896 25 + 487 1588 35,40 61,28 112,72 
520 6 6u25k487m 25 + 487 29 + 522 4074 90,81 157,22 289,17 
521 6 6u29k522m 29 + 522 34 + 120 4718 105,16 182,07 334,88 
522 6 6u36k530m 36 + 530 37 + 110 578 12,88 22,31 41,03 
523 6 6u37k110m 37 + 110 48 + 282 11165 248,87 430,86 792,49 
524 6 6u48k282m 48 + 282 50 + 199 1914 42,66 73,86 135,86 
525 6 6u50k199m 50 + 199 51 + 408 1212 27,02 46,77 86,03 
526 6 6u51k408m 51 + 408 59 + 023 7605 169,52 293,48 539,80 
527 6 6u59k23m 59 + 023 60 + 617 1599 35,64 61,71 113,50 
528 6 6u60k617m 60 + 617 62 + 050 1311 29,22 50,59 93,05 
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529 6 6u62k50m 62 + 050 65 + 637 3627 80,85 139,97 257,44 
530 6 6u65k637m 65 + 637 68 + 028 2391 53,30 92,27 169,71 
531 6 6u68k28m 68 + 028 68 + 992 966 21,53 37,28 68,57 
532 6 6u68k992m 68 + 992 70 + 455 1451 32,34 55,99 102,99 
533 6 6u70k455m 70 + 455 72 + 1060 2389 53,25 92,19 169,57 
534 6 6u72k1060m 72 + 1060 76 + 233 3562 79,40 137,46 252,83 
535 6 6u76k233m 76 + 233 77 + 324 1172 26,12 45,23 83,19 
536 6 6u77k324m 77 + 324 81 + 302 4077 90,88 157,33 289,39 
537 6 6u81k302m 81 + 302 85 + 130 3866 86,17 149,19 274,41 
538 6 6u85k130m 85 + 130 87 + 080 2011 44,83 77,60 142,74 
539 6 6u87k80m 87 + 080 88 + 058 1059 23,61 40,87 75,17 
540 6 6u89k413m 89 + 413 89 + 547 137 3,05 5,29 9,72 
541 6 6u89k547m 89 + 547 90 + 041 528 11,77 20,38 37,48 
542 6 6u90k41m 90 + 041 97 + 476 7401 164,97 285,60 525,32 
543 6 6u97k476m 97 + 476 104 + 260 6777 151,06 261,52 481,03 
544 6 6u104k260m 104 + 260 105 + 050 804 17,92 31,03 57,07 
545 6 6u105k50m 105 + 050 107 + 850 2781 61,99 107,32 197,40 
546 6 6u108k962m 108 + 962 111 + 560 2606 58,09 100,57 184,97 
547 6 6u111k560m 111 + 560 120 + 273 8709 194,12 336,08 618,16 
548 6 6u120k273m 120 + 273 123 + 900 3605 80,36 139,12 255,88 
549 6 6u123k900m 123 + 900 130 + 679 6801 151,59 262,45 482,73 
550 6 6u130k679m 130 + 679 131 + 974 1282 28,58 49,47 91,00 
551 6 6u131k974m 131 + 974 135 + 539 3682 82,07 142,09 261,35 
552 6 6u135k539m 135 + 539 135 + 861 230 5,13 8,88 16,33 
553 6 6u135k861m 135 + 861 137 + 300 1474 32,86 56,88 104,62 
554 6 6u137k300m 137 + 300 139 + 086 1757 39,16 67,80 124,71 
555 6 6u139k86m 139 + 086 139 + 1049 938 20,91 36,20 66,58 
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556 6 6u139k1049m 139 + 1049 140 + 256 364 8,11 14,05 25,84 
557 6 6u140k256m 140 + 256 140 + 764 386 8,60 14,90 27,40 
558 6 6u140k764m 140 + 764 142 + 792 2280 50,82 87,99 161,83 
559 6 6u142k792m 142 + 792 149 + 783 6999 156,01 270,09 496,79 
560 6 6u150k764m 150 + 764 156 + 982 6221 138,67 240,07 441,57 
561 6 6u157k616m 157 + 616 159 + 928 2327 51,87 89,80 165,17 
562 6 6u159k928m 159 + 928 162 + 072 2116 47,17 81,66 150,19 
563 6 6u162k72m 162 + 072 163 + 107 1110 24,74 42,83 78,79 
564 6 6u163k331m 163 + 331 166 + 840 3448 76,86 133,06 244,74 
565 6 6u166k840m 166 + 840 167 + 541 697 15,54 26,90 49,47 
566 6 6u168k200m 168 + 200 169 + 030 846 18,86 32,65 60,05 
567 6 6u169k30m 169 + 030 171 + 970 2915 64,98 112,49 206,91 
568 6 6u171k970m 171 + 970 173 + 185 1215 27,08 46,89 86,24 
569 6 6u173k185m 173 + 185 174 + 585 1398 31,16 53,95 99,23 
570 6 6u174k585m 174 + 585 176 + 890 2304 51,36 88,91 163,54 
571 6 6u176k890m 176 + 890 177 + 550 652 14,53 25,16 46,28 
572 6 6u177k550m 177 + 550 178 + 745 1205 26,86 46,50 85,53 
573 6 6u178k745m 178 + 745 180 + 845 2103 46,88 81,15 149,27 
574 6 6u180k845m 180 + 845 184 + 185 3334 74,31 128,66 236,65 
575 6 6u184k185m 184 + 185 186 + 820 2617 58,33 100,99 185,75 
576 6 6u186k820m 186 + 820 187 + 047 235 5,24 9,07 16,68 
577 6 6u187k390m 187 + 390 188 + 385 982 21,89 37,90 69,70 
578 6 6u188k385m 188 + 385 189 + 165 786 17,52 30,33 55,79 
579 6 6u189k165m 189 + 165 192 + 301 3148 70,17 121,48 223,45 
580 6 6u202k224m 202 + 224 203 + 394 1189 26,50 45,88 84,40 
581 6 6u203k394m 203 + 394 206 + 250 2865 63,86 110,56 203,36 
582 6 6u206k250m 206 + 250 209 + 630 3370 75,12 130,05 239,20 
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583 6 6u209k630m 209 + 630 211 + 160 1541 34,35 59,47 109,38 
584 6 6u211k160m 211 + 160 213 + 274 2113 47,10 81,54 149,98 
585 6 6u213k274m 213 + 274 216 + 366 3092 68,92 119,32 219,47 
586 6 6u217k84m 217 + 084 217 + 767 684 15,25 26,40 48,55 
587 6 6u217k767m 217 + 767 218 + 177 411 9,16 15,86 29,17 
588 6 6u218k177m 218 + 177 218 + 828 652 14,53 25,16 46,28 
589 6 6u219k617m 219 + 617 221 + 400 1775 39,56 68,50 125,99 
590 6 6u221k400m 221 + 400 221 + 580 184 4,10 7,10 13,06 
591 6 6u221k580m 221 + 580 223 + 680 2101 46,83 81,08 149,13 
592 6 6u224k184m 224 + 184 226 + 099 1918 42,75 74,02 136,14 
593 6 6u226k499m 226 + 499 227 + 865 1401 31,23 54,06 99,44 
594 6 6u227k865m 227 + 865 229 + 505 1638 36,51 63,21 116,27 
595 6 6u234k175m 234 + 175 236 + 240 2063 45,98 79,61 146,43 
596 6 6u236k240m 236 + 240 238 + 078 1835 40,90 70,81 130,25 
597 6 6u238k78m 238 + 078 239 + 266 1189 26,50 45,88 84,40 
598 6 6u239k932m 239 + 932 242 + 804 2944 65,62 113,61 208,97 
599 6 6u243k20m 243 + 020 243 + 767 753 16,78 29,06 53,45 
600 6 6u244k14m 244 + 014 245 + 957 2586 57,64 99,79 183,55 
601 6 6u246k316m 246 + 316 249 + 840 3510 78,24 135,45 249,14 
602 6 6u249k840m 249 + 840 250 + 376 551 12,28 21,26 39,11 
603 6 6u251k742m 251 + 742 257 + 028 5289 117,89 204,10 375,41 
604 6 6u257k28m 257 + 028 258 + 726 1677 37,38 64,72 119,03 
605 6 6u258k726m 258 + 726 261 + 572 2831 63,10 109,25 200,94 
606 6 6u261k572m 261 + 572 262 + 293 765 17,05 29,52 54,30 
607 7 7u17k4257m 17 + 4257 17 + 4551 342 7,62 13,20 24,28 
608 7 7u17k4615m 17 + 4615 23 + 690 2288 51,00 88,29 162,40 
609 7 7u23k690m 23 + 690 24 + 996 1311 29,22 50,59 93,05 
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610 7 7u24k996m 24 + 996 30 + 891 5880 131,07 226,91 417,36 
611 7 7u33k707m 33 + 707 35 + 742 2030 45,25 78,34 144,09 
612 7 7u37k525m 37 + 525 40 + 763 3210 71,55 123,87 227,85 
613 7 7u40k763m 40 + 763 44 + 860 4096 91,30 158,06 290,73 
614 7 7u44k860m 44 + 860 45 + 428 619 13,80 23,89 43,94 
615 7 7u45k428m 45 + 428 45 + 896 466 10,39 17,98 33,08 
616 7 7u52k914m 52 + 914 54 + 975 2059 45,90 79,46 146,15 
617 7 7u54k975m 54 + 975 57 + 030 2043 45,54 78,84 145,01 
618 7 7u57k30m 57 + 030 60 + 232 3207 71,48 123,76 227,63 
619 7 7u60k232m 60 + 232 62 + 027 1795 40,01 69,27 127,41 
620 7 7u62k27m 62 + 027 62 + 386 360 8,02 13,89 25,55 
621 7 7u67k20m 67 + 020 68 + 701 1680 37,45 64,83 119,25 
622 7 7u68k701m 68 + 701 69 + 745 1040 23,18 40,13 73,82 
623 7 7u69k745m 69 + 745 70 + 610 881 19,64 34,00 62,53 
624 7 7u71k70m 71 + 070 78 + 093 7026 156,61 271,13 498,71 
625 7 7u78k93m 78 + 093 78 + 3560 2670 59,51 103,04 189,52 
626 7 7u78k5948m 78 + 5948 79 + 656 1504 33,52 58,04 106,75 
627 7 7u81k765m 81 + 765 84 + 437 2579 57,49 99,52 183,06 
628 7 7u84k437m 84 + 437 85 + 898 1692 37,71 65,29 120,10 
629 7 7u86k761m 86 + 761 87 + 520 734 16,36 28,33 52,10 
630 7 7u87k520m 87 + 520 92 + 870 5390 120,14 208,00 382,58 
631 7 7u95k177m 95 + 177 96 + 624 1464 32,63 56,50 103,91 
632 7 7u96k624m 96 + 624 98 + 082 1440 32,10 55,57 102,21 
633 7 7u98k82m 98 + 082 99 + 483 1455 32,43 56,15 103,28 
634 7 7u99k483m 99 + 483 101 + 179 1669 37,20 64,41 118,47 
635 7 7u101k179m 101 + 179 105 + 252 3898 86,89 150,42 276,68 
636 7 7u105k252m 105 + 252 107 + 213 1978 44,09 76,33 140,40 
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637 7 7u107k213m 107 + 213 107 + 358 172 3,83 6,64 12,21 
638 7 7u108k228m 108 + 228 109 + 496 1267 28,24 48,89 89,93 
639 7 7u109k496m 109 + 496 110 + 406 908 20,24 35,04 64,45 
640 7 7u112k2531m 112 + 2531 112 + 4680 2155 48,03 83,16 152,96 
641 7 7u112k4680m 112 + 4680 112 + 7464 2771 61,77 106,93 196,69 
642 7 7u112k7492m 112 + 7492 113 + 120 734 16,36 28,33 52,10 
643 7 7u113k137m 113 + 137 113 + 281 172 3,83 6,64 12,21 
644 7 7u115k17m 115 + 017 117 + 680 2659 59,27 102,61 188,74 
645 7 7u121k588m 121 + 588 123 + 298 1708 38,07 65,91 121,23 
646 7 7u123k298m 123 + 298 124 + 003 701 15,63 27,05 49,76 
647 7 7u125k159m 125 + 159 127 + 350 2161 48,17 83,39 153,39 
648 7 7u127k350m 127 + 350 127 + 730 409 9,12 15,78 29,03 
649 7 7u127k911m 127 + 911 128 + 721 811 18,08 31,30 57,56 
650 7 7u129k792m 129 + 792 132 + 129 2313 51,56 89,26 164,18 
651 7 7u132k129m 132 + 129 133 + 934 1820 40,57 70,23 129,18 
652 7 7u141k669m 141 + 669 142 + 855 1184 26,39 45,69 84,04 
653 7 7u142k855m 142 + 855 144 + 859 2077 46,30 80,15 147,43 
654 7 7u155k889m 155 + 889 156 + 810 909 20,26 35,08 64,52 
655 7 7u156k810m 156 + 810 162 + 738 5936 132,31 229,07 421,34 
656 7 7u165k2m 165 + 002 167 + 600 2603 58,02 100,45 184,76 
657 7 7u167k600m 167 + 600 172 + 695 5206 116,04 200,90 369,52 
658 7 7u172k695m 172 + 695 173 + 733 998 22,25 38,51 70,84 
659 7 7u173k733m 173 + 733 175 + 398 1735 38,67 66,95 123,15 
660 7 7u175k398m 175 + 398 177 + 608 2204 49,13 85,05 156,44 
661 7 7u177k608m 177 + 608 177 + 950 340 7,58 13,12 24,13 
662 7 7u178k255m 178 + 255 179 + 588 1343 29,94 51,83 95,33 
663 7 7u179k588m 179 + 588 183 + 704 4118 91,79 158,91 292,30 
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664 7 7u183k704m 183 + 704 188 + 294 4577 102,02 176,63 324,88 
665 7 7u188k294m 188 + 294 188 + 692 432 9,63 16,67 30,66 
666 7 7u188k692m 188 + 692 190 + 100 1408 31,38 54,33 99,94 
667 7 7u190k745m 190 + 745 193 + 391 2641 58,87 101,92 187,46 
668 7 7u193k391m 193 + 391 195 + 696 2308 51,45 89,07 163,82 
669 7 7u195k696m 195 + 696 199 + 581 3888 86,66 150,04 275,97 
670 7 7u199k581m 199 + 581 201 + 720 2131 47,50 82,24 151,26 
671 7 7u201k720m 201 + 720 204 + 114 2437 54,32 94,04 172,98 
672 7 7u204k114m 204 + 114 206 + 318 2258 50,33 87,14 160,27 
673 7 7u206k318m 206 + 318 206 + 698 419 9,34 16,17 29,74 
674 7 7u208k224m 208 + 224 209 + 320 1114 24,83 42,99 79,07 
675 7 7u209k320m 209 + 320 212 + 070 2770 61,74 106,89 196,61 
676 7 7u212k70m 212 + 070 213 + 922 1149 25,61 44,34 81,56 
677 7 7u214k400m 214 + 400 216 + 436 2043 45,54 78,84 145,01 
678 7 7u216k436m 216 + 436 216 + 920 494 11,01 19,06 35,06 
679 7 7u216k920m 216 + 920 218 + 230 1317 29,36 50,82 93,48 
680 7 7u218k230m 218 + 230 220 + 393 2158 48,10 83,28 153,17 
681 7 7u220k393m 220 + 393 221 + 590 1190 26,53 45,92 84,47 
682 7 7u221k949m 221 + 949 222 + 385 433 9,65 16,71 30,73 
683 7 7u222k385m 222 + 385 222 + 595 209 4,66 8,07 14,83 
684 7 7u226k200m 226 + 200 228 + 290 2087 46,52 80,54 148,14 
685 7 7u231k54m 231 + 054 232 + 305 1241 27,66 47,89 88,09 
686 7 7u232k305m 232 + 305 233 + 476 1200 26,75 46,31 85,18 
687 8 8u0k0m 0 + 000 2 + 654 2975 66,31 114,81 211,17 
688 8 8u11k850m 11 + 850 13 + 207 1313 29,27 50,67 93,20 
689 8 8u13k207m 13 + 207 16 + 041 2734 60,94 105,51 194,06 
690 8 8u16k41m 16 + 041 17 + 811 1674 37,31 64,60 118,82 
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691 8 8u17k811m 17 + 811 22 + 826 5504 122,68 212,40 390,67 
692 8 8u22k826m 22 + 826 23 + 204 377 8,40 14,55 26,76 
693 8 8u23k204m 23 + 204 24 + 082 876 19,53 33,80 62,18 
694 8 8u24k82m 24 + 082 25 + 687 1615 36,00 62,32 114,63 
695 8 8u25k687m 25 + 687 27 + 146 1452 32,37 56,03 103,06 
696 8 8u29k732m 29 + 732 31 + 433 1698 37,85 65,53 120,52 
697 8 8u31k433m 31 + 433 34 + 593 3421 76,25 132,02 242,82 
698 8 8u34k593m 34 + 593 40 + 068 5217 116,29 201,32 370,30 
699 8 8u40k68m 40 + 068 44 + 149 4061 90,52 156,71 288,25 
700 8 8u44k149m 44 + 149 46 + 015 1899 42,33 73,28 134,79 
701 8 8u46k15m 46 + 015 48 + 358 2341 52,18 90,34 166,16 
702 8 8u48k358m 48 + 358 50 + 583 2214 49,35 85,44 157,15 
703 8 8u50k583m 50 + 583 51 + 372 792 17,65 30,56 56,22 
704 8 8u51k372m 51 + 372 53 + 320 1943 43,31 74,98 137,91 
705 8 8u53k320m 53 + 320 57 + 177 3882 86,53 149,81 275,54 
706 8 8u57k177m 57 + 177 60 + 145 2939 65,51 113,42 208,61 
707 8 8u60k145m 60 + 145 62 + 601 2468 55,01 95,24 175,18 
708 8 8u62k601m 62 + 601 65 + 175 2738 61,03 105,66 194,34 
709 8 8u65k175m 65 + 175 66 + 782 1607 35,82 62,01 114,06 
710 8 8u66k782m 66 + 782 68 + 286 1509 33,64 58,23 107,11 
711 8 8u68k286m 68 + 286 71 + 096 2810 62,63 108,44 199,45 
712 8 8u71k96m 71 + 096 74 + 081 2976 66,34 114,84 211,24 
713 8 8u74k81m 74 + 081 74 + 573 488 10,88 18,83 34,64 
714 8 8u74k573m 74 + 573 75 + 111 543 12,10 20,95 38,54 
715 8 8u75k111m 75 + 111 78 + 126 3021 67,34 116,58 214,43 
716 8 8u78k126m 78 + 126 80 + 571 2435 54,28 93,97 172,84 
717 8 8u80k571m 80 + 571 82 + 679 2115 47,14 81,62 150,12 
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718 8 8u83k521m 83 + 521 92 + 178 8648 192,76 333,73 613,84 
719 8 8u92k178m 92 + 178 94 + 468 2300 51,27 88,76 163,25 
720 8 8u94k468m 94 + 468 97 + 851 3379 75,32 130,40 239,84 
721 8 8u97k851m 97 + 851 98 + 558 706 15,74 27,24 50,11 
722 8 8u98k558m 98 + 558 99 + 021 467 10,41 18,02 33,15 
723 8 8u99k21m 99 + 021 99 + 697 688 15,34 26,55 48,83 
724 8 8u99k697m 99 + 697 101 + 206 1505 33,55 58,08 106,82 
725 8 8u101k206m 101 + 206 101 + 573 380 8,47 14,66 26,97 
726 8 8u102k398m 102 + 398 104 + 035 1595 35,55 61,55 113,21 
727 8 8u104k35m 104 + 035 104 + 321 349 7,78 13,47 24,77 
728 8 8u104k321m 104 + 321 106 + 241 1890 42,13 72,94 134,15 
729 8 8u106k241m 106 + 241 110 + 225 3954 88,13 152,58 280,65 
730 8 8u110k225m 110 + 225 110 + 863 639 14,24 24,66 45,36 
731 8 8u110k863m 110 + 863 111 + 509 637 14,20 24,58 45,21 
732 8 8u111k509m 111 + 509 113 + 430 1915 42,69 73,90 135,93 
733 8 8u113k430m 113 + 430 114 + 170 743 16,56 28,67 52,74 
734 8 8u114k170m 114 + 170 115 + 807 1631 36,35 62,94 115,77 
735 8 8u115k807m 115 + 807 116 + 785 976 21,76 37,66 69,28 
736 8 8u116k785m 116 + 785 117 + 997 1281 28,55 49,43 90,93 
737 8 8u117k997m 117 + 997 122 + 354 4362 97,23 168,33 309,61 
738 8 8u122k354m 122 + 354 123 + 534 1178 26,26 45,46 83,61 
739 8 8u123k534m 123 + 534 125 + 779 2260 50,38 87,21 160,41 
740 8 8u125k779m 125 + 779 126 + 884 1099 24,50 42,41 78,01 
741 8 8u126k884m 126 + 884 134 + 032 7206 160,62 278,08 511,48 
742 8 8u134k32m 134 + 032 136 + 272 2191 48,84 84,55 155,52 
743 8 8u136k272m 136 + 272 137 + 570 1299 28,95 50,13 92,20 
744 8 8u137k570m 137 + 570 137 + 784 215 4,79 8,30 15,26 
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745 8 8u137k784m 137 + 784 139 + 477 1686 37,58 65,06 119,67 
746 8 8u139k477m 139 + 477 139 + 957 481 10,72 18,56 34,14 
747 8 8u141k41m 141 + 041 141 + 156 115 2,56 4,44 8,16 
748 8 8u141k156m 141 + 156 145 + 058 3838 85,55 148,11 272,42 
749 8 8u145k58m 145 + 058 145 + 189 131 2,92 5,06 9,30 
750 8 8u145k189m 145 + 189 145 + 571 379 8,45 14,63 26,90 
751 8 8u145k571m 145 + 571 146 + 595 1031 22,98 39,79 73,18 
752 8 8u146k595m 146 + 595 149 + 912 3304 73,65 127,50 234,52 
753 8 8u150k638m 150 + 638 151 + 140 476 10,61 18,37 33,79 
754 8 8u151k140m 151 + 140 153 + 939 2782 62,01 107,36 197,47 
755 8 8u155k200m 155 + 200 156 + 083 888 19,79 34,27 63,03 
756 8 8u157k86m 157 + 086 158 + 598 1517 33,81 58,54 107,68 
757 8 8u159k232m 159 + 232 161 + 573 2365 52,72 91,27 167,87 
758 8 8u165k598m 165 + 598 165 + 923 326 7,27 12,58 23,14 
759 8 8u165k923m 165 + 923 166 + 544 609 13,57 23,50 43,23 
760 8 8u166k544m 166 + 544 166 + 777 231 5,15 8,91 16,40 
761 8 8u166k777m 166 + 777 168 + 643 1874 41,77 72,32 133,02 
762 8 8u168k643m 168 + 643 169 + 592 948 21,13 36,58 67,29 
763 8 8u169k592m 169 + 592 171 + 230 1663 37,07 64,18 118,04 
764 8 8u171k230m 171 + 230 172 + 365 1115 24,85 43,03 79,14 
765 8 8u172k365m 172 + 365 172 + 678 322 7,18 12,43 22,86 
766 8 8u172k678m 172 + 678 173 + 789 1109 24,72 42,80 78,72 
767 8 8u173k789m 173 + 789 177 + 458 3671 81,83 141,66 260,57 
768 8 8u177k458m 177 + 458 178 + 046 588 13,11 22,69 41,74 
769 8 8u178k46m 178 + 046 179 + 416 1381 30,78 53,29 98,02 
770 8 8u180k684m 180 + 684 182 + 520 1850 41,24 71,39 131,31 
771 8 8u184k599m 184 + 599 186 + 141 1531 34,13 59,08 108,67 
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772 8 8u186k606m 186 + 606 189 + 799 3200 71,33 123,49 227,14 
773 8 8u189k799m 189 + 799 190 + 574 768 17,12 29,64 54,51 
774 10 10u12k164m 12 + 164 13 + 798 1613 35,95 62,25 114,49 
775 10 10u13k798m 13 + 798 14 + 602 831 18,52 32,07 58,98 
776 10 10u14k602m 14 + 602 17 + 010 2372 52,87 91,54 168,36 
777 10 10u17k10m 17 + 010 17 + 504 505 11,26 19,49 35,84 
778 10 10u20k459m 20 + 459 21 + 305 843 18,79 32,53 59,84 
779 10 10u21k305m 21 + 305 23 + 850 2548 56,79 98,33 180,86 
780 10 10u26k895m 26 + 895 28 + 935 2037 45,40 78,61 144,59 
781 10 10u30k100m 30 + 100 31 + 762 1658 36,96 63,98 117,68 
782 10 10u31k762m 31 + 762 32 + 283 630 14,04 24,31 44,72 
783 10 10u34k278m 34 + 278 35 + 399 1127 25,12 43,49 79,99 
784 10 10u35k399m 35 + 399 37 + 078 1676 37,36 64,68 118,96 
785 10 10u39k494m 39 + 494 41 + 383 1886 42,04 72,78 133,87 
786 10 10u46k733m 46 + 733 50 + 663 3868 86,22 149,27 274,55 
787 10 10u60k114m 60 + 114 60 + 363 250 5,57 9,65 17,75 
788 10 10u62k167m 62 + 167 67 + 916 5709 127,25 220,31 405,22 
789 10 10u71k854m 71 + 854 75 + 519 3648 81,31 140,78 258,94 
790 11 11u13k236m 13 + 236 13 + 949 387 8,63 14,93 27,47 
791 11 11u13k949m 13 + 949 14 + 489 873 19,46 33,69 61,97 
792 11 11u14k489m 14 + 489 16 + 935 2418 53,90 93,31 171,63 
793 11 11u28k7m 28 + 007 28 + 799 792 17,65 30,56 56,22 
794 11 11u31k298m 31 + 298 35 + 485 4188 93,35 161,61 297,26 
795 11 11u39k117m 39 + 117 41 + 321 2204 49,13 85,05 156,44 
796 11 11u44k276m 44 + 276 45 + 426 1150 25,63 44,38 81,63 
797 11 11u45k426m 45 + 426 48 + 347 2864 63,84 110,52 203,29 
798 11 11u50k447m 50 + 447 51 + 799 1318 29,38 50,86 93,55 
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799 11 11u53k705m 53 + 705 55 + 423 1643 36,62 63,40 116,62 
800 11 11u55k423m 55 + 423 63 + 612 8079 180,08 311,77 573,45 
801 11 11u67k670m 67 + 670 72 + 174 4289 95,60 165,51 304,43 
802 12 12u0k0m 0 + 000 4 + 113 3910 87,15 150,89 277,53 
803 12 12u7k528m 7 + 528 8 + 756 1243 27,71 47,97 88,23 
804 12 12u8k756m 8 + 756 11 + 541 2788 62,14 107,59 197,89 
805 12 12u13k954m 13 + 954 14 + 879 929 20,71 35,85 65,94 
806 12 12u14k879m 14 + 879 18 + 809 4060 90,50 156,68 288,18 
807 12 12u21k55m 21 + 055 21 + 883 827 18,43 31,91 58,70 
808 12 12u21k883m 21 + 883 23 + 403 1656 36,91 63,91 117,54 
809 12 12u25k1203m 25 + 1203 26 + 412 473 10,54 18,25 33,57 
810 13 13u2k153m 2 + 153 3 + 632 1492 33,26 57,58 105,90 
811 13 13u3k632m 3 + 632 5 + 167 1442 32,14 55,65 102,35 
812 13 13u5k167m 5 + 167 7 + 680 2582 57,55 99,64 183,27 
813 13 13u7k680m 7 + 680 8 + 910 1231 27,44 47,50 87,38 
814 13 13u8k910m 8 + 910 9 + 194 284 6,33 10,96 20,16 
815 13 13u9k194m 9 + 194 11 + 858 2668 59,47 102,96 189,37 
816 13 13u11k858m 11 + 858 13 + 272 1407 31,36 54,30 99,87 
817 13 13u13k272m 13 + 272 14 + 275 999 22,27 38,55 70,91 
818 13 13u14k275m 14 + 275 19 + 381 5109 113,88 197,16 362,64 
819 13 13u19k381m 19 + 381 20 + 131 740 16,49 28,56 52,53 
820 13 13u20k131m 20 + 131 21 + 568 1450 32,32 55,96 102,92 
821 13 13u21k568m 21 + 568 21 + 726 162 3,61 6,25 11,50 
822 13 13u21k726m 21 + 726 25 + 184 3454 76,99 133,29 245,16 
823 13 13u25k184m 25 + 184 29 + 121 3953 88,11 152,55 280,58 
824 14 14u3k670m 3 + 670 8 + 390 4742 105,70 182,99 336,59 
825 14 14u8k390m 8 + 390 12 + 616 4287 95,56 165,44 304,29 
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826 21 21u1k419m 1 + 419 1 + 1079 686 15,29 26,47 48,69 
827 21 21u1k1079m 1 + 1079 3 + 292 1254 27,95 48,39 89,01 
828 21 21u3k292m 3 + 292 6 + 654 3362 74,94 129,74 238,63 
829 21 21u6k654m 6 + 654 7 + 380 704 15,69 27,17 49,97 
830 21 21u7k380m 7 + 380 10 + 706 3355 74,78 129,47 238,14 
831 21 21u10k706m 10 + 706 11 + 982 1277 28,46 49,28 90,64 
832 21 21u11k982m 11 + 982 14 + 373 2401 53,52 92,65 170,42 
833 21 21u14k373m 14 + 373 18 + 629 4257 94,89 164,28 302,16 
834 21 21u18k629m 18 + 629 20 + 990 2353 52,45 90,80 167,02 
835 21 21u20k990m 20 + 990 25 + 878 4879 108,75 188,28 346,31 
836 21 21u25k878m 25 + 878 26 + 745 889 19,82 34,31 63,10 
837 21 21u26k745m 26 + 745 27 + 584 847 18,88 32,69 60,12 
838 21 21u27k584m 27 + 584 32 + 236 4651 103,67 179,48 330,13 
839 21 21u32k236m 32 + 236 35 + 905 3671 81,83 141,66 260,57 
840 21 21u35k905m 35 + 905 36 + 807 900 20,06 34,73 63,88 
841 21 21u36k807m 36 + 807 39 + 189 2376 52,96 91,69 168,65 
842 21 21u39k189m 39 + 189 41 + 655 2462 54,88 95,01 174,75 
843 21 21u41k655m 41 + 655 41 + 819 162 3,61 6,25 11,50 
844 21 21u41k819m 41 + 819 44 + 554 2775 61,85 107,09 196,97 
845 21 21u46k643m 46 + 643 49 + 121 2463 54,90 95,05 174,82 
846 21 21u49k121m 49 + 121 50 + 400 1290 28,75 49,78 91,56 
847 21 21u50k400m 50 + 400 51 + 308 918 20,46 35,43 65,16 
848 21 21u51k308m 51 + 308 52 + 610 1330 29,65 51,32 94,40 
849 21 21u54k161m 54 + 161 55 + 891 1749 38,99 67,49 124,14 
850 21 21u61k660m 61 + 660 63 + 160 1493 33,28 57,61 105,97 
851 22 22u0k0m 0 + 000 2 + 860 2809 62,61 108,40 199,38 
852 22 22u2k860m 2 + 860 4 + 346 1489 33,19 57,46 105,69 
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853 22 22u4k346m 4 + 346 7 + 080 2751 61,32 106,16 195,27 
854 22 22u8k699m 8 + 699 14 + 568 5870 130,84 226,52 416,65 
855 22 22u14k568m 14 + 568 15 + 876 1317 29,36 50,82 93,48 
856 22 22u16k468m 16 + 468 20 + 875 4414 98,39 170,34 313,31 
857 22 22u21k895m 21 + 895 22 + 898 2015 44,91 77,76 143,02 
858 22 22u24k415m 24 + 415 29 + 078 4651 103,67 179,48 330,13 
859 22 22u29k78m 29 + 078 30 + 121 1042 23,23 40,21 73,96 
860 22 22u31k776m 31 + 776 31 + 899 123 2,74 4,75 8,73 
861 22 22u31k899m 31 + 899 32 + 639 741 16,52 28,60 52,60 
862 22 22u32k639m 32 + 639 39 + 255 6609 147,31 255,04 469,11 
863 22 22u41k664m 41 + 664 42 + 007 363 8,09 14,01 25,77 
864 22 22u42k7m 42 + 007 44 + 342 2333 52,00 90,03 165,60 
865 22 22u44k342m 44 + 342 45 + 346 987 22,00 38,09 70,06 
866 22 22u45k346m 45 + 346 46 + 729 1388 30,94 53,56 98,52 
867 22 22u49k140m 49 + 140 51 + 970 2818 62,81 108,75 200,02 
868 22 22u53k192m 53 + 192 53 + 743 548 12,21 21,15 38,90 
869 22 22u53k743m 53 + 743 54 + 964 1240 27,64 47,85 88,02 
870 22 22u54k964m 54 + 964 55 + 710 744 16,58 28,71 52,81 
871 22 22u58k74m 58 + 074 58 + 755 676 15,07 26,09 47,98 
872 22 22u60k510m 60 + 510 65 + 045 4517 100,68 174,31 320,62 
873 23 23u2k378m 2 + 378 2 + 758 379 8,45 14,63 26,90 
874 23 23u2k758m 2 + 758 6 + 058 3256 72,58 125,65 231,11 
875 23 23u8k643m 8 + 643 12 + 220 3558 79,31 137,30 252,55 
876 23 23u13k345m 13 + 345 15 + 996 2651 59,09 102,30 188,17 
877 23 23u15k996m 15 + 996 22 + 743 6759 150,66 260,83 479,75 
878 23 23u24k226m 24 + 226 28 + 690 4463 99,48 172,23 316,78 
879 24 24u2k927m 2 + 927 4 + 829 1808 40,30 69,77 128,33 
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880 24 24u4k829m 4 + 829 5 + 265 544 12,13 20,99 38,61 
881 24 24u5k265m 5 + 265 6 + 104 829 18,48 31,99 58,84 
882 24 24u7k729m 7 + 729 15 + 061 7260 161,83 280,16 515,31 
883 24 24u15k365m 15 + 365 18 + 295 2869 63,95 110,71 203,64 
884 24 24u18k295m 18 + 295 24 + 277 6372 142,03 245,90 452,28 
885 24 24u24k277m 24 + 277 24 + 2665 2392 53,32 92,31 169,78 
886 24 24u28k3018m 28 + 3018 28 + 3932 915 20,40 35,31 64,95 
887 24 24u28k3932m 28 + 3932 28 + 5147 1211 26,99 46,73 85,96 
888 24 24u35k958m 35 + 958 40 + 745 4720 105,21 182,14 335,03 
889 24 24u40k745m 40 + 745 40 + 1256 509 11,35 19,64 36,13 
890 24 24u43k986m 43 + 986 52 + 705 8569 191,00 330,68 608,23 
891 24 24u54k420m 54 + 420 60 + 078 5662 126,21 218,50 401,89 
892 25 25u1k290m 1 + 290 10 + 633 9359 208,61 361,16 664,30 
893 25 25u19k812m 19 + 812 25 + 670 5849 130,37 225,71 415,16 
894 25 25u26k566m 26 + 566 27 + 668 1103 24,59 42,56 78,29 
895 25 25u27k668m 27 + 668 32 + 790 5132 114,39 198,04 364,27 
896 25 25u32k790m 32 + 790 32 + 918 105 2,34 4,05 7,45 
897 25 25u32k918m 32 + 918 34 + 952 2037 45,40 78,61 144,59 
898 25 25u37k222m 37 + 222 37 + 830 603 13,44 23,27 42,80 
899 25 25u38k811m 38 + 811 44 + 050 5214 116,22 201,21 370,09 
900 25 25u47k381m 47 + 381 50 + 844 3462 77,17 133,60 245,73 
901 25 25u50k844m 50 + 844 54 + 600 3774 84,12 145,64 267,88 
902 25 25u56k279m 56 + 279 58 + 222 1939 43,22 74,83 137,63 
903 25 25u63k945m 63 + 945 64 + 598 649 14,47 25,04 46,07 
904 25 25u72k891m 72 + 891 77 + 051 4174 93,04 161,07 296,27 
905 25 25u77k51m 77 + 051 78 + 002 980 21,84 37,82 69,56 
906 25 25u79k12m 79 + 012 80 + 446 1444 32,19 55,72 102,50 
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907 25 25u81k618m 81 + 618 82 + 067 463 10,32 17,87 32,86 
908 26 26u4k150m 4 + 150 4 + 849 719 16,03 27,75 51,03 
909 26 26u4k849m 4 + 849 7 + 659 2797 62,35 107,94 198,53 
910 26 26u7k659m 7 + 659 9 + 309 1637 36,49 63,17 116,19 
911 26 26u9k309m 9 + 309 11 + 976 2599 57,93 100,30 184,48 
912 26 26u11k976m 11 + 976 12 + 500 549 12,24 21,19 38,97 
913 26 26u15k800m 15 + 800 17 + 167 1364 30,40 52,64 96,82 
914 26 26u17k167m 17 + 167 20 + 568 3392 75,61 130,90 240,76 
915 26 26u23k398m 23 + 398 25 + 570 2133 47,54 82,31 151,40 
916 26 26u26k539m 26 + 539 27 + 700 1162 25,90 44,84 82,48 
917 26 26u28k491m 28 + 491 29 + 165 673 15,00 25,97 47,77 
918 26 26u29k165m 29 + 165 30 + 208 1042 23,23 40,21 73,96 
919 26 26u30k208m 30 + 208 30 + 779 571 12,73 22,03 40,53 
920 26 26u30k779m 30 + 779 32 + 761 1974 44,00 76,18 140,11 
921 26 26u33k770m 33 + 770 36 + 990 3217 71,71 124,14 228,34 
922 26 26u39k280m 39 + 280 42 + 036 2753 61,36 106,24 195,41 
923 26 26u42k36m 42 + 036 43 + 520 1466 32,68 56,57 104,06 
924 26 26u43k520m 43 + 520 44 + 524 1007 22,45 38,86 71,48 
925 27 27u1k222m 1 + 222 5 + 686 4471 99,66 172,54 317,35 
926 27 27u5k686m 5 + 686 7 + 850 2167 48,30 83,62 153,81 
927 27 27u12k780m 12 + 780 16 + 620 3685 82,14 142,20 261,56 
928 27 27u18k25m 18 + 025 23 + 777 5740 127,94 221,51 407,43 
929 27 27u26k276m 26 + 276 30 + 197 3923 87,44 151,39 278,45 
930 27 27u31k964m 31 + 964 34 + 717 2754 61,39 106,28 195,48 
931 27 27u34k717m 34 + 717 35 + 071 353 7,87 13,62 25,06 
932 27 27u36k174m 36 + 174 38 + 938 2772 61,79 106,97 196,76 
933 27 27u38k938m 38 + 938 43 + 116 4188 93,35 161,61 297,26 
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934 27 27u43k116m 43 + 116 44 + 018 900 20,06 34,73 63,88 
935 27 27u45k143m 45 + 143 46 + 549 1374 30,63 53,02 97,53 
936 27 27u47k266m 47 + 266 48 + 840 1575 35,11 60,78 111,79 
937 27 27u49k504m 49 + 504 54 + 687 5166 115,15 199,36 366,68 
938 31 31u24k668m 24 + 668 25 + 433 699 15,58 26,97 49,62 
939 31 31u25k433m 25 + 433 25 + 1018 586 13,06 22,61 41,59 
940 31 31u25k1018m 25 + 1018 27 + 229 1245 27,75 48,04 88,37 
941 31 31u28k642m 28 + 642 32 + 721 4125 91,95 159,18 292,79 
942 31 31u32k721m 32 + 721 34 + 107 1451 32,34 55,99 102,99 
943 31 31u36k260m 36 + 260 40 + 764 4503 100,37 173,77 319,62 
944 31 31u40k764m 40 + 764 41 + 205 434 9,67 16,75 30,81 
945 31 31u44k27m 44 + 027 45 + 055 1026 22,87 39,59 72,83 
946 31 31u45k860m 45 + 860 46 + 343 482 10,74 18,60 34,21 
947 31 31u47k911m 47 + 911 48 + 808 895 19,95 34,54 63,53 
948 31 31u48k808m 48 + 808 54 + 538 5724 127,59 220,89 406,29 
949 31 31u57k611m 57 + 611 60 + 662 3047 67,92 117,58 216,28 
950 31 31u62k724m 62 + 724 63 + 000 275 6,13 10,61 19,52 
951 31 31u63k0m 63 + 000 66 + 029 3015 67,20 116,35 214,00 
952 31 31u66k29m 66 + 029 67 + 321 1286 28,66 49,63 91,28 
953 31 31u67k321m 67 + 321 70 + 296 2919 65,06 112,64 207,19 
954 31 31u70k296m 70 + 296 71 + 512 1235 27,53 47,66 87,66 
955 31 31u71k512m 71 + 512 72 + 750 1252 27,91 48,31 88,87 
956 31 31u72k750m 72 + 750 74 + 044 1337 29,80 51,59 94,90 
957 31 31u74k44m 74 + 044 75 + 235 1196 26,66 46,15 84,89 
958 31 31u75k298m 75 + 298 78 + 376 2822 62,90 108,90 200,31 
959 31 31u78k376m 78 + 376 81 + 154 3061 68,23 118,12 217,27 
960 31 31u81k154m 81 + 154 81 + 2888 2742 61,12 105,81 194,63 
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961 31 31u81k2968m 81 + 2968 84 + 309 2979 66,40 114,96 211,45 
962 31 31u86k923m 86 + 923 87 + 284 358 7,98 13,82 25,41 
963 31 31u87k284m 87 + 284 92 + 580 5297 118,07 204,41 375,98 
964 31 31u92k580m 92 + 580 96 + 000 3404 75,88 131,36 241,62 
965 31 31u98k660m 98 + 660 99 + 058 402 8,96 15,51 28,53 
966 31 31u99k58m 99 + 058 101 + 081 2015 44,91 77,76 143,02 
967 31 31u101k81m 101 + 081 105 + 417 4340 96,74 167,48 308,05 
968 31 31u105k417m 105 + 417 108 + 892 3571 79,60 137,80 253,47 
969 31 31u114k64m 114 + 064 116 + 845 2760 61,52 106,51 195,90 
970 31 31u116k845m 116 + 845 118 + 947 2106 46,94 81,27 149,48 
971 31 31u120k210m 120 + 210 128 + 454 8256 184,03 318,60 586,01 
972 32 32u0k0m 0 + 000 1 + 1219 1777 39,61 68,57 126,13 
973 32 32u1k1277m 1 + 1277 1 + 2379 1145 25,52 44,19 81,27 
974 32 32u1k2379m 1 + 2379 9 + 371 7768 173,15 299,77 551,37 
975 32 32u9k371m 9 + 371 10 + 510 1119 24,94 43,18 79,43 
976 32 32u10k510m 10 + 510 12 + 614 2109 47,01 81,39 149,70 
977 32 32u12k614m 12 + 614 14 + 713 2120 47,25 81,81 150,48 
978 32 32u16k221m 16 + 221 23 + 340 7128 158,88 275,07 505,95 
979 32 32u23k340m 23 + 340 24 + 857 1518 33,84 58,58 107,75 
980 32 32u24k857m 24 + 857 25 + 000 154 3,43 5,94 10,93 
981 32 32u28k367m 28 + 367 29 + 679 1285 28,64 49,59 91,21 
982 32 32u29k771m 29 + 771 34 + 332 4730 105,43 182,53 335,74 
983 32 32u35k951m 35 + 951 40 + 420 4569 101,84 176,32 324,31 
984 32 32u42k488m 42 + 488 45 + 662 3233 72,06 124,76 229,48 
985 32 32u46k586m 46 + 586 48 + 398 1828 40,75 70,54 129,75 
986 32 32u51k142m 51 + 142 55 + 027 3968 88,45 153,13 281,65 
987 32 32u55k27m 55 + 027 57 + 282 2341 52,18 90,34 166,16 
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988 32 32u57k282m 57 + 282 58 + 291 1002 22,33 38,67 71,12 
989 32 32u58k291m 58 + 291 63 + 163 4873 108,62 188,05 345,89 
990 32 32u63k163m 63 + 163 67 + 000 3873 86,33 149,46 274,91 
991 32 32u67k0m 67 + 000 69 + 1009 3001 66,89 115,81 213,01 
992 32 32u69k1009m 69 + 1009 70 + 499 550 12,26 21,22 39,04 
993 32 32u75k816m 75 + 816 79 + 817 4003 89,23 154,48 284,13 
994 33 33u0k0m 0 + 000 0 + 787 796 17,74 30,72 56,50 
995 33 33u0k787m 0 + 787 3 + 068 2246 50,06 86,67 159,42 
996 33 33u3k68m 3 + 068 3 + 902 704 15,69 27,17 49,97 
997 33 33u3k902m 3 + 902 4 + 280 559 12,46 21,57 39,68 
998 33 33u4k280m 4 + 280 4 + 873 601 13,40 23,19 42,66 
999 33 33u6k171m 6 + 171 6 + 621 450 10,03 17,37 31,94 
1000 33 33u9k506m 9 + 506 11 + 909 2396 53,41 92,46 170,07 
1001 33 33u11k909m 11 + 909 13 + 497 1589 35,42 61,32 112,79 
1002 33 33u13k497m 13 + 497 14 + 884 1388 30,94 53,56 98,52 
1003 33 33u14k884m 14 + 884 22 + 773 7892 175,91 304,55 560,17 
1004 33 33u22k773m 22 + 773 24 + 531 1759 39,21 67,88 124,85 
1005 33 33u24k531m 24 + 531 25 + 134 603 13,44 23,27 42,80 
1006 33 33u28k67m 28 + 067 34 + 964 6935 154,58 267,62 492,25 
1007 33 33u39k20m 39 + 020 44 + 977 5964 132,94 230,15 423,32 
1008 33 33u44k977m 44 + 977 53 + 059 8084 180,19 311,96 573,80 
1009 33 33u53k59m 53 + 059 63 + 115 10033 223,64 387,17 712,14 
1010 33 33u63k115m 63 + 115 66 + 849 3722 82,96 143,63 264,19 
1011 33 33u66k849m 66 + 849 71 + 726 5199 115,89 200,63 369,03 
1012 33 33u72k579m 72 + 579 85 + 998 13435 299,47 518,46 953,62 
1013 33 33u85k998m 85 + 998 88 + 354 2328 51,89 89,84 165,24 
1014 33 33u88k354m 88 + 354 95 + 079 6778 151,08 261,56 481,10 
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1015 33 33u95k79m 95 + 079 98 + 806 3733 83,21 144,06 264,97 
1016 33 33u98k806m 98 + 806 103 + 185 4380 97,63 169,02 310,89 
1017 33 33u103k185m 103 + 185 105 + 105 1932 43,06 74,56 137,13 
1018 34 34u0k731m 0 + 731 7 + 675 6940 154,69 267,81 492,60 
1019 34 34u9k219m 9 + 219 11 + 839 2203 49,10 85,01 156,37 
1020 34 34u13k668m 13 + 668 15 + 844 2202 49,08 84,98 156,30 
1021 34 34u15k844m 15 + 844 20 + 892 5038 112,30 194,42 357,60 
1022 34 34u23k515m 23 + 515 23 + 688 174 3,88 6,71 12,35 
1023 34 34u23k688m 23 + 688 27 + 096 3385 75,45 130,63 240,27 
1024 34 34u27k96m 27 + 096 32 + 190 5104 113,77 196,96 362,28 
1025 34 34u32k190m 32 + 190 32 + 625 438 9,76 16,90 31,09 
1026 34 34u32k625m 32 + 625 34 + 710 2101 46,83 81,08 149,13 
1027 34 34u34k710m 34 + 710 35 + 422 712 15,87 27,48 50,54 
1028 34 34u38k980m 38 + 980 44 + 269 5304 118,23 204,68 376,48 
1029 34 34u44k269m 44 + 269 53 + 698 9402 209,57 362,82 667,35 
1030 35 35u0k289m 0 + 289 5 + 141 4828 107,62 186,31 342,69 
1031 35 35u5k141m 5 + 141 6 + 176 1040 23,18 40,13 73,82 
1032 35 35u6k176m 6 + 176 7 + 922 1755 39,12 67,73 124,57 
1033 35 35u7k922m 7 + 922 8 + 665 740 16,49 28,56 52,53 
1034 35 35u10k267m 10 + 267 12 + 062 1841 41,04 71,04 130,67 
1035 35 35u14k157m 14 + 157 16 + 157 1987 44,29 76,68 141,04 
1036 35 35u18k876m 18 + 876 23 + 270 4450 99,19 171,73 315,86 
1037 35 35u23k270m 23 + 270 27 + 273 3998 89,12 154,28 283,78 
1038 35 35u27k273m 27 + 273 28 + 140 872 19,44 33,65 61,89 
1039 35 35u28k140m 28 + 140 30 + 828 2684 59,83 103,58 190,51 
1040 35 35u30k828m 30 + 828 37 + 183 6339 141,30 244,62 449,94 
1041 35 35u40k181m 40 + 181 41 + 885 1695 37,78 65,41 120,31 
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1042 35 35u41k885m 41 + 885 43 + 564 2480 55,28 95,70 176,03 
1043 35 35u43k564m 43 + 564 48 + 020 4436 98,88 171,19 314,87 
1044 35 35u48k20m 48 + 020 49 + 811 1794 39,99 69,23 127,34 
1045 35 35u49k811m 49 + 811 54 + 063 4361 97,21 168,29 309,54 
1046 35 35u54k63m 54 + 063 62 + 789 8910 198,60 343,84 632,43 
1047 35 35u62k789m 62 + 789 63 + 594 782 17,43 30,18 55,51 
1048 35 35u66k460m 66 + 460 70 + 747 4287 95,56 165,44 304,29 
1049 35 35u70k747m 70 + 747 74 + 017 3279 73,09 126,54 232,74 
1050 35 35u75k18m 75 + 018 77 + 441 2421 53,96 93,43 171,84 
1051 35 35u77k441m 77 + 441 78 + 125 693 15,45 26,74 49,19 
1052 35 35u78k125m 78 + 125 78 + 696 574 12,79 22,15 40,74 
1053 36 36u0k841m 0 + 841 1 + 242 392 8,74 15,13 27,82 
1054 36 36u1k242m 1 + 242 6 + 884 5643 125,78 217,76 400,54 
1055 36 36u6k884m 6 + 884 7 + 749 861 19,19 33,23 61,11 
1056 36 36u7k749m 7 + 749 13 + 928 5884 131,15 227,06 417,65 
1057 36 36u13k928m 13 + 928 14 + 603 675 15,05 26,05 47,91 
1058 36 36u14k603m 14 + 603 15 + 699 1093 24,36 42,18 77,58 
1059 36 36u15k699m 15 + 699 18 + 076 2375 52,94 91,65 168,58 
1060 36 36u18k76m 18 + 076 20 + 680 2602 58,00 100,41 184,69 
1061 36 36u20k680m 20 + 680 21 + 758 1079 24,05 41,64 76,59 
1062 36 36u26k10m 26 + 010 34 + 751 8733 194,66 337,01 619,87 
1063 36 36u34k751m 34 + 751 36 + 902 2151 47,95 83,01 152,68 
1064 36 36u36k902m 36 + 902 38 + 121 1222 27,24 47,16 86,74 
1065 36 36u39k892m 39 + 892 40 + 515 623 13,89 24,04 44,22 
1066 36 36u40k515m 40 + 515 43 + 314 2846 63,44 109,83 202,01 
1067 36 36u43k314m 43 + 314 44 + 378 1019 22,71 39,32 72,33 
1068 36 36u44k378m 44 + 378 45 + 603 1224 27,28 47,23 86,88 
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1069 36 36u45k603m 45 + 603 47 + 877 2266 50,51 87,44 160,84 
1070 37 37u0k0m 0 + 000 0 + 1040 1099 24,50 42,41 78,01 
1071 37 37u0k1040m 0 + 1040 3 + 805 2649 59,05 102,22 188,03 
1072 37 37u3k805m 3 + 805 6 + 380 2588 57,69 99,87 183,70 
1073 37 37u6k380m 6 + 380 8 + 484 2097 46,74 80,92 148,85 
1074 37 37u8k484m 8 + 484 15 + 669 7185 160,15 277,27 509,99 
1075 37 37u15k669m 15 + 669 20 + 292 4609 102,73 177,86 327,15 
1076 37 37u20k292m 20 + 292 22 + 800 2493 55,57 96,20 176,95 
1077 37 37u22k800m 22 + 800 27 + 078 4285 95,51 165,36 304,15 
1078 37 37u29k717m 29 + 717 35 + 107 5396 120,28 208,23 383,01 
1079 37 37u35k107m 35 + 107 35 + 958 862 19,21 33,26 61,18 
1080 37 37u35k958m 35 + 958 39 + 781 3810 84,92 147,03 270,43 
1081 37 37u39k781m 39 + 781 46 + 594 6844 152,55 264,11 485,79 
1082 37 37u46k594m 46 + 594 49 + 941 3355 74,78 129,47 238,14 
1083 37 37u49k941m 49 + 941 52 + 890 2934 65,40 113,22 208,26 
1084 37 37u52k890m 52 + 890 55 + 338 2460 54,83 94,93 174,61 
1085 37 37u55k338m 55 + 338 57 + 975 2638 58,80 101,80 187,25 
1086 37 37u57k975m 57 + 975 62 + 069 4100 91,39 158,22 291,02 
1087 37 37u62k69m 62 + 069 64 + 472 2405 53,61 92,81 170,71 
1088 37 37u64k472m 64 + 472 66 + 114 1679 37,42 64,79 119,18 
1089 37 37u66k114m 66 + 114 69 + 664 3455 77,01 133,33 245,24 
1090 37 37u69k664m 69 + 664 74 + 333 4671 104,12 180,25 331,55 
1091 37 37u74k333m 74 + 333 75 + 058 729 16,25 28,13 51,74 
1092 37 37u75k58m 75 + 058 75 + 341 283 6,31 10,92 20,09 
1093 37 37u80k124m 80 + 124 80 + 466 320 7,13 12,35 22,71 
1094 37 37u80k466m 80 + 466 81 + 672 1197 26,68 46,19 84,96 
1095 38 38u0k0m 0+000 0+3134 3125 69,66 120,59 221,81 
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1096 38 38u1k565m 1+565 5+350 3802 84,75 146,72 269,87 
1097 38 38u5k350m 5+350 6+854 1473 32,83 56,84 104,55 
1098 38 38u9k492m 9 + 492 12 + 097 2925 65,20 112,88 207,62 
1099 38 38u14k471m 14 + 471 17 + 596 3104 69,19 119,78 220,32 
1100 38 38u17k596m 17 + 596 21 + 565 3956 88,18 152,66 280,80 
1101 38 38u21k565m 21 + 565 24 + 103 2532 56,44 97,71 179,72 
1102 38 38u24k103m 24 + 103 24 + 929 825 18,39 31,84 58,56 
1103 38 38u24k929m 24 + 929 27 + 505 2589 57,71 99,91 183,77 
1104 38 38u27k505m 27 + 505 30 + 002 2492 55,55 96,17 176,88 
1105 38 38u31k980m 31 + 980 33 + 593 1609 35,86 62,09 114,21 
1106 38 38u33k593m 33 + 593 36 + 395 2804 62,50 108,21 199,03 
1107 39 39u0k0m 0+000 0+179 178 3,97 6,87 12,63 
1108 39 39u2k28m 2+028 4+148 2122 47,30 81,89 150,62 
1109 39 39u5k231m 5+231 8+148 2892 64,46 111,60 205,27 
1110 39 39u8k405m 8+405 10+766 2362 52,65 91,15 167,65 
1111 39 39u13k390m 13+390 16+909 3530 78,68 136,22 250,56 
1112 39 39u16k909m 16 + 909 17 + 609 690 15,38 26,63 48,98 
1113 39 39u19k845m 19+845 20+043 214 4,77 8,26 15,19 
1114 39 39u20k43m 20+043 24+813 4758 106,06 183,61 337,72 
1115 39 39u26k541m 26+541 28+643 2115 47,14 81,62 150,12 
1116 40 40u0k441m 0 + 441 1 + 733 1292 28,80 49,86 91,71 
1117 40 40u4k74m 4 + 074 7 + 614 3534 78,77 136,38 250,84 
1118 40 40u10k502m 10 + 502 17 + 517 7032 156,74 271,36 499,13 
1119 40 40u21k919m 21 + 919 30 + 720 8807 196,31 339,86 625,12 
1120 40 40u30k720m 30 + 720 34 + 486 3767 83,97 145,37 267,38 
1121 40 40u38k744m 38 + 744 43 + 642 4902 109,27 189,17 347,94 
1122 41 41u5k475m 5 + 475 6 + 183 715 15,94 27,59 50,75 
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1123 41 41u6k183m 6 + 183 6 + 635 447 9,96 17,25 31,73 
1124 41 41u6k635m 6 + 635 7 + 888 1257 28,02 48,51 89,22 
1125 41 41u7k888m 7 + 888 11 + 980 4121 91,86 159,03 292,51 
1126 41 41u11k980m 11 + 980 16 + 618 4615 102,87 178,09 327,57 
1127 41 41u16k618m 16 + 618 20 + 434 3824 85,24 147,57 271,43 
1128 41 41u20k434m 20 + 434 27 + 220 6816 151,93 263,03 483,80 
1129 41 41u27k220m 27 + 220 28 + 103 851 18,97 32,84 60,40 
1130 41 41u28k103m 28 + 103 34 + 092 5986 133,43 231,00 424,89 
1131 41 41u34k92m 34 + 092 36 + 820 2721 60,65 105,00 193,14 
1132 41 41u36k820m 36 + 820 40 + 790 3927 87,53 151,54 278,74 
1133 41 41u40k790m 40 + 790 44 + 503 3729 83,12 143,90 264,68 
1134 41 41u44k503m 44 + 503 50 + 260 5772 128,66 222,74 409,70 
1135 41 41u54k520m 54 + 520 60 + 780 6247 139,25 241,07 443,41 
1136 41 41u62k47m 62 + 047 63 + 252 1202 26,79 46,39 85,32 
1137 41 41u65k98m 65 + 098 67 + 950 2870 63,97 110,75 203,71 
1138 41 41u67k950m 67 + 950 70 + 335 2392 53,32 92,31 169,78 
1139 41 41u70k335m 70 + 335 72 + 823 2494 55,59 96,24 177,02 
1140 42 42u0k0m 0 + 000 1 + 291 1295 28,87 49,97 91,92 
1141 42 42u5k431m 5 + 431 7 + 259 1863 41,53 71,89 132,24 
1142 42 42u7k259m 7 + 259 8 + 147 892 19,88 34,42 63,31 
1143 42 42u8k147m 8 + 147 9 + 148 1000 22,29 38,59 70,98 
1144 42 42u9k148m 9 + 148 11 + 810 2672 59,56 103,11 189,66 
1145 42 42u14k328m 14 + 328 22 + 781 8467 188,73 326,74 600,99 
1146 42 42u23k701m 23 + 701 26 + 100 2400 53,50 92,62 170,35 
1147 42 42u26k100m 26 + 100 28 + 135 2036 45,38 78,57 144,52 
1148 42 42u28k135m 28 + 135 30 + 380 2248 50,11 86,75 159,56 
1149 42 42u30k380m 30 + 380 36 + 479 6112 136,24 235,86 433,83 
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1150 42 42u39k38m 39 + 038 44 + 627 5584 124,47 215,49 396,35 
1151 42 42u44k627m 44 + 627 47 + 949 3343 74,52 129,01 237,29 
1152 42 42u48k848m 48 + 848 55 + 321 6472 144,26 249,75 459,38 
1153 42 42u55k321m 55 + 321 57 + 031 1715 38,23 66,18 121,73 
1154 42 42u57k31m 57 + 031 58 + 003 971 21,64 37,47 68,92 
1155 42 42u58k3m 58 + 003 59 + 694 1691 37,69 65,26 120,03 
1156 42 42u59k694m 59 + 694 61 + 275 1589 35,42 61,32 112,79 
1157 42 42u61k275m 61 + 275 63 + 396 2119 47,23 81,77 150,41 
1158 43 43u7k922m 7 + 922 9 + 706 1788 39,85 69,00 126,91 
1159 43 43u12k56m 12 + 056 17 + 194 4973 110,85 191,91 352,98 
1160 43 43u18k384m 18 + 384 19 + 335 929 20,71 35,85 65,94 
1161 43 43u21k404m 21 + 404 26 + 784 5357 119,41 206,73 380,24 
1162 43 43u26k784m 26 + 784 28 + 177 1411 31,45 54,45 100,15 
1163 43 43u28k177m 28 + 177 29 + 393 1219 27,17 47,04 86,52 
1164 43 43u34k862m 34 + 862 40 + 252 5463 121,77 210,82 387,76 
1165 43 43u45k205m 45 + 205 47 + 900 2687 59,89 103,69 190,72 
1166 43 43u47k900m 47 + 900 51 + 711 3814 85,01 147,18 270,72 
1167 43 43u51k711m 51 + 711 52 + 101 388 8,65 14,97 27,54 
1168 44 44u0k798m 0 + 798 3 + 762 2942 65,58 113,53 208,82 
1169 44 44u3k762m 3 + 762 4 + 784 1012 22,56 39,05 71,83 
1170 44 44u6k255m 6 + 255 8 + 667 2388 53,23 92,15 169,50 
1171 44 44u8k667m 8 + 667 9 + 103 436 9,72 16,83 30,95 
1172 44 44u9k103m 9 + 103 15 + 210 6603 147,18 254,81 468,68 
1173 44 44u16k197m 16 + 197 18 + 093 2380 53,05 91,84 168,93 
1174 44 44u18k93m 18 + 093 24 + 454 6328 141,05 244,20 449,16 
1175 44 44u24k454m 24 + 454 27 + 153 2700 60,18 104,19 191,65 
1176 44 44u27k153m 27 + 153 29 + 207 2050 45,69 79,11 145,51 
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1177 44 44u29k207m 29 + 207 32 + 744 3420 76,23 131,98 242,75 
1178 44 44u32k744m 32 + 744 35 + 112 2337 52,09 90,18 165,88 
1179 44 44u35k112m 35 + 112 37 + 135 2020 45,03 77,95 143,38 
1180 44 44u37k135m 37 + 135 39 + 769 2630 58,62 101,49 186,68 
1181 44 44u39k769m 39 + 769 42 + 236 2467 54,99 95,20 175,11 
1182 44 44u42k236m 42 + 236 42 + 387 151 3,37 5,83 10,72 
1183 44 44u44k1031m 44 + 1031 47 + 803 2839 63,28 109,56 201,51 
1184 44 44u47k803m 47 + 803 49 + 769 1973 43,98 76,14 140,04 
1185 44 44u49k769m 49 + 769 50 + 762 988 22,02 38,13 70,13 
1186 44 44u50k762m 50 + 762 60 + 030 9458 210,82 364,98 671,33 
1187 44 44u62k144m 62 + 144 68 + 098 5899 131,49 227,64 418,71 
1188 44 44u69k826m 69 + 826 73 + 166 3329 74,20 128,47 236,29 
1189 44 44u73k166m 73 + 166 73 + 807 641 14,29 24,74 45,50 
1190 44 44u77k381m 77 + 381 82 + 699 5332 118,85 205,76 378,47 
1191 44 44u82k699m 82 + 699 84 + 380 1683 37,51 64,95 119,46 
1192 44 44u84k380m 84 + 380 89 + 047 4659 103,85 179,79 330,70 
1193 44 44u89k47m 89 + 047 89 + 700 653 14,56 25,20 46,35 
1194 44 44u89k700m 89 + 700 96 + 221 6525 145,44 251,80 463,14 
1195 44 44u98k242m 98 + 242 98 + 678 436 9,72 16,83 30,95 
1196 44 44u98k678m 98 + 678 104 + 762 6079 135,50 234,59 431,49 
1197 44 44u104k762m 104 + 762 106 + 566 1797 40,06 69,35 127,55 
1198 44 44u106k566m 106 + 566 109 + 073 2504 55,81 96,63 177,73 
1199 44 44u109k73m 109 + 073 110 + 136 1063 23,69 41,02 75,45 
1200 44 44u110k136m 110 + 136 115 + 142 5032 112,16 194,18 357,17 
1201 44 44u115k142m 115 + 142 116 + 102 926 20,64 35,73 65,73 
1202 44 44u116k102m 116 + 102 117 + 173 1130 25,19 43,61 80,21 
1203 44 44u117k173m 117 + 173 118 + 157 976 21,76 37,66 69,28 
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1204 44 44u118k157m 118 + 157 119 + 083 923 20,57 35,62 65,51 
1205 44 44u119k83m 119 + 083 120 + 555 1576 35,13 60,82 111,86 
1206 44 44u120k555m 120 + 555 120 + 879 445 9,92 17,17 31,59 
1207 44 44u121k526m 121 + 526 123 + 775 2276 50,73 87,83 161,55 
1208 44 44u123k775m 123 + 775 125 + 1113 2354 52,47 90,84 167,09 
1209 44 44u125k1113m 125 + 1113 125 + 2983 1871 41,70 72,20 132,80 
1210 44 44u125k2983m 125 + 2983 128 + 1007 3362 74,94 129,74 238,63 
1211 44 44u128k1007m 128 + 1007 134 + 483 5517 122,97 212,90 391,60 
1212 44 44u134k537m 134 + 537 136 + 479 2029 45,23 78,30 144,02 
1213 44 44u136k479m 136 + 479 137 + 215 728 16,23 28,09 51,67 
1214 44 44u137k215m 137 + 215 140 + 430 3183 70,95 122,83 225,93 
1215 44 44u140k430m 140 + 430 142 + 168 1763 39,30 68,03 125,14 
1216 44 44u142k168m 142 + 168 143 + 344 1042 23,23 40,21 73,96 
1217 45 45u0k0m 0 + 000 0 + 283 282 6,29 10,88 20,02 
1218 45 45u1k976m 1 + 976 10 + 730 8745 194,93 337,47 620,72 
1219 45 45u10k730m 10 + 730 17 + 993 7193 160,33 277,58 510,56 
1220 45 45u17k993m 17 + 993 18 + 925 929 20,71 35,85 65,94 
1221 45 45u18k925m 18 + 925 24 + 213 5269 117,45 203,33 373,99 
1222 45 45u24k915m 24 + 915 27 + 009 2103 46,88 81,15 149,27 
1223 45 45u27k573m 27 + 573 28 + 489 918 20,46 35,43 65,16 
1224 45 45u28k489m 28 + 489 31 + 688 3189 71,08 123,06 226,36 
1225 45 45u31k688m 31 + 688 38 + 458 6753 150,52 260,60 479,33 
1226 45 45u38k458m 38 + 458 43 + 753 5295 118,03 204,33 375,84 
1227 45 45u43k753m 43 + 753 45 + 000 1250 27,86 48,24 88,73 
1228 45 45u45k0m 45 + 000 47 + 495 2493 55,57 96,20 176,95 
1229 45 45u47k495m 47 + 495 49 + 674 2177 48,53 84,01 154,52 
1230 46 46u0k0m 0 + 000 0 + 2120 1860 41,46 71,78 132,02 
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1231 46 46u2k590m 2 + 590 3 + 085 497 11,08 19,18 35,28 
1232 46 46u3k85m 3 + 085 12 + 508 9427 210,13 363,79 669,13 
1233 46 46u12k508m 12 + 508 14 + 021 1514 33,75 58,43 107,46 
1234 46 46u14k21m 14 + 021 23 + 620 9587 213,69 369,96 680,49 
1235 46 46u27k997m 27 + 997 35 + 994 7946 177,12 306,64 564,01 
1236 46 46u35k994m 35 + 994 41 + 439 5432 121,08 209,62 385,56 
1237 46 46u47k269m 47 + 269 48 + 280 1007 22,45 38,86 71,48 
1238 46 46u48k280m 48 + 280 52 + 014 3732 83,19 144,02 264,90 
1239 46 46u52k14m 52 + 014 57 + 253 5235 116,69 202,02 371,58 
1240 46 46u57k253m 57 + 253 58 + 626 1370 30,54 52,87 97,24 
1241 46 46u58k626m 58 + 626 65 + 153 6526 145,46 251,84 463,22 
1242 47 47u4k175m 4 + 175 5 + 192 1022 22,78 39,44 72,54 
1243 47 47u5k192m 5 + 192 8 + 466 3291 73,36 127,00 233,60 
1244 47 47u11k651m 11 + 651 13 + 428 1840 41,01 71,01 130,60 
1245 47 47u13k428m 13 + 428 19 + 392 5897 131,44 227,57 418,57 
1246 47 47u23k66m 23 + 066 24 + 827 1763 39,30 68,03 125,14 
1247 47 47u24k827m 24 + 827 25 + 398 565 12,59 21,80 40,10 
1248 47 47u25k398m 25 + 398 27 + 154 1757 39,16 67,80 124,71 
1249 47 47u27k154m 27 + 154 32 + 625 5463 121,77 210,82 387,76 
1250 47 47u32k625m 32 + 625 34 + 067 1487 33,15 57,38 105,55 
1251 47 47u40k119m 40 + 119 47 + 089 6959 155,12 268,55 493,95 
1252 47 47u47k89m 47 + 089 50 + 013 2927 65,24 112,95 207,76 
1253 47 47u50k13m 50 + 013 51 + 061 1048 23,36 40,44 74,39 
1254 47 47u53k314m 53 + 314 55 + 200 1893 42,19 73,05 134,37 
1255 47 47u55k200m 55 + 200 59 + 402 4205 93,73 162,27 298,47 
1256 47 47u61k842m 61 + 842 65 + 795 4034 89,92 155,67 286,33 
1257 47 47u65k795m 65 + 795 68 + 227 2431 54,19 93,81 172,55 
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1258 47 47u71k459m 71 + 459 79 + 174 7701 171,66 297,18 546,62 
1259 47 47u79k174m 79 + 174 79 + 528 355 7,91 13,70 25,20 
1260 47 47u82k483m 82 + 483 83 + 234 772 17,21 29,79 54,80 
1261 47 47u83k234m 83 + 234 88 + 937 5688 126,79 219,50 403,73 
1262 47 47u91k517m 91 + 517 92 + 440 872 19,44 33,65 61,89 
1263 47 47u92k440m 92 + 440 94 + 706 2328 51,89 89,84 165,24 
1264 47 47u94k706m 94 + 706 98 + 552 3822 85,19 147,49 271,29 
1265 47 47u98k552m 98 + 552 99 + 465 908 20,24 35,04 64,45 
1266 47 47u99k465m 99 + 465 101 + 345 1819 40,55 70,20 129,11 
1267 47 47u103k324m 103 + 324 106 + 618 3297 73,49 127,23 234,02 
1268 47 47u110k745m 110 + 745 115 + 943 5056 112,70 195,11 358,87 
1269 47 47u115k943m 115 + 943 118 + 195 2256 50,29 87,06 160,13 
1270 47 47u118k195m 118 + 195 125 + 114 6906 153,93 266,50 490,19 
1271 47 47u133k0m 133 + 000 140 + 817 8077 180,04 311,69 573,31 
1272 47 47u140k817m 140 + 817 146 + 786 5973 133,14 230,50 423,96 
1273 47 47u146k786m 146 + 786 148 + 000 1217 27,13 46,96 86,38 
1274 47 47u148k0m 148 + 000 150 + 282 2282 50,87 88,06 161,98 
1275 47 47u152k625m 152 + 625 160 + 990 8346 186,03 322,07 592,40 
1276 47 47u160k990m 160 + 990 164 + 182 3209 71,53 123,84 227,77 
1277 47 47u164k182m 164 + 182 167 + 287 3097 69,03 119,51 219,83 
1278 47 47u167k287m 167 + 287 170 + 284 2987 66,58 115,27 212,02 
1279 47 47u170k284m 170 + 284 174 + 221 3955 88,16 152,62 280,73 
1280 47 47u174k221m 174 + 221 174 + 667 443 9,87 17,10 31,44 
1281 47 47u174k667m 174 + 667 178 + 461 4568 101,82 176,28 324,24 
1282 47 47u179k668m 179 + 668 181 + 755 2088 46,54 80,58 148,21 
1283 47 47u181k755m 181 + 755 187 + 982 6204 138,29 239,41 440,36 
1284 47 47u187k982m 187 + 982 196 + 054 8061 179,68 311,07 572,17 
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1285 47 47u200k686m 200 + 686 205 + 517 4819 107,42 185,97 342,05 
1286 47 47u205k517m 205 + 517 210 + 581 5103 113,75 196,92 362,21 
1287 47 47u210k581m 210 + 581 212 + 116 1240 27,64 47,85 88,02 
1288 47 47u212k116m 212 + 116 213 + 140 1013 22,58 39,09 71,90 
1289 47 47u213k140m 213 + 140 215 + 197 2115 47,14 81,62 150,12 
1290 47 47u215k197m 215 + 197 215 + 641 395 8,80 15,24 28,04 
1291 47 47u215k641m 215 + 641 218 + 076 2531 56,42 97,67 179,65 
1292 47 47u218k76m 218 + 076 218 + 1016 1010 22,51 38,98 71,69 
1293 48 48u3k629m 3 + 629 4 + 578 974 21,71 37,59 69,13 
1294 48 48u4k578m 4 + 578 5 + 021 410 9,14 15,82 29,10 
1295 48 48u5k21m 5 + 021 5 + 424 403 8,98 15,55 28,60 
1296 48 48u5k424m 5 + 424 9 + 044 3638 81,09 140,39 258,23 
1297 48 48u9k44m 9 + 044 9 + 888 844 18,81 32,57 59,91 
1298 48 48u9k888m 9 + 888 10 + 561 672 14,98 25,93 47,70 
1299 48 48u10k561m 10 + 561 12 + 084 1550 34,55 59,81 110,02 
1300 48 48u12k84m 12 + 084 14 + 120 2004 44,67 77,33 142,24 
1301 48 48u14k120m 14 + 120 15 + 151 1027 22,89 39,63 72,90 
1302 48 48u15k151m 15 + 151 18 + 073 2913 64,93 112,41 206,76 
1303 48 48u18k73m 18 + 073 18 + 415 342 7,62 13,20 24,28 
1304 48 48u20k847m 20 + 847 26 + 434 5571 124,18 214,98 395,43 
1305 48 48u26k434m 26 + 434 29 + 211 2770 61,74 106,89 196,61 
1306 48 48u29k211m 29 + 211 30 + 006 799 17,81 30,83 56,71 
1307 49 49u0k0m 0 + 000 1 + 844 1845 41,13 71,20 130,96 
1308 49 49u3k840m 3 + 840 4 + 908 1073 23,92 41,41 76,16 
1309 49 49u7k698m 7 + 698 8 + 427 728 16,23 28,09 51,67 
1310 49 49u8k427m 8 + 427 10 + 716 2284 50,91 88,14 162,12 
1311 49 49u13k209m 13 + 209 14 + 1127 1818 40,52 70,16 129,04 
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1312 49 49u18k977m 18 + 977 19 + 502 503 11,21 19,41 35,70 
1313 49 49u19k502m 19 + 502 21 + 596 2109 47,01 81,39 149,70 
1314 49 49u25k525m 25 + 525 27 + 173 1651 36,80 63,71 117,19 
1315 49 49u29k754m 29 + 754 30 + 064 312 6,95 12,04 22,15 
1316 49 49u30k64m 30 + 064 32 + 897 2840 63,30 109,60 201,58 
1317 49 49u35k763m 35 + 763 39 + 156 3389 75,54 130,78 240,55 
1318 49 49u42k905m 42 + 905 43 + 940 1050 23,40 40,52 74,53 
1319 49 49u46k446m 46 + 446 47 + 444 1219 27,17 47,04 86,52 
1320 49 49u47k444m 47 + 444 50 + 931 3239 72,20 124,99 229,90 
1321 49 49u50k931m 50 + 931 52 + 927 1953 43,53 75,37 138,62 
1322 49 49u52k927m 52 + 927 54 + 721 1823 40,63 70,35 129,40 
1323 49 49u54k721m 54 + 721 57 + 895 3113 69,39 120,13 220,96 
1324 51 51u14k919m 14 + 919 16 + 995 2433 54,23 93,89 172,69 
1325 51 51u17k655m 17 + 655 22 + 315 4650 103,65 179,44 330,06 
1326 51 51u22k315m 22 + 315 23 + 392 1076 23,98 41,52 76,37 
1327 51 51u23k392m 23 + 392 25 + 621 2224 49,57 85,82 157,86 
1328 51 51u25k621m 25 + 621 31 + 033 5387 120,08 207,88 382,37 
1329 51 51u31k33m 31 + 033 34 + 090 3063 68,27 118,20 217,41 
1330 51 51u34k90m 34 + 090 37 + 543 3453 76,97 133,25 245,09 
1331 51 51u42k97m 42 + 097 42 + 717 620 13,82 23,93 44,01 
1332 51 51u42k717m 42 + 717 49 + 523 6809 151,77 262,76 483,30 
1333 51 51u52k549m 52 + 549 58 + 414 5813 129,57 224,32 412,61 
1334 51 51u58k739m 58 + 739 59 + 096 361 8,05 13,93 25,62 
1335 51 51u59k96m 59 + 096 60 + 839 1739 38,76 67,11 123,43 
1336 51 51u60k839m 60 + 839 63 + 135 2303 51,33 88,87 163,47 
1337 51 51u63k135m 63 + 135 64 + 770 1634 36,42 63,06 115,98 
1338 51 51u64k770m 64 + 770 69 + 777 5002 111,49 193,03 355,04 
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1339 51 51u69k777m 69 + 777 74 + 447 4662 103,92 179,91 330,91 
1340 51 51u74k447m 74 + 447 77 + 772 3370 75,12 130,05 239,20 
1341 51 51u77k772m 77 + 772 80 + 792 3023 67,38 116,66 214,57 
1342 51 51u80k792m 80 + 792 81 + 025 425 9,47 16,40 30,17 
1343 51 51u81k25m 81 + 025 82 + 889 1852 41,28 71,47 131,45 
1344 51 51u82k889m 82 + 889 84 + 647 1750 39,01 67,53 124,22 
1345 51 51u86k957m 86 + 957 91 + 008 4031 89,85 155,56 286,12 
1346 51 51u91k8m 91 + 008 96 + 021 5024 111,98 193,88 356,60 
1347 51 51u96k21m 96 + 021 98 + 338 2263 50,44 87,33 160,63 
1348 51 51u98k338m 98 + 338 102 + 1040 4689 104,52 180,95 332,83 
1349 51 51u105k466m 105 + 466 107 + 788 2307 51,42 89,03 163,75 
1350 51 51u107k788m 107 + 788 111 + 808 4031 89,85 155,56 286,12 
1351 51 51u112k307m 112 + 307 114 + 850 2501 55,75 96,51 177,52 
1352 51 51u114k850m 114 + 850 116 + 391 1551 34,57 59,85 110,09 
1353 51 51u120k92m 120 + 092 121 + 578 1480 32,99 57,11 105,05 
1354 51 51u124k141m 124 + 141 127 + 276 3123 69,61 120,52 221,67 
1355 51 51u127k276m 127 + 276 131 + 372 4094 91,26 157,99 290,59 
1356 51 51u131k372m 131 + 372 135 + 196 3831 85,39 147,84 271,92 
1357 51 51u135k196m 135 + 196 136 + 015 816 18,19 31,49 57,92 
1358 51 51u136k478m 136 + 478 139 + 374 2892 64,46 111,60 205,27 
1359 51 51u139k374m 139 + 374 146 + 074 6669 148,65 257,36 473,37 
1360 51 51u149k540m 149 + 540 150 + 266 733 16,34 28,29 52,03 
1361 51 51u152k475m 152 + 475 155 + 839 3390 75,56 130,82 240,62 
1362 51 51u155k880m 155 + 880 156 + 250 396 8,83 15,28 28,11 
1363 51 51u162k920m 162 + 920 168 + 083 5179 115,44 199,86 367,61 
1364 51 51u170k997m 170 + 997 175 + 987 4966 110,69 191,64 352,49 
1365 51 51u177k544m 177 + 544 179 + 137 1599 35,64 61,71 113,50 
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1366 51 51u179k586m 179 + 586 184 + 240 4658 103,83 179,75 330,62 
1367 51 51u184k240m 184 + 240 189 + 488 5244 116,89 202,37 372,22 
1368 51 51u189k488m 189 + 488 191 + 988 2500 55,73 96,48 177,45 
1369 52 52u4k437m 4 + 437 4 + 794 333 7,42 12,85 23,64 
1370 52 52u4k794m 4 + 794 9 + 076 4351 96,98 167,91 308,83 
1371 52 52u9k76m 9 + 076 10 + 484 1410 31,43 54,41 100,08 
1372 52 52u10k484m 10 + 484 17 + 414 6873 153,20 265,23 487,85 
1373 52 52u17k414m 17 + 414 18 + 034 619 13,80 23,89 43,94 
1374 52 52u18k34m 18 + 034 18 + 889 854 19,04 32,96 60,62 
1375 52 52u18k889m 18 + 889 20 + 376 1485 33,10 57,31 105,41 
1376 52 52u20k376m 20 + 376 24 + 037 3650 81,36 140,85 259,08 
1377 52 52u24k37m 24 + 037 24 + 231 246 5,48 9,49 17,46 
1378 52 52u24k231m 24 + 231 30 + 291 6006 133,87 231,77 426,31 
1379 52 52u30k291m 30 + 291 30 + 860 568 12,66 21,92 40,32 
1380 52 52u30k860m 30 + 860 35 + 188 4371 97,43 168,68 310,25 
1381 52 52u35k297m 35 + 297 37 + 225 1988 44,31 76,72 141,11 
1382 52 52u37k225m 37 + 225 43 + 869 6627 147,72 255,74 470,38 
1383 52 52u43k869m 43 + 869 46 + 664 2801 62,43 108,09 198,81 
1384 52 52u46k664m 46 + 664 50 + 867 4204 93,71 162,23 298,40 
1385 52 52u54k524m 54 + 524 57 + 575 3088 68,83 119,17 219,19 
1386 52 52u57k575m 57 + 575 59 + 680 2143 47,77 82,70 152,11 
1387 52 52u59k680m 59 + 680 60 + 589 910 20,28 35,12 64,59 
1388 52 52u61k101m 61 + 101 63 + 331 2238 49,89 86,36 158,85 
1389 53 53u0k195m 0 + 195 2 + 577 2382 53,09 91,92 169,07 
1390 53 53u2k577m 2 + 577 5 + 470 2888 64,37 111,45 204,99 
1391 53 53u5k470m 5 + 470 6 + 978 1512 33,70 58,35 107,32 
1392 53 53u6k978m 6 + 978 16 + 000 9030 201,28 348,47 640,95 
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1393 53 53u16k0m 16 + 000 17 + 160 1154 25,72 44,53 81,91 
1394 53 53u19k315m 19 + 315 19 + 813 503 11,21 19,41 35,70 
1395 53 53u19k813m 19 + 813 26 + 502 6682 148,94 257,86 474,29 
1396 53 53u29k638m 29 + 638 34 + 201 4584 102,18 176,90 325,37 
1397 53 53u34k201m 34 + 201 35 + 934 1713 38,18 66,10 121,59 
1398 53 53u39k286m 39 + 286 45 + 000 5712 127,32 220,43 405,44 
1399 53 53u45k0m 45 + 000 45 + 155 155 3,45 5,98 11,00 
1400 53 53u46k346m 46 + 346 47 + 952 1606 35,80 61,98 113,99 
1401 53 53u47k952m 47 + 952 48 + 535 617 13,75 23,81 43,79 
1402 53 53u48k535m 48 + 535 52 + 285 3750 83,59 144,71 266,18 
1403 53 53u58k400m 58 + 400 58 + 895 501 11,17 19,33 35,56 
1404 53 53u58k895m 58 + 895 65 + 998 7112 158,53 274,45 504,81 
1405 53 53u65k998m 65 + 998 74 + 460 8493 189,31 327,74 602,83 
1406 53 53u74k460m 74 + 460 74 + 874 421 9,38 16,25 29,88 
1407 53 53u74k874m 74 + 874 79 + 368 4480 99,86 172,88 317,99 
1408 53 53u79k951m 79 + 951 85 + 865 5913 131,80 228,18 419,70 
1409 53 53u85k865m 85 + 865 87 + 865 2000 44,58 77,18 141,96 
1410 54 54u1k145m 1 + 145 2 + 045 890 19,84 34,35 63,17 
1411 54 54u2k45m 2 + 045 3 + 192 1187 26,46 45,81 84,25 
1412 54 54u3k192m 3 + 192 6 + 186 2998 66,83 115,69 212,80 
1413 54 54u6k186m 6 + 186 8 + 668 2495 55,61 96,28 177,10 
1414 54 54u8k668m 8 + 668 10 + 567 1895 42,24 73,13 134,51 
1415 54 54u10k567m 10 + 567 13 + 019 2445 54,50 94,35 173,55 
1416 54 54u13k19m 13 + 019 16 + 033 3009 67,07 116,12 213,58 
1417 54 54u17k943m 17 + 943 18 + 984 1040 23,18 40,13 73,82 
1418 54 54u18k984m 18 + 984 22 + 124 3157 70,37 121,83 224,08 
1419 54 54u22k124m 22 + 124 33 + 814 11701 260,82 451,54 830,54 
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1420 54 54u33k814m 33 + 814 36 + 014 2186 48,73 84,36 155,16 
1421 54 54u37k399m 37 + 399 43 + 485 6071 135,32 234,28 430,92 
1422 54 54u44k4094m 44 + 4094 57 + 070 8988 200,34 346,85 637,97 
1423 54 54u61k291m 61 + 291 71 + 362 10019 223,32 386,63 711,15 
1424 54 54u73k827m 73 + 827 77 + 575 3647 81,29 140,74 258,86 
1425 54 54u77k575m 77 + 575 81 + 799 4230 94,29 163,24 300,25 
1426 54 54u81k799m 81 + 799 86 + 574 4771 106,35 184,11 338,65 
1427 54 54u87k501m 87 + 501 93 + 471 5975 133,18 230,58 424,11 
1428 55 55u3k50m 3 + 050 4 + 450 1404 31,30 54,18 99,66 
1429 55 55u4k450m 4 + 450 8 + 000 3590 80,02 138,54 254,82 
1430 55 55u8k0m 8 + 000 8 + 426 426 9,50 16,44 30,24 
1431 55 55u8k426m 8 + 426 10 + 874 2379 53,03 91,81 168,86 
1432 55 55u10k874m 10 + 874 19 + 656 8741 194,84 337,32 620,44 
1433 55 55u22k60m 22 + 060 28 + 486 6429 143,30 248,10 456,33 
1434 55 55u28k486m 28 + 486 34 + 411 5920 131,96 228,45 420,20 
1435 55 55u34k411m 34 + 411 38 + 505 4088 91,12 157,76 290,17 
1436 55 55u38k505m 38 + 505 40 + 510 2000 44,58 77,18 141,96 
1437 55 55u40k510m 40 + 510 41 + 304 748 16,67 28,87 53,09 
1438 55 55u41k304m 41 + 304 50 + 735 9563 213,16 369,04 678,78 
1439 55 55u50k811m 50 + 811 53 + 349 2552 56,88 98,48 181,14 
1440 55 55u53k349m 53 + 349 53 + 735 389 8,67 15,01 27,61 
1441 55 55u53k735m 53 + 735 56 + 458 2719 60,61 104,93 192,99 
1442 55 55u56k458m 56 + 458 58 + 000 1517 33,81 58,54 107,68 
1443 55 55u58k0m 58 + 000 59 + 357 1380 30,76 53,25 97,95 
1444 55 55u59k357m 59 + 357 61 + 944 2586 57,64 99,79 183,55 
1445 55 55u61k944m 61 + 944 62 + 815 871 19,41 33,61 61,82 
1446 55 55u62k815m 62 + 815 63 + 576 761 16,96 29,37 54,02 
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1447 55 55u65k480m 65 + 480 69 + 000 3517 78,39 135,72 249,64 
1448 55 55u69k0m 69 + 000 71 + 836 2829 63,06 109,17 200,80 
1449 55 55u73k73m 73 + 073 75 + 331 2295 51,16 88,56 162,90 
1450 55 55u75k331m 75 + 331 81 + 241 5906 131,64 227,91 419,21 
1451 55 55u82k688m 82 + 688 84 + 672 1979 44,11 76,37 140,47 
1452 55 55u85k685m 85 + 685 93 + 318 7556 168,42 291,59 536,32 
1453 55 55u93k318m 93 + 318 96 + 500 3181 70,90 122,75 225,79 
1454 55 55u96k500m 96 + 500 97 + 934 1424 31,74 54,95 101,08 
1455 55 55u104k650m 104 + 650 110 + 530 6264 139,62 241,73 444,62 
1456 55 55u110k530m 110 + 530 112 + 119 1576 35,13 60,82 111,86 
1457 55 55u114k54m 114 + 054 118 + 212 4159 92,70 160,50 295,21 
1458 55 55u118k212m 118 + 212 119 + 765 1517 33,81 58,54 107,68 
1459 55 55u119k765m 119 + 765 120 + 656 921 20,53 35,54 65,37 
1460 55 55u120k715m 120 + 715 122 + 403 1578 35,17 60,90 112,01 
1461 56 56u0k0m 0 + 000 1 + 440 1100 24,52 42,45 78,08 
1462 56 56u1k828m 1 + 828 2 + 590 767 17,10 29,60 54,44 
1463 56 56u6k747m 6 + 747 8 + 282 1998 44,54 77,10 141,82 
1464 56 56u8k339m 8 + 339 9 + 980 1737 38,72 67,03 123,29 
1465 56 56u9k980m 9 + 980 13 + 889 3920 87,38 151,27 278,24 
1466 56 56u16k443m 16 + 443 20 + 614 4154 92,59 160,30 294,85 
1467 56 56u20k614m 20 + 614 21 + 148 568 12,66 21,92 40,32 
1468 56 56u23k6m 23 + 006 29 + 093 6011 133,99 231,96 426,66 
1469 56 56u29k93m 29 + 093 30 + 365 1250 27,86 48,24 88,73 
1470 56 56u30k365m 30 + 365 33 + 462 3166 70,57 122,18 224,72 
1471 56 56u37k761m 37 + 761 39 + 571 1812 40,39 69,93 128,62 
1472 56 56u41k695m 41 + 695 44 + 480 2804 62,50 108,21 199,03 
1473 56 56u44k480m 44 + 480 45 + 129 638 14,22 24,62 45,29 
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1474 56 56u45k930m 45 + 930 47 + 101 1171 26,10 45,19 83,12 
1475 56 56u47k101m 47 + 101 49 + 297 2214 49,35 85,44 157,15 
1476 56 56u49k297m 49 + 297 52 + 808 3553 79,20 137,11 252,19 
1477 56 56u52k860m 52 + 860 55 + 091 2331 51,96 89,95 165,45 
1478 56 56u55k91m 55 + 091 55 + 842 758 16,90 29,25 53,80 
1479 56 56u55k842m 55 + 842 60 + 371 4508 100,48 173,96 319,98 
1480 57 57u1k1033m 1 + 1033 3 + 700 1791 39,92 69,11 127,13 
1481 57 57u3k700m 3 + 700 7 + 958 4262 95,00 164,47 302,52 
1482 57 57u7k958m 7 + 958 9 + 500 1561 34,79 60,24 110,80 
1483 57 57u9k500m 9 + 500 11 + 219 1729 38,54 66,72 122,72 
1484 57 57u11k720m 11 + 720 12 + 920 1200 26,75 46,31 85,18 
1485 57 57u12k920m 12 + 920 14 + 070 1148 25,59 44,30 81,49 
1486 57 57u14k70m 14 + 070 15 + 615 1556 34,68 60,05 110,44 
1487 57 57u15k615m 15 + 615 16 + 755 1134 25,28 43,76 80,49 
1488 57 57u16k755m 16 + 755 17 + 564 793 17,68 30,60 56,29 
1489 57 57u18k740m 18 + 740 20 + 575 1840 41,01 71,01 130,60 
1490 57 57u20k575m 20 + 575 20 + 968 380 8,47 14,66 26,97 
1491 57 57u20k968m 20 + 968 25 + 485 4512 100,57 174,12 320,26 
1492 57 57u25k485m 25 + 485 26 + 690 1217 27,13 46,96 86,38 
1493 57 57u26k690m 26 + 690 28 + 530 1839 40,99 70,97 130,53 
1494 57 57u28k530m 28 + 530 33 + 860 5392 120,19 208,08 382,72 
1495 57 57u33k950m 33 + 950 34 + 540 673 15,00 25,97 47,77 
1496 57 57u34k623m 34 + 623 36 + 905 2349 52,36 90,65 166,73 
1497 57 57u37k170m 37 + 170 38 + 055 766 17,07 29,56 54,37 
1498 57 57u40k350m 40 + 350 43 + 972 3623 80,76 139,81 257,16 
1499 58 58u3k239m 3 + 239 3 + 1075 752 16,76 29,02 53,38 
1500 58 58u3k1075m 3 + 1075 5 + 891 1813 40,41 69,96 128,69 
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1501 58 58u5k891m 5 + 891 6 + 580 753 16,78 29,06 53,45 
1502 58 58u6k580m 6 + 580 6 + 956 383 8,54 14,78 27,19 
1503 58 58u6k956m 6 + 956 7 + 650 688 15,34 26,55 48,83 
1504 58 58u7k650m 7 + 650 8 + 856 1170 26,08 45,15 83,05 
1505 58 58u8k856m 8 + 856 12 + 795 3971 88,51 153,24 281,86 
1506 58 58u15k154m 15 + 154 17 + 270 2102 46,85 81,12 149,20 
1507 58 58u17k270m 17 + 270 17 + 661 451 10,05 17,40 32,01 
1508 58 58u18k994m 18 + 994 20 + 200 1206 26,88 46,54 85,60 
1509 58 58u20k200m 20 + 200 21 + 900 1697 37,83 65,49 120,45 
1510 58 58u21k900m 21 + 900 23 + 881 1972 43,96 76,10 139,97 
1511 58 58u23k937m 23 + 937 24 + 915 1063 23,69 41,02 75,45 
1512 58 58u25k239m 25 + 239 26 + 460 1227 27,35 47,35 87,09 
1513 58 58u26k460m 26 + 460 27 + 504 1066 23,76 41,14 75,66 
1514 58 58u27k560m 27 + 560 30 + 392 3192 71,15 123,18 226,57 
1515 58 58u32k41m 32 + 041 33 + 500 1401 31,23 54,06 99,44 
1516 61 61u0k892m 0 + 892 3 + 508 2602 58,00 100,41 184,69 
1517 61 61u3k561m 3 + 561 3 + 900 423 9,43 16,32 30,02 
1518 61 61u3k900m 3 + 900 5 + 526 1586 35,35 61,20 112,57 
1519 61 61u7k975m 7 + 975 14 + 760 6843 152,53 264,07 485,72 
1520 61 61u16k186m 16 + 186 18 + 897 2687 59,89 103,69 190,72 
1521 61 61u18k897m 18 + 897 22 + 1673 4722 105,25 182,22 335,17 
1522 61 61u25k562m 25 + 562 26 + 700 1122 25,01 43,30 79,64 
1523 61 61u26k700m 26 + 700 31 + 607 4730 105,43 182,53 335,74 
1524 61 61u32k912m 32 + 912 33 + 694 805 17,94 31,06 57,14 
1525 61 61u34k337m 34 + 337 37 + 076 2810 62,63 108,44 199,45 
1526 61 61u37k76m 37 + 076 37 + 516 440 9,81 16,98 31,23 
1527 61 61u39k1013m 39 + 1013 41 + 684 1756 39,14 67,76 124,64 
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1528 61 61u45k313m 45 + 313 50 + 037 4921 109,69 189,90 349,29 
1529 61 61u50k37m 50 + 037 53 + 121 3239 72,20 124,99 229,90 
1530 61 61u53k121m 53 + 121 53 + 318 197 4,39 7,60 13,98 
1531 61 61u53k318m 53 + 318 54 + 581 1241 27,66 47,89 88,09 
1532 61 61u54k581m 54 + 581 55 + 370 811 18,08 31,30 57,56 
1533 61 61u58k199m 58 + 199 58 + 567 367 8,18 14,16 26,05 
1534 61 61u58k567m 58 + 567 58 + 920 352 7,85 13,58 24,98 
1535 61 61u58k920m 58 + 920 59 + 986 1050 23,40 40,52 74,53 
1536 61 61u59k986m 59 + 986 60 + 299 315 7,02 12,16 22,36 
1537 61 61u60k299m 60 + 299 64 + 227 3904 87,02 150,66 277,11 
1538 61 61u64k227m 64 + 227 64 + 1077 849 18,92 32,76 60,26 
1539 61 61u66k563m 66 + 563 75 + 432 9075 202,28 350,20 644,14 
1540 61 61u75k432m 75 + 432 78 + 754 3334 74,31 128,66 236,65 
1541 61 61u78k754m 78 + 754 82 + 199 3442 76,72 132,83 244,31 
1542 61 61u82k199m 82 + 199 86 + 179 4031 89,85 155,56 286,12 
1543 61 61u86k179m 86 + 179 88 + 910 2576 57,42 99,41 182,84 
1544 61 61u88k910m 88 + 910 89 + 089 391 8,72 15,09 27,75 
1545 61 61u95k121m 95 + 121 96 + 193 1045 23,29 40,33 74,17 
1546 61 61u97k281m 97 + 281 97 + 599 318 7,09 12,27 22,57 
1547 61 61u98k665m 98 + 665 99 + 232 568 12,66 21,92 40,32 
1548 61 61u100k150m 100 + 150 101 + 000 845 18,84 32,61 59,98 
1549 61 61u102k364m 102 + 364 103 + 228 854 19,04 32,96 60,62 
1550 61 61u103k880m 103 + 880 104 + 632 747 16,65 28,83 53,02 
1551 61 61u106k163m 106 + 163 109 + 074 2919 65,06 112,64 207,19 
1552 61 61u109k74m 109 + 074 110 + 038 962 21,44 37,12 68,28 
1553 61 61u110k38m 110 + 038 112 + 254 2218 49,44 85,59 157,43 
1554 61 61u112k318m 112 + 318 117 + 381 5332 279,40 392,01 606,78 
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1555 61 61u117k381m 117 + 381 119 + 412 2096 109,83 154,10 238,52 
1556 61 61u119k412m 119 + 412 122 + 325 3004 157,41 220,85 341,86 
1557 61 61u122k325m 122 + 325 124 + 368 1915 100,35 140,79 217,93 
1558 61 61u124k368m 124 + 368 128 + 3469 7238 379,27 532,14 823,68 
1559 61 61u128k3469m 128 + 3469 128 + 3792 260 5,80 10,03 18,45 
1560 61 61u132k236m 132 + 236 134 + 673 2540 56,62 98,02 180,29 
1561 61 61u137k964m 137 + 964 138 + 111 147 3,28 5,67 10,43 
1562 61 61u138k111m 138 + 111 142 + 460 4329 96,49 167,06 307,27 
1563 61 61u145k188m 145 + 188 151 + 730 6571 146,47 253,57 466,41 
1564 61 61u154k316m 154 + 316 154 + 520 207 4,61 7,99 14,69 
1565 61 61u154k520m 154 + 520 161 + 100 6555 146,11 252,96 465,27 
1566 61 61u163k93m 163 + 093 169 + 077 6022 134,23 232,39 427,44 
1567 61 61u170k815m 170 + 815 176 + 214 5426 120,95 209,39 385,14 
1568 61 61u178k760m 178 + 760 182 + 012 3254 72,53 125,57 230,97 
1569 61 61u183k516m 183 + 516 187 + 715 4195 93,51 161,89 297,76 
1570 61 61u187k715m 187 + 715 190 + 131 2415 53,83 93,19 171,42 
1571 62 62u0k0m 0 + 000 2 + 548 2638 58,80 101,80 187,25 
1572 62 62u2k548m 2 + 548 4 + 450 1819 40,55 70,20 129,11 
1573 62 62u4k450m 4 + 450 11 + 831 7364 164,14 284,18 522,70 
1574 62 62u11k831m 11 + 831 16 + 929 5068 112,97 195,57 359,73 
1575 62 62u16k929m 16 + 929 19 + 695 2472 55,10 95,39 175,46 
1576 62 62u20k935m 20 + 935 21 + 064 180 4,01 6,95 12,78 
1577 62 62u21k64m 21 + 064 22 + 797 1461 32,57 56,38 103,70 
1578 62 62u22k797m 22 + 797 27 + 262 4639 103,40 179,02 329,28 
1579 62 62u28k954m 28 + 954 30 + 479 1524 33,97 58,81 108,17 
1580 62 62u30k479m 30 + 479 30 + 752 271 6,04 10,46 19,24 
1581 62 62u33k323m 33 + 323 39 + 380 6028 134,36 232,62 427,87 
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1582 62 62u39k380m 39 + 380 42 + 322 3001 66,89 115,81 213,01 
1583 62 62u42k322m 42 + 322 43 + 152 831 18,52 32,07 58,98 
1584 62 62u43k152m 43 + 152 44 + 001 848 18,90 32,72 60,19 
1585 63 63u0k0m 0 + 000 8 + 000 7913 176,38 305,36 561,66 
1586 63 63u10k81m 10 + 081 11 + 167 1096 24,43 42,29 77,79 
1587 63 63u11k167m 11 + 167 12 + 212 1071 23,87 41,33 76,02 
1588 63 63u13k473m 13 + 473 15 + 447 1950 43,47 75,25 138,41 
1589 63 63u15k447m 15 + 447 20 + 802 5390 120,14 208,00 382,58 
1590 63 63u20k802m 20 + 802 24 + 590 3876 86,40 149,57 275,12 
1591 63 63u27k122m 27 + 122 31 + 456 4346 96,87 167,71 308,48 
1592 63 63u32k661m 32 + 661 35 + 857 3197 71,26 123,37 226,92 
1593 63 63u38k250m 38 + 250 41 + 691 3392 75,61 130,90 240,76 
1594 63 63u45k853m 45 + 853 49 + 556 3679 82,00 141,97 261,14 
1595 63 63u50k1414m 50 + 1414 52 + 940 1596 35,57 61,59 113,28 
1596 63 63u59k118m 59 + 118 62 + 578 3452 76,95 133,21 245,02 
1597 63 63u64k0m 64 + 000 67 + 794 3749 83,57 144,67 266,10 
1598 63 63u67k794m 67 + 794 69 + 597 1864 41,55 71,93 132,31 
1599 63 63u72k98m 72 + 098 74 + 902 2794 62,28 107,82 198,32 
1600 63 63u74k902m 74 + 902 79 + 499 4596 102,44 177,36 326,22 
1601 63 63u79k499m 79 + 499 83 + 604 4089 91,14 157,79 290,24 
1602 63 63u83k604m 83 + 604 89 + 450 6010 133,96 231,93 426,59 
1603 63 63u89k450m 89 + 450 90 + 154 493 10,99 19,02 34,99 
1604 64 64u0k999m 0 + 999 1 + 497 528 11,77 20,38 37,48 
1605 64 64u1k497m 1 + 497 2 + 718 1231 27,44 47,50 87,38 
1606 64 64u4k381m 4 + 381 7 + 281 2834 63,17 109,36 201,16 
1607 64 64u10k411m 10 + 411 15 + 300 4869 108,53 187,89 345,60 
1608 64 64u15k300m 15 + 300 16 + 726 1440 32,10 55,57 102,21 
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1609 64 64u16k726m 16 + 726 25 + 060 8343 185,97 321,96 592,19 
1610 64 64u25k60m 25 + 060 29 + 629 4450 99,19 171,73 315,86 
1611 64 64u35k916m 35 + 916 37 + 524 1641 36,58 63,33 116,48 
1612 65 65u0k0m 0 + 000 0 + 460 454 10,12 17,52 32,22 
1613 65 65u0k460m 0 + 460 3 + 613 3116 69,46 120,25 221,17 
1614 65 65u3k613m 3 + 613 5 + 439 1807 40,28 69,73 128,26 
1615 65 65u5k898m 5 + 898 9 + 427 3627 80,85 139,97 257,44 
1616 65 65u12k232m 12 + 232 14 + 509 2278 50,78 87,91 161,69 
1617 65 65u15k741m 15 + 741 16 + 500 755 16,83 29,14 53,59 
1618 65 65u16k500m 16 + 500 19 + 879 3380 75,34 130,43 239,91 
1619 65 65u19k879m 19 + 879 20 + 363 517 11,52 19,95 36,70 
1620 65 65u20k363m 20 + 363 24 + 420 4089 91,14 157,79 290,24 
1621 65 65u24k420m 24 + 420 24 + 707 288 6,42 11,11 20,44 
1622 65 65u28k192m 28 + 192 28 + 387 194 4,32 7,49 13,77 
1623 65 65u28k387m 28 + 387 29 + 1051 1704 37,98 65,76 120,95 
1624 65 65u31k974m 31 + 974 33 + 842 1846 41,15 71,24 131,03 
1625 65 65u33k842m 33 + 842 40 + 566 6801 151,59 262,45 482,73 
1626 65 65u40k566m 40 + 566 41 + 914 1375 30,65 53,06 97,60 
1627 65 65u41k914m 41 + 914 42 + 277 332 7,40 12,81 23,57 
1628 65 65u42k277m 42 + 277 43 + 968 1751 39,03 67,57 124,29 
1629 65 65u47k423m 47 + 423 47 + 916 493 10,99 19,02 34,99 
1630 65 65u47k916m 47 + 916 49 + 450 1525 33,99 58,85 108,24 
1631 65 65u49k450m 49 + 450 56 + 750 7380 164,50 284,79 523,83 
1632 65 65u59k403m 59 + 403 66 + 712 7296 162,63 281,55 517,87 
1633 65 65u66k712m 66 + 712 70 + 620 3986 88,85 153,82 282,93 
1634 65 65u71k637m 71 + 637 74 + 889 3258 72,62 125,73 231,25 
1635 65 65u76k925m 76 + 925 80 + 494 3584 79,89 138,31 254,39 
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1636 66 66u3k969m 3 + 969 5 + 550 1581 35,24 61,01 112,22 
1637 66 66u5k550m 5 + 550 9 + 543 4083 91,01 157,56 289,81 
1638 66 66u10k396m 10 + 396 13 + 980 3589 80,00 138,50 254,75 
1639 66 66u13k980m 13 + 980 15 + 331 1388 30,94 53,56 98,52 
1640 66 66u18k643m 18 + 643 22 + 809 4177 93,11 161,19 296,48 
1641 66 66u24k191m 24 + 191 26 + 690 2511 55,97 96,90 178,23 
1642 66 66u26k690m 26 + 690 27 + 139 444 9,90 17,13 31,52 
1643 66 66u29k210m 29 + 210 32 + 352 3141 70,01 121,21 222,95 
1644 66 66u33k920m 33 + 920 36 + 222 2398 53,45 92,54 170,21 
1645 66 66u36k994m 36 + 994 39 + 068 2076 46,27 80,11 147,35 
1646 66 66u40k894m 40 + 894 41 + 940 1065 23,74 41,10 75,59 
1647 66 66u41k940m 41 + 940 47 + 978 5999 133,72 231,50 425,81 
1648 66 66u49k601m 49 + 601 49 + 990 389 8,67 15,01 27,61 
1649 66 66u49k990m 49 + 990 51 + 660 1551 34,57 59,85 110,09 
1650 66 66u53k206m 53 + 206 54 + 276 1228 27,37 47,39 87,16 
1651 67 67u1k681m 1 + 681 4 + 485 2864 63,84 110,52 203,29 
1652 67 67u4k485m 4 + 485 7 + 198 2712 60,45 104,66 192,50 
1653 67 67u7k198m 7 + 198 9 + 607 2405 53,61 92,81 170,71 
1654 67 67u9k607m 9 + 607 12 + 208 2586 57,64 99,79 183,55 
1655 67 67u13k787m 13 + 787 16 + 218 2425 54,05 93,58 172,13 
1656 67 67u16k584m 16 + 584 17 + 764 1182 26,35 45,61 83,90 
1657 67 67u17k764m 17 + 764 18 + 851 1071 23,87 41,33 76,02 
1658 67 67u19k604m 19 + 604 21 + 989 3020 67,32 116,54 214,36 
1659 67 67u22k717m 22 + 717 23 + 833 1119 24,94 43,18 79,43 
1660 67 67u23k833m 23 + 833 26 + 428 2588 57,69 99,87 183,70 
1661 67 67u26k428m 26 + 428 27 + 173 743 16,56 28,67 52,74 
1662 67 67u27k173m 27 + 173 29 + 000 1790 39,90 69,08 127,05 
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1663 67 67u29k0m 29 + 000 29 + 727 726 16,18 28,02 51,53 
1664 67 67u29k727m 29 + 727 31 + 879 2147 47,86 82,85 152,39 
1665 67 67u31k879m 31 + 879 32 + 415 532 11,86 20,53 37,76 
1666 67 67u32k415m 32 + 415 33 + 137 718 16,00 27,71 50,96 
1667 67 67u33k137m 33 + 137 37 + 497 4406 98,21 170,03 312,74 
1668 67 67u41k200m 41 + 200 42 + 692 1553 34,62 59,93 110,23 
1669 67 67u42k692m 42 + 692 43 + 018 292 6,51 11,27 20,73 
1670 67 67u43k18m 43 + 018 44 + 793 1744 38,87 67,30 123,79 
1671 67 67u44k793m 44 + 793 46 + 339 1507 33,59 58,16 106,97 
1672 67 67u46k339m 46 + 339 49 + 855 4105 91,50 158,41 291,37 
1673 67 67u51k395m 51 + 395 55 + 395 4010 89,38 154,75 284,63 
1674 67 67u57k312m 57 + 312 60 + 984 3681 82,05 142,05 261,28 
1675 67 67u61k723m 61 + 723 66 + 445 4730 105,43 182,53 335,74 
1676 67 67u67k209m 67 + 209 69 + 246 2044 45,56 78,88 145,08 
1677 67 67u69k246m 69 + 246 72 + 544 3306 73,69 127,58 234,66 
1678 67 67u76k127m 76 + 127 78 + 148 2014 44,89 77,72 142,95 
1679 67 67u78k148m 78 + 148 81 + 045 2898 64,60 111,83 205,70 
1680 67 67u81k45m 81 + 045 88 + 628 7721 172,10 297,95 548,04 
1681 67 67u88k628m 88 + 628 89 + 884 1140 25,41 43,99 80,92 
1682 68 68u0k0m 0 + 000 0 + 432 456 10,16 17,60 32,37 
1683 68 68u1k891m 1 + 891 5 + 007 3868 86,22 149,27 274,55 
1684 68 68u6k146m 6 + 146 12 + 177 6036 134,54 232,93 428,44 
1685 68 68u17k470m 17 + 470 20 + 520 3049 67,96 117,66 216,42 
1686 68 68u22k438m 22 + 438 26 + 553 4097 91,32 158,10 290,81 
1687 68 68u29k875m 29 + 875 35 + 100 5236 116,71 202,06 371,65 
1688 68 68u35k100m 35 + 100 35 + 498 397 8,85 15,32 28,18 
1689 68 68u39k315m 39 + 315 43 + 335 4049 90,25 156,25 287,40 
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1690 68 68u44k445m 44 + 445 50 + 317 5888 131,24 227,22 417,93 
1691 68 68u51k897m 51 + 897 56 + 370 4565 101,75 176,16 324,02 
1692 68 68u56k370m 56 + 370 57 + 835 1451 32,34 55,99 102,99 
1693 68 68u59k409m 59 + 409 62 + 378 3000 66,87 115,77 212,94 
1694 68 68u62k378m 62 + 378 63 + 545 1112 24,79 42,91 78,93 
1695 68 68u63k545m 63 + 545 70 + 459 6903 153,87 266,39 489,97 
1696 68 68u72k929m 72 + 929 73 + 991 1059 23,61 40,87 75,17 
1697 68 68u75k278m 75 + 278 76 + 056 779 17,36 30,06 55,29 
1698 68 68u77k620m 77 + 620 78 + 660 1220 27,19 47,08 86,60 
1699 68 68u78k660m 78 + 660 82 + 053 3224 71,86 124,41 228,84 
1700 68 68u82k053m 82 + 053 84 + 1811 3705 82,58 142,98 262,98 
1701 68 68u84k1811m 84 + 1811 87 + 202 2713 60,47 104,69 192,57 
1702 68 68u87k202m 87 + 202 87 + 357 155 3,45 5,98 11,00 
1703 68 68u90k86m 90 + 086 90 + 520 434 9,67 16,75 30,81 
1704 68 68u90k520m 90 + 520 93 + 754 3202 71,37 123,57 227,28 
1705 68 68u93k754m 93 + 754 94 + 945 1253 27,93 48,35 88,94 
1706 71 71u0k0m 0 + 000 2 + 276 2226 49,62 85,90 158,00 
1707 71 71u2k276m 2 + 276 2 + 707 426 9,50 16,44 30,24 
1708 71 71u2k707m 2 + 707 5 + 060 2352 52,43 90,76 166,94 
1709 71 71u8k787m 8 + 787 9 + 571 805 17,94 31,06 57,14 
1710 71 71u12k416m 12 + 416 15 + 239 2820 62,86 108,82 200,16 
1711 71 71u18k855m 18 + 855 19 + 570 952 21,22 36,74 67,57 
1712 71 71u19k570m 19 + 570 21 + 383 1742 38,83 67,22 123,65 
1713 71 71u21k383m 21 + 383 22 + 344 961 21,42 37,08 68,21 
1714 71 71u27k206m 27 + 206 29 + 658 2447 54,54 94,43 173,69 
1715 71 71u31k192m 31 + 192 31 + 443 249 5,55 9,61 17,67 
1716 71 71u31k443m 31 + 443 33 + 857 2412 53,76 93,08 171,20 
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1717 71 71u34k729m 34 + 729 35 + 582 852 18,99 32,88 60,47 
1718 71 71u35k582m 35 + 582 37 + 310 1729 38,54 66,72 122,72 
1719 71 71u40k305m 40 + 305 42 + 641 2368 52,78 91,38 168,08 
1720 71 71u42k641m 42 + 641 43 + 023 386 8,60 14,90 27,40 
1721 71 71u43k23m 43 + 023 43 + 446 414 9,23 15,98 29,39 
1722 71 71u43k446m 43 + 446 44 + 781 1342 29,91 51,79 95,26 
1723 71 71u45k844m 45 + 844 47 + 212 1366 30,45 52,71 96,96 
1724 71 71u47k777m 47 + 777 48 + 466 688 15,34 26,55 48,83 
1725 71 71u49k385m 49 + 385 53 + 486 4096 91,30 158,06 290,73 
1726 71 71u54k153m 54 + 153 58 + 069 3872 86,31 149,42 274,83 
1727 71 71u58k69m 58 + 069 59 + 153 1116 24,88 43,07 79,21 
1728 71 71u59k530m 59 + 530 60 + 807 1275 28,42 49,20 90,50 
1729 71 71u62k939m 62 + 939 64 + 994 2052 45,74 79,19 145,65 
1730 71 71u67k684m 67 + 684 68 + 756 1074 23,94 41,45 76,23 
1731 71 71u68k756m 68 + 756 69 + 932 1171 26,10 45,19 83,12 
1732 71 71u70k556m 70 + 556 71 + 195 636 14,18 24,54 45,14 
1733 71 71u72k591m 72 + 591 74 + 573 1961 43,71 75,67 139,19 
1734 71 71u75k618m 75 + 618 76 + 506 886 19,75 34,19 62,89 
1735 71 71u77k700m 77 + 700 78 + 268 586 13,06 22,61 41,59 
1736 71 71u79k75m 79 + 075 83 + 625 4555 101,53 175,78 323,31 
1737 71 71u83k625m 83 + 625 85 + 275 1635 36,44 63,09 116,05 
1738 71 71u85k275m 85 + 275 86 + 323 1051 23,43 40,56 74,60 
1739 71 71u86k323m 86 + 323 90 + 266 3953 88,11 152,55 280,58 
1740 71 71u90k266m 90 + 266 95 + 555 5073 113,08 195,77 360,08 
1741 71 71u101k823m 101 + 823 102 + 750 972 21,67 37,51 68,99 
1742 71 71u102k750m 102 + 750 103 + 734 1015 22,62 39,17 72,04 
1743 71 71u103k734m 103 + 734 104 + 779 1001 22,31 38,63 71,05 
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1744 71 71u104k779m 104 + 779 105 + 991 1193 26,59 46,04 84,68 
1745 71 71u105k991m 105 + 991 108 + 138 2142 47,75 82,66 152,04 
1746 71 71u108k138m 108 + 138 113 + 881 5164 115,11 199,28 366,54 
1747 71 71u113k881m 113 + 881 116 + 473 2602 58,00 100,41 184,69 
1748 72 72u0k591m 0 + 591 1 + 927 1366 30,45 52,71 96,96 
1749 72 72u1k927m 1 + 927 3 + 093 1181 26,32 45,57 83,83 
1750 72 72u3k93m 3 + 093 3 + 447 350 7,80 13,51 24,84 
1751 72 72u5k161m 5 + 161 5 + 666 499 11,12 19,26 35,42 
1752 72 72u5k666m 5 + 666 6 + 934 1283 28,60 49,51 91,07 
1753 73 73u0k0m 0 + 000 0 + 351 349 7,78 13,47 24,77 
1754 73 73u1k730m 1 + 730 6 + 518 4764 106,19 183,84 338,15 
1755 73 73u6k518m 6 + 518 6 + 870 352 7,85 13,58 24,98 
1756 73 73u6k870m 6 + 870 10 + 932 4072 90,76 157,14 289,03 
1757 73 73u10k932m 10 + 932 13 + 350 2411 53,74 93,04 171,13 
1758 74 74u0k0m 0 + 000 0 + 988 1017 22,67 39,25 72,19 
1759 74 74u0k988m 0 + 988 5 + 510 4500 100,31 173,66 319,41 
1760 74 74u5k510m 5 + 510 8 + 252 1262 28,13 48,70 89,58 
1761 74 74u8k252m 8 + 252 8 + 558 304 6,78 11,73 21,58 
1762 74 74u8k558m 8 + 558 9 + 656 1161 25,88 44,80 82,41 
1763 74 74u9k656m 9 + 656 10 + 715 998 22,25 38,51 70,84 
1764 74 74u10k715m 10 + 715 11 + 351 601 13,40 23,19 42,66 
1765 74 74u11k351m 11 + 351 12 + 741 1449 32,30 55,92 102,85 
1766 74 74u12k741m 12 + 741 13 + 560 791 17,63 30,52 56,15 
1767 74 74u14k624m 14 + 624 16 + 228 1605 35,78 61,94 113,92 
1768 74 74u19k20m 19 + 020 21 + 542 2499 55,70 96,44 177,38 
1769 74 74u22k620m 22 + 620 24 + 361 1734 38,65 66,92 123,08 
1770 74 74u24k361m 24 + 361 26 + 598 2235 49,82 86,25 158,64 
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1771 74 74u27k215m 27 + 215 35 + 227 7983 177,94 308,06 566,63 
1772 74 74u35k227m 35 + 227 40 + 757 5531 123,29 213,44 392,59 
1773 74 74u40k757m 40 + 757 43 + 349 2616 58,31 100,95 185,68 
1774 74 74u43k349m 43 + 349 47 + 986 4618 102,94 178,21 327,79 
1775 74 74u48k600m 48 + 600 50 + 457 1921 42,82 74,13 136,35 
1776 74 74u50k457m 50 + 457 53 + 400 1549 34,53 59,78 109,95 
1777 74 74u53k400m 53 + 400 57 + 095 3725 83,03 143,75 264,40 
1778 74 74u57k95m 57 + 095 59 + 353 2123 47,32 81,93 150,69 
1779 74 74u61k273m 61 + 273 63 + 099 1821 40,59 70,27 129,25 
1780 74 74u63k99m 63 + 099 64 + 226 945 21,06 36,47 67,08 
1781 74 74u64k226m 64 + 226 65 + 890 1827 40,72 70,50 129,68 
1782 74 74u65k890m 65 + 890 68 + 417 2542 56,66 98,10 180,43 
1783 74 74u68k417m 68 + 417 69 + 100 683 15,22 26,36 48,48 
1784 74 74u69k100m 69 + 100 72 + 070 2937 65,47 113,34 208,47 
1785 74 74u74k493m 74 + 493 75 + 145 651 14,51 25,12 46,21 
1786 75 75u0k0m 0 + 000 2 + 059 2031 45,27 78,38 144,16 
1787 75 75u2k059m 2 + 059 3 + 059 1054 23,49 40,67 74,81 
1788 75 75u4k390m 4 + 390 5 + 100 707 15,76 27,28 50,18 
1789 75 75u5k100m 5 + 100 7 + 361 2262 50,42 87,29 160,56 
1790 75 75u7k361m 7 + 361 8 + 360 993 22,13 38,32 70,48 
1791 75 75u8k360m 8 + 360 10 + 116 1713 38,18 66,10 121,59 
1792 75 75u11k245m 11 + 245 14 + 484 3222 71,82 124,34 228,70 
1793 75 75u14k484m 14 + 484 17 + 640 3147 70,15 121,44 223,37 
1794 75 75u17k640m 17 + 640 18 + 483 847 18,88 32,69 60,12 
1795 75 75u18k483m 18 + 483 18 + 745 261 5,82 10,07 18,53 
1796 75 75u18k745m 18 + 745 18 + 893 148 3,30 5,71 10,51 
1797 75 75u20k159m 20 + 159 20 + 471 310 6,91 11,96 22,00 
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1798 75 75u20k471m 20 + 471 22 + 855 2382 53,09 91,92 169,07 
1799 75 75u22k855m 22 + 855 24 + 030 1214 27,06 46,85 86,17 
1800 75 75u25k626m 25 + 626 27 + 617 1988 44,31 76,72 141,11 
1801 75 75u27k617m 27 + 617 33 + 277 5666 126,30 218,65 402,17 
1802 75 75u33k366m 33 + 366 34 + 228 956 21,31 36,89 67,86 
1803 75 75u34k228m 34 + 228 34 + 357 127 2,83 4,90 9,01 
1804 75 75u35k459m 35 + 459 37 + 516 2162 48,19 83,43 153,46 
1805 75 75u37k516m 37 + 516 41 + 196 3574 79,66 137,92 253,68 
1806 75 75u41k196m 41 + 196 42 + 177 977 21,78 37,70 69,35 
1807 75 75u44k467m 44 + 467 48 + 451 3979 88,69 153,55 282,43 
1808 75 75u48k451m 48 + 451 49 + 539 1069 23,83 41,25 75,88 
1809 75 75u50k657m 50 + 657 56 + 256 5615 125,16 216,68 398,55 
1810 75 75u56k256m 56 + 256 61 + 290 5010 111,67 193,34 355,61 
1811 75 75u61k745m 61 + 745 62 + 670 921 20,53 35,54 65,37 
1812 75 75u65k1m 65 + 001 67 + 700 2705 60,29 104,39 192,00 
1813 75 75u67k700m 67 + 700 69 + 339 1658 36,96 63,98 117,68 
1814 76 76u0k34m 0 + 034 3 + 200 3210 71,55 123,87 227,85 
1815 76 76u4k447m 4 + 447 5 + 200 764 17,03 29,48 54,23 
1816 76 76u5k200m 5 + 200 6 + 460 1251 27,88 48,28 88,80 
1817 76 76u6k460m 6 + 460 7 + 861 1363 30,38 52,60 96,75 
1818 76 76u7k861m 7 + 861 14 + 388 6589 146,87 254,27 467,69 
1819 76 76u15k790m 15 + 790 19 + 062 3248 72,40 125,34 230,54 
1820 76 76u19k062m 19 + 062 21 + 680 2593 57,80 100,06 184,05 
1821 76 76u22k942m 22 + 942 27 + 255 4403 98,14 169,91 312,52 
1822 76 76u27k255m 27 + 255 29 + 382 2100 46,81 81,04 149,06 
1823 76 76u29k825m 29 + 825 31 + 434 1644 36,64 63,44 116,69 
1824 76 76u31k434m 31 + 434 32 + 874 1426 31,79 55,03 101,22 
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1825 76 76u32k874m 32 + 874 35 + 386 2521 56,19 97,29 178,94 
1826 76 76u35k386m 35 + 386 35 + 848 457 10,19 17,64 32,44 
1827 76 76u35k848m 35 + 848 36 + 746 906 20,19 34,96 64,31 
1828 76 76u36k746m 36 + 746 38 + 980 2233 49,77 86,17 158,50 
1829 76 76u40k918m 40 + 918 45 + 512 4602 102,58 177,59 326,65 
1830 76 76u45k512m 45 + 512 46 + 291 775 17,27 29,91 55,01 
1831 76 76u46k291m 46 + 291 47 + 095 765 17,05 29,52 54,30 
1832 76 76u47k95m 47 + 095 47 + 254 156 3,48 6,02 11,07 
1833 76 76u47k254m 47 + 254 48 + 397 1162 25,90 44,84 82,48 
1834 76 76u48k397m 48 + 397 52 + 737 4356 97,10 168,10 309,19 
1835 76 76u54k3909m 54+3909 59 + 876 4286 95,53 165,40 304,22 
1836 76 76u59k876m 59 + 876 60 + 557 781 17,41 30,14 55,44 
1837 76 76u60k557m 60 + 557 63 + 333 2833 63,15 109,33 201,09 
1838 76 76u65k921m 65 + 921 66 + 170 239 5,33 9,22 16,96 
1839 76 76u66k170m 66 + 170 69 + 340 3179 70,86 122,68 225,65 
1840 76 76u70k860m 70 + 860 74 + 566 3635 81,02 140,27 258,01 
1841 76 76u74k566m 74 + 566 76 + 650 2081 46,39 80,31 147,71 
1842 76 76u76k650m 76 + 650 77 + 737 1124 25,05 43,38 79,78 
1843 76 76u78k652m 78 + 652 79 + 921 1424 31,74 54,95 101,08 
1844 76 76u80k777m 80 + 777 82 + 089 1308 29,16 50,48 92,84 
1845 77 77u0k0m 0 + 000 3 + 091 3096 69,01 119,47 219,75 
1846 77 77u3k91m 3 + 091 9 + 614 6522 145,38 251,68 462,93 
1847 77 77u9k614m 9 + 614 10 + 945 1330 29,65 51,32 94,40 
1848 77 77u10k945m 10 + 945 15 + 743 4799 106,97 185,19 340,63 
1849 77 77u15k743m 15 + 743 18 + 010 2258 50,33 87,14 160,27 
1850 77 77u18k944m 18 + 944 22 + 163 3242 72,26 125,11 230,12 
1851 77 77u22k163m 22 + 163 22 + 486 322 7,18 12,43 22,86 
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1852 77 77u23k59m 23 + 059 27 + 551 4477 99,79 172,77 317,78 
1853 77 77u27k551m 27 + 551 28 + 451 905 20,17 34,92 64,24 
1854 77 77u29k680m 29 + 680 33 + 425 3739 83,34 144,29 265,39 
1855 77 77u35k163m 35 + 163 37 + 196 2029 45,23 78,30 144,02 
1856 77 77u37k196m 37 + 196 44 + 129 6906 153,93 266,50 490,19 
1857 77 77u49k181m 49 + 181 51 + 038 1818 40,52 70,16 129,04 
1858 77 77u51k38m 51 + 038 51 + 236 214 4,77 8,26 15,19 
1859 77 77u51k236m 51 + 236 54 + 121 2880 64,20 111,14 204,42 
1860 81 81u3k0m 3 + 000 5 + 619 2630 58,62 101,49 186,68 
1861 81 81u5k619m 5 + 619 8 + 315 2688 59,92 103,73 190,79 
1862 81 81u8k315m 8 + 315 9 + 387 1071 23,87 41,33 76,02 
1863 81 81u9k387m 9 + 387 9 + 859 462 10,30 17,83 32,79 
1864 81 81u9k859m 9 + 859 10 + 990 1192 26,57 46,00 84,61 
1865 81 81u10k990m 10 + 990 14 + 286 3306 73,69 127,58 234,66 
1866 81 81u14k286m 14 + 286 14 + 673 381 8,49 14,70 27,04 
1867 81 81u14k673m 14 + 673 18 + 271 3572 79,62 137,84 253,54 
1868 81 81u18k271m 18 + 271 20 + 558 2329 51,91 89,88 165,31 
1869 81 81u20k558m 20 + 558 20 + 844 289 6,44 11,15 20,51 
1870 81 81u20k844m 20 + 844 23 + 439 2602 58,00 100,41 184,69 
1871 81 81u23k439m 23 + 439 26 + 498 2979 66,40 114,96 211,45 
1872 81 81u26k498m 26 + 498 27 + 194 1010 22,51 38,98 71,69 
1873 81 81u27k194m 27 + 194 31 + 337 3960 88,27 152,82 281,08 
1874 81 81u31k337m 31 + 337 32 + 275 947 21,11 36,54 67,22 
1875 81 81u32k275m 32 + 275 32 + 885 611 13,62 23,58 43,37 
1876 81 81u32k885m 32 + 885 34 + 702 1819 40,55 70,20 129,11 
1877 81 81u34k702m 34 + 702 35 + 586 891 19,86 34,38 63,24 
1878 81 81u35k586m 35 + 586 36 + 417 837 18,66 32,30 59,41 
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1879 81 81u36k417m 36 + 417 37 + 811 1426 31,79 55,03 101,22 
1880 81 81u37k811m 37 + 811 42 + 819 5028 112,07 194,03 356,89 
1881 81 81u42k819m 42 + 819 45 + 896 3054 68,07 117,85 216,77 
1882 81 81u50k59m 50 + 059 54 + 351 4393 97,92 169,53 311,82 
1883 81 81u54k351m 54 + 351 54 + 521 172 3,83 6,64 12,21 
1884 81 81u54k521m 54 + 521 56 + 3063 4489 100,06 173,23 318,63 
1885 81 81u56k3063m 56 + 3063 60 + 327 1266 28,22 48,85 89,86 
1886 81 81u61k1124m 61 + 1124 64 + 889 2820 62,86 108,82 200,16 
1887 81 81u64k889m 64 + 889 68 + 058 3140 69,99 121,17 222,88 
1888 81 81u70k42m 70 + 042 74 + 519 4447 99,12 171,61 315,65 
1889 81 81u74k519m 74 + 519 77 + 023 2562 57,11 98,87 181,85 
1890 81 81u77k23m 77 + 023 80 + 029 3000 66,87 115,77 212,94 
1891 81 81u80k29m 80 + 029 80 + 713 682 15,20 26,32 48,41 
1892 82 82u0k0m 0 + 000 0 + 552 542 12,08 20,92 38,47 
1893 82 82u0k572m 0 + 572 0 + 812 216 4,81 8,34 15,33 
1894 82 82u0k812m 0 + 812 2 + 287 1508 33,61 58,19 107,04 
1895 82 82u2k287m 2 + 287 4 + 443 2171 48,39 83,78 154,10 
1896 82 82u4k443m 4 + 443 4 + 807 361 8,05 13,93 25,62 
1897 82 82u6k252m 6 + 252 10 + 064 3797 84,64 146,53 269,51 
1898 82 82u10k64m 10 + 064 12 + 564 2503 55,79 96,59 177,66 
1899 82 82u14k153m 14 + 153 18 + 052 3904 87,02 150,66 277,11 
1900 82 82u18k52m 18 + 052 19 + 185 1128 25,14 43,53 80,07 
1901 82 82u21k515m 21 + 515 22 + 756 1235 27,53 47,66 87,66 
1902 82 82u23k618m 23 + 618 30 + 060 6413 142,95 247,48 455,19 
1903 82 82u30k60m 30 + 060 34 + 861 4828 107,62 186,31 342,69 
1904 82 82u34k861m 34 + 861 36 + 605 1749 38,99 67,49 124,14 
1905 82 82u36k605m 36 + 605 42 + 971 6299 140,40 243,08 447,10 
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1906 82 82u45k512m 45 + 512 51 + 2727 8270 184,34 319,14 587,00 
1907 82 82u51k2727m 51 + 2727 54 + 595 842 18,77 32,49 59,77 
1908 82 82u55k830m 55 + 830 56 + 1866 2041 45,49 78,76 144,87 
1909 82 82u56k1866m 56 + 1866 59 + 470 1599 35,64 61,71 113,50 
1910 82 82u61k688m 61 + 688 62 + 854 1153 25,70 44,49 81,84 
1911 82 82u65k289m 65 + 289 68 + 112 2715 60,52 104,77 192,71 
1912 82 82u68k112m 68 + 112 69 + 486 1393 31,05 53,76 98,88 
1913 82 82u69k486m 69 + 486 71 + 940 2400 53,50 92,62 170,35 
1914 83 83u0k0m 0 + 000 0 + 655 649 14,47 25,04 46,07 
1915 83 83u0k655m 0 + 655 5 + 950 5284 117,78 203,91 375,06 
1916 83 83u7k265m 7 + 265 10 + 275 3004 66,96 115,92 213,22 
1917 83 83u10k275m 10 + 275 12 + 209 1941 43,26 74,90 137,77 
1918 83 83u12k209m 12 + 209 18 + 726 6535 145,67 252,19 463,85 
1919 83 83u18k726m 18 + 726 19 + 220 486 10,83 18,75 34,50 
1920 83 83u21k278m 21 + 278 22 + 580 1280 28,53 49,40 90,85 
1921 83 83u22k580m 22 + 580 22 + 985 432 9,63 16,67 30,66 
1922 83 83u22k985m 22 + 985 24 + 897 1892 42,17 73,01 134,29 
1923 83 83u24k897m 24 + 897 26 + 288 1385 30,87 53,45 98,31 
1924 83 83u26k288m 26 + 288 27 + 724 1413 31,50 54,53 100,29 
1925 83 83u27k724m 27 + 724 30 + 765 3044 67,85 117,47 216,06 
1926 83 83u30k765m 30 + 765 32 + 574 1771 39,48 68,34 125,71 
1927 83 83u32k574m 32 + 574 33 + 820 1239 27,62 47,81 87,94 
1928 83 83u33k820m 33 + 820 36 + 863 3028 67,49 116,85 214,93 
1929 83 83u39k51m 39 + 051 45 + 220 6182 137,80 238,56 438,80 
1930 83 83u46k637m 46 + 637 48 + 668 2025 45,14 78,14 143,73 
1931 83 83u49k482m 49 + 482 50 + 1717 2234 49,80 86,21 158,57 
1932 83 83u52k1360m 52 + 1360 56 + 905 3509 78,22 135,41 249,07 
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1933 83 83u58k699m 58 + 699 59 + 825 1122 25,01 43,30 79,64 
1934 83 83u59k825m 59 + 825 60 + 1006 1171 26,10 45,19 83,12 
1935 83 83u60k1006m 60 + 1006 64 + 605 3589 80,00 138,50 254,75 
1936 83 83u64k605m 64 + 605 66 + 469 1852 41,28 71,47 131,45 
1937 83 83u66k469m 66 + 469 68 + 720 2238 49,89 86,36 158,85 
1938 83 83u68k720m 68 + 720 70 + 028 1315 29,31 50,75 93,34 
1939 83 83u70k28m 70 + 028 71 + 557 1530 34,10 59,04 108,60 
1940 83 83u71k557m 71 + 557 72 + 250 678 15,11 26,16 48,12 
1941 84 84u0k0m 0 + 000 0 + 129 145 3,23 5,60 10,29 
1942 84 84u0k129m 0 + 129 2 + 181 2039 45,45 78,69 144,73 
1943 84 84u2k181m 2 + 181 2 + 819 652 14,53 25,16 46,28 
1944 84 84u2k819m 2 + 819 5 + 189 2349 52,36 90,65 166,73 
1945 84 84u5k189m 5 + 189 7 + 075 1902 42,40 73,40 135,00 
1946 84 84u7k75m 7 + 075 9 + 112 2032 45,29 78,41 144,23 
1947 84 84u9k112m 9 + 112 12 + 880 3735 83,25 144,13 265,11 
1948 84 84u13k223m 13 + 223 20 + 453 7265 161,94 280,36 515,67 
1949 84 84u20k453m 20 + 453 21 + 450 1009 22,49 38,94 71,62 
1950 84 84u22k522m 22 + 522 23 + 907 1341 29,89 51,75 95,18 
1951 84 84u23k907m 23 + 907 27 + 881 4056 90,41 156,52 287,89 
1952 84 84u27k881m 27 + 881 30 + 818 2939 65,51 113,42 208,61 
1953 84 84u31k406m 31 + 406 33 + 252 1837 40,95 70,89 130,39 
1954 84 84u33k252m 33 + 252 35 + 612 2445 54,50 94,35 173,55 
1955 84 84u35k612m 35 + 612 36 + 212 598 13,33 23,08 42,45 
1956 84 84u36k212m 36 + 212 39 + 289 3075 68,54 118,66 218,26 
1957 84 84u39k289m 39 + 289 41 + 494 2258 50,33 87,14 160,27 
1958 84 84u41k578m 41 + 578 44 + 446 2939 65,51 113,42 208,61 
1959 84 84u44k446m 44 + 446 46 + 846 2403 53,56 92,73 170,56 
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1960 84 84u46k846m 46 + 846 47 + 822 962 21,44 37,12 68,28 
1961 84 84u47k822m 47 + 822 48 + 918 1108 24,70 42,76 78,65 
1962 84 84u48k918m 48 + 918 50 + 876 1960 43,69 75,64 139,12 
1963 84 84u50k876m 50 + 876 52 + 567 1688 37,63 65,14 119,81 
1964 84 84u52k567m 52 + 567 57 + 744 5190 115,69 200,28 368,39 
1965 84 84u57k744m 57 + 744 60 + 274 2545 56,73 98,21 180,64 
1966 84 84u60k274m 60 + 274 61 + 823 1558 34,73 60,12 110,59 
1967 84 84u61k823m 61 + 823 65 + 171 3363 74,96 129,78 238,71 
1968 84 84u65k171m 65 + 171 67 + 289 2138 47,66 82,51 151,76 
1969 84 84u67k289m 67 + 289 67 + 896 595 13,26 22,96 42,23 
1970 84 84u67k896m 67 + 896 68 + 227 331 7,38 12,77 23,49 
1971 84 84u69k740m 69 + 740 73 + 621 4003 89,23 154,48 284,13 
1972 84 84u74k252m 74 + 252 76 + 019 1762 39,27 68,00 125,07 
1973 84 84u76k19m 76 + 019 76 + 264 254 5,66 9,80 18,03 
1974 84 84u76k264m 76 + 264 78 + 612 2345 52,27 90,49 166,45 
1975 84 84u78k944m 78 + 944 81 + 250 2314 51,58 89,30 164,25 
1976 84 84u81k250m 81 + 250 82 + 174 929 20,71 35,85 65,94 
1977 84 84u82k174m 82 + 174 82 + 544 366 8,16 14,12 25,98 
1978 84 84u82k544m 82 + 544 84 + 214 1661 37,02 64,10 117,90 
1979 84 84u85k682m 85 + 682 88 + 250 2033 45,32 78,45 144,30 
1980 84 84u88k250m 88 + 250 89 + 459 1301 29,00 50,21 92,34 
1981 84 84u90k142m 90 + 142 92 + 613 2438 54,34 94,08 173,05 
1982 84 84u92k613m 92 + 613 95 + 318 2679 59,71 103,38 190,16 
1983 84 84u96k482m 96 + 482 99 + 754 3299 73,53 127,31 234,16 
1984 84 84u101k873m 101 + 873 105 + 872 4008 89,34 154,67 284,49 
1985 84 84u105k872m 105 + 872 108 + 016 2138 47,66 82,51 151,76 
1986 84 84u109k872m 109 + 872 110 + 140 277 6,17 10,69 19,66 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2014. évi 186. szám

 
26255

 
 
 

1987 84 84u110k140m 110 + 140 113 + 864 3715 82,81 143,36 263,69 
1988 84 84u114k821m 114 + 821 118 + 056 3272 72,93 126,27 232,25 
1989 84 84u118k446m 118 + 446 119 + 406 1004 22,38 38,74 71,26 
1990 84 84u123k754m 123 + 754 128 + 559 4689 104,52 180,95 332,83 
1991 85 85u0k0m 0 + 000 1 + 808 1818 40,52 70,16 129,04 
1992 85 85u1k808m 1 + 808 5 + 280 3308 73,74 127,66 234,80 
1993 85 85u5k280m 5 + 280 9 + 497 4259 94,93 164,35 302,30 
1994 85 85u9k497m 9 + 497 11 + 320 1985 44,25 76,60 140,90 
1995 85 85u12k834m 12 + 834 14 + 183 1346 30,00 51,94 95,54 
1996 85 85u14k183m 14 + 183 15 + 710 1535 34,22 59,24 108,95 
1997 85 85u15k710m 15 + 710 17 + 551 1851 41,26 71,43 131,38 
1998 85 85u17k551m 17 + 551 18 + 573 1011 22,54 39,01 71,76 
1999 85 85u18k573m 18 + 573 20 + 788 2210 49,26 85,28 156,87 
2000 85 85u20k788m 20 + 788 24 + 318 3535 78,80 136,42 250,91 
2001 85 85u24k318m 24 + 318 24 + 622 306 6,82 11,81 21,72 
2002 85 85u28k309m 28 + 309 28 + 817 506 11,28 19,53 35,92 
2003 85 85u30k503m 30 + 503 32 + 925 2417 53,87 93,27 171,56 
2004 85 85u32k925m 32 + 925 35 + 762 2837 63,24 109,48 201,37 
2005 85 85u36k316m 36 + 316 37 + 897 1587 35,37 61,24 112,65 
2006 85 85u37k897m 37 + 897 42 + 077 4171 92,97 160,96 296,06 
2007 85 85u44k966m 44 + 966 46 + 092 1118 24,92 43,14 79,36 
2008 85 85u47k584m 47 + 584 49 + 304 1708 38,07 65,91 121,23 
2009 85 85u49k304m 49 + 304 51 + 713 2397 53,43 92,50 170,14 
2010 85 85u51k713m 51 + 713 52 + 006 300 6,69 11,58 21,29 
2011 85 85u52k6m 52 + 006 53 + 334 1309 29,18 50,51 92,91 
2012 85 85u53k334m 53 + 334 54 + 371 1038 23,14 40,06 73,68 
2013 85 85u55k943m 55 + 943 59 + 942 3898 86,89 150,42 276,68 
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2014 85 85u59k942m 59 + 942 62 + 794 2850 63,53 109,98 202,29 
2015 85 85u62k794m 62 + 794 63 + 713 910 20,28 35,12 64,59 
2016 85 85u63k713m 63 + 713 64 + 600 884 19,70 34,11 62,75 
2017 85 85u64k600m 64 + 600 65 + 324 737 16,43 28,44 52,31 
2018 85 85u66k478m 66 + 478 68 + 016 1500 33,44 57,89 106,47 
2019 85 85u69k233m 69 + 233 70 + 500 1238 27,60 47,77 87,87 
2020 86 86u0k0m 0 + 000 2 + 349 2348 52,34 90,61 166,66 
2021 86 86u2k349m 2 + 349 4 + 184 1864 41,55 71,93 132,31 
2022 86 86u4k184m 4 + 184 11 + 062 6804 151,66 262,57 482,95 
2023 86 86u11k62m 11 + 062 13 + 198 2148 47,88 82,89 152,47 
2024 86 86u14k1008m 14 + 1008 15 + 984 993 22,13 38,32 70,48 
2025 86 86u16k914m 16 + 914 17 + 055 121 2,70 4,67 8,59 
2026 86 86u17k55m 17 + 055 19 + 438 2394 53,36 92,38 169,93 
2027 86 86u21k765m 21 + 765 27 + 708 5985 133,41 230,96 424,82 
2028 86 86u27k708m 27 + 708 30 + 037 2320 51,71 89,53 164,67 
2029 86 86u30k37m 30 + 037 31 + 645 1592 35,49 61,44 113,00 
2030 86 86u32k374m 32 + 374 39 + 257 6866 153,04 264,96 487,35 
2031 86 86u39k257m 39 + 257 44 + 995 5772 128,66 222,74 409,70 
2032 86 86u46k757m 46 + 757 48 + 288 1528 34,06 58,97 108,46 
2033 86 86u48k288m 48 + 288 49 + 252 960 21,40 37,05 68,14 
2034 86 86u49k252m 49 + 252 51 + 931 2606 58,09 100,57 184,97 
2035 86 86u52k202m 52 + 202 59 + 674 7497 167,11 289,31 532,14 
2036 86 86u59k674m 59 + 674 65 + 626 5927 132,11 228,72 420,70 
2037 86 86u65k626m 65 + 626 68 + 367 2732 60,90 105,43 193,92 
2038 86 86u68k367m 68 + 367 74 + 100 5658 126,12 218,34 401,60 
2039 86 86u74k422m 74 + 422 75 + 712 1381 30,78 53,29 98,02 
2040 86 86u75k984m 75 + 984 77 + 796 1800 40,12 69,46 127,76 
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2041 86 86u77k796m 77 + 796 79 + 065 1268 28,26 48,93 90,00 
2042 86 86u79k65m 79 + 065 80 + 148 1113 24,81 42,95 79,00 
2043 86 86u80k484 80 + 484 80 + 980 497 11,08 19,18 35,28 
2044 86 86u80k980m 80 + 980 81 + 856 876 19,53 33,80 62,18 
2045 86 86u82k951m 82 + 951 85 + 976 2825 62,97 109,02 200,52 
2046 86 86u85k976m 85 + 976 87 + 302 1320 29,42 50,94 93,69 
2047 86 86u87k302m 87 + 302 88 + 013 728 16,23 28,09 51,67 
2048 86 86u88k013m 88 + 013 89 + 798 1772 39,50 68,38 125,78 
2049 86 86u89k798m 89 + 798 90 + 750 890 19,84 34,35 63,17 
2050 86 86u91k653m 91 + 653 92 + 604 952 21,22 36,74 67,57 
2051 86 86u92k604m 92 + 604 96 + 116 3505 78,13 135,26 248,78 
2052 86 86u97k720m 97 + 720 98 + 777 1017 22,67 39,25 72,19 
2053 86 86u98k777m 98 + 777 99 + 572 824 18,37 31,80 58,49 
2054 86 86u100k145m 100 + 145 102 + 773 2651 59,09 102,30 188,17 
2055 86 86u102k773m 102 + 773 102 + 1013 241 5,37 9,30 17,11 
2056 86 86u104k517m 104 + 517 105 + 058 597 13,31 23,04 42,38 
2057 86 86u105k138m 105 + 138 106 + 937 1849 41,21 71,35 131,24 
2058 86 86u108k56m 108 + 056 108 + 431 362 8,07 13,97 25,69 
2059 86 86u108k431m 108 + 431 111 + 127 2722 60,67 105,04 193,21 
2060 86 86u112k330m 112 + 330 115 + 750 3412 76,05 131,67 242,18 
2061 86 86u117k621m 117 + 621 119 + 543 1906 42,48 73,55 135,29 
2062 86 86u119k543m 119 + 543 119 + 1155 607 13,53 23,42 43,08 
2063 86 86u119k1155m 119 + 1155 123 + 720 4209 93,82 162,43 298,75 
2064 86 86u123k720m 123 + 720 125 + 508 1768 39,41 68,23 125,49 
2065 86 86u125k508m 125 + 508 129 + 447 3898 86,89 150,42 276,68 
2066 86 86u131k652m 131 + 652 135 + 074 3396 75,70 131,05 241,05 
2067 86 86u136k693m 136 + 693 139 + 628 2825 62,97 109,02 200,52 
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2068 86 86u139k628m 139 + 628 140 + 913 1392 31,03 53,72 98,80 
2069 86 86u142k715m 142 + 715 143 + 236 504 11,23 19,45 35,77 
2070 86 86u143k236m 143 + 236 147 + 982 4741 105,68 182,96 336,52 
2071 86 86u152k835m 152 + 835 155 + 879 3040 67,76 117,31 215,78 
2072 86 86u155k879m 155 + 879 158 + 253 2372 52,87 91,54 168,36 
2073 86 86u160k405m 160 + 405 162 + 505 2097 46,74 80,92 148,85 
2074 86 86u162k505m 162 + 505 163 + 472 989 22,04 38,17 70,20 
2075 86 86u163k472m 163 + 472 172 + 499 8994 200,48 347,08 638,39 
2076 86 86u175k80m 175 + 080 179 + 123 4066 90,63 156,91 288,60 
2077 86 86u179k123m 179 + 123 179 + 944 827 18,43 31,91 58,70 
2078 86 86u179k944m 179 + 944 184 + 414 4438 98,92 171,26 315,01 
2079 86 86u184k414m 184 + 414 184 + 1577 1169 26,06 45,11 82,98 
2080 87 87u0k0m 0 + 000 0 + 719 717 15,98 27,67 50,89 
2081 87 87u0k719m 0 + 719 4 + 166 3458 77,08 133,44 245,45 
2082 87 87u4k457m 4 + 457 8 + 613 4124 91,92 159,15 292,72 
2083 87 87u8k613m 8 + 613 13 + 199 4575 101,98 176,55 324,73 
2084 87 87u14k904m 14 + 904 15 + 595 689 15,36 26,59 48,91 
2085 87 87u15k595m 15 + 595 17 + 088 1490 33,21 57,50 105,76 
2086 87 87u17k88m 17 + 088 18 + 361 1271 28,33 49,05 90,22 
2087 87 87u18k361m 18 + 361 22 + 932 4575 101,98 176,55 324,73 
2088 87 87u22k3745m 22 + 3745 26  + 401 686 15,29 26,47 48,69 
2089 87 87u26k425m 26 + 425 26 + 682 256 5,71 9,88 18,17 
2090 87 87u26k682m 26 + 682 28 + 683 2153 47,99 83,08 152,82 
2091 87 87u28k683m 28 + 683 29 + 481 760 16,94 29,33 53,94 
2092 87 87u29k481m 29 + 481 29 + 741 283 6,31 10,92 20,09 
2093 87 87u29k984m 29 + 984 31 + 243 1317 29,36 50,82 93,48 
2094 87 87u31k290m 31 + 290 37 + 484 6257 139,47 241,46 444,12 
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2095 87 87u37k484m 37 + 484 37 + 703 229 5,10 8,84 16,25 
2096 87 87u39k263m 39 + 263 39 + 1000 736 16,41 28,40 52,24 
2097 87 87u40k786m 40 + 786 43 + 687 2916 65,00 112,53 206,98 
2098 87 87u43k687m 43 + 687 45 + 092 1407 31,36 54,30 99,87 
2099 87 87u45k706m 45 + 706 45 + 817 113 2,52 4,36 8,02 
2100 87 87u45k817m 45 + 817 50 + 256 4438 98,92 171,26 315,01 
2101 88 88u0k0m 0 + 000 0 + 156 155 3,45 5,98 11,00 
2102 88 88u0k156m 0 + 156 0 + 839 684 15,25 26,40 48,55 
2103 88 88u0k839m 0 + 839 3 + 397 2562 57,11 98,87 181,85 
2104 88 88u3k397m 3 + 397 4 + 712 1390 30,98 53,64 98,66 
2105 88 88u4k712m 4 + 712 10 + 388 5695 126,94 219,77 404,23 
2106 88 88u10k388m 10 + 388 11 + 505 1180 26,30 45,54 83,76 
2107 89 89u0k0m 0 + 000 0 + 320 344 7,67 13,27 24,42 
2108 89 89u0k596m 0 + 596 4 + 224 3632 80,96 140,16 257,80 
2109 89 89u4k224m 4 + 224 9 + 895 5622 125,31 216,95 399,05 
2110 89 89u9k895m 9 + 895 10 + 739 843 18,79 32,53 59,84 
2111 89 89u10k739m 10 + 739 12 + 393 1639 36,53 63,25 116,34 
2112 101 101u0k0m 0 + 000 1 + 148 1748 38,96 67,46 124,07 
2113 102 102u0k0m 0 + 000 4 + 281 4281 95,42 165,20 303,87 
2114 102 102u9k187m 9 + 187 10 + 928 1753 39,07 67,65 124,43 
2115 102 102u12k11m 12 + 011 15 + 619 3597 80,18 138,81 255,32 
2116 102 102u17k386m 17 + 386 20 + 746 3373 75,18 130,16 239,42 
2117 111 111u2k44m 2 + 044 3 + 242 1214 27,06 46,85 86,17 
2118 117 117u0k0m 0 + 000 0 + 689 679 15,13 26,20 48,20 
2119 117 117u0k689m 0 + 689 2 + 301 1635 36,44 63,09 116,05 
2120 117 117u2k301m 2 + 301 6 + 926 4593 102,38 177,24 326,01 
2121 117 117u6k926m 6 + 926 7 + 136 209 4,66 8,07 14,83 
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2122 117 117u7k948m 7 + 948 10 + 289 2338 52,11 90,22 165,95 
2123 117 117u10k289m 10 + 289 12 + 579 2281 50,84 88,02 161,91 
2124 117 117u12k579m 12 + 579 15 + 161 2599 57,93 100,30 184,48 
2125 131 131u0k343m 0 + 343 3 + 678 3360 74,89 129,66 238,49 
2126 150 150u2k341m 2 + 341 10 + 611 8198 182,73 316,36 581,89 
2127 150 150u11k899m 11 + 899 14 + 416 2505 55,84 96,67 177,80 
2128 150 150u16k252m 16 + 252 16 + 547 291 6,49 11,23 20,66 
2129 150 150u16k547m 16 + 547 17 + 509 961 21,42 37,08 68,21 
2130 222 222u0k0m 0 + 000 0 + 172 217 4,84 8,37 15,40 
2131 302 302u0k0m 0 + 000 2 + 786 3056 68,12 117,93 216,91 
2132 304 304u0k970m 0 + 970 2 + 324 1270 28,31 49,01 90,14 
2133 304 304u2k324m 2 + 324 3 + 527 1344 29,96 51,86 95,40 
2134 311 311u1k491m 1 + 491 2 + 742 1251 27,88 48,28 88,80 
2135 311 311u2k742m 2 + 742 7 + 631 4889 108,98 188,67 347,02 
2136 311 311u7k631m 7 + 631 10 + 522 2891 64,44 111,56 205,20 
2137 311 311u12k459m 12 + 459 13 + 027 568 12,66 21,92 40,32 
2138 311 311u13k27m 13 + 027 14 + 058 1031 22,98 39,79 73,18 
2139 311 311u17k175m 17 + 175 17 + 586 411 9,16 15,86 29,17 
2140 311 311u17k586m 17 + 586 20 + 781 3264 72,75 125,96 231,68 
2141 311 311u20k781m 20 + 781 21 + 683 902 20,11 34,81 64,02 
2142 311 311u21k683m 21 + 683 27 + 442 5758 128,35 222,20 408,70 
2143 311 311u27k442m 27 + 442 28 + 507 1065 23,74 41,10 75,59 
2144 311 311u28k507m 28 + 507 30 + 972 2464 54,92 95,09 174,89 
2145 311 311u30k972m 30 + 972 31 + 301 361 8,05 13,93 25,62 
2146 311 311u31k367m 31 + 367 31 + 611 276 6,15 10,65 19,59 
2147 338 338u0k0m 0 + 0 2 + 200 2200 49,04 84,90 156,16 
2148 354 354u0k197m 0 + 197 3 + 817 3621 80,71 139,73 257,02 
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2149 354 354u3k817m 3 + 817 15 + 425 11600 258,56 447,64 823,37 
2150 381 381u0k413m 0+413 0+976 567 12,64 21,88 40,25 
2151 381 381u0k976m 0+976 5+459 4547 101,35 175,47 322,75 
2152 381 381u6k492m 6+492 8+547 2076 46,27 80,11 147,35 
2153 381 381u8k547m 8+547 9+166 587 13,08 22,65 41,67 
2154 381 381u9k166m 9+166 11+287 2113 47,10 81,54 149,98 
2155 381 381u12k319m 12+319 16+051 3719 82,90 143,52 263,97 
2156 381 381u18k27m 18+027 19+564 1531 34,13 59,08 108,67 
2157 381 381u22k416m 22+416 24+123 1706 38,03 65,83 121,09 
2158 381 381u24k123m 24+123 27+239 3111 69,34 120,05 220,82 
2159 381 381u27k903m 27+903 32+013 4186 93,31 161,54 297,12 
2160 381 381u33k545m 33+545 35+924 2261 50,40 87,25 160,49 
2161 381 381u35k924m 35+924 40+889 5062 112,83 195,34 359,30 
2162 381 381u43k327m 43 + 327 47 + 077 3746 83,50 144,56 265,89 
2163 381 381u47k077m 47 + 077 47 + 235 183 4,08 7,06 12,99 
2164 400 400u3k243m 3 + 243 5 + 966 2717 60,56 104,85 192,85 
2165 400 400u9k491m 9 + 491 9 + 832 382 8,51 14,74 27,11 
2166 401 401u0k0m 0 + 000 1 + 174 1186 26,44 45,77 84,18 
2167 403 403u1k200m 1 + 200 6 + 462 5955 132,74 229,80 422,69 
2168 403 403u6k550m 6 + 550 14 + 008 7531 167,87 290,62 534,55 
2169 403 403u14k8m 14 + 008 14 + 995 955 21,29 36,85 67,79 
2170 405 405u0k678m 0 + 678 5 + 699 5013 111,74 193,45 355,82 
2171 405 405u5k699m 5 + 699 7 + 700 2001 44,60 77,22 142,03 
2172 405 405u7k700m 7 + 700 8 + 983 1288 28,71 49,70 91,42 
2173 405 405u8k983m 8 + 983 12 + 291 3401 75,81 131,24 241,40 
2174 405 405u12k291m 12 + 291 14 + 955 2655 59,18 102,46 188,45 
2175 405 405u14k955m 14 + 955 15 + 922 911 20,31 35,16 64,66 
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2176 427 427u0k233m 0 + 233 0 + 545 312 6,95 12,04 22,15 
2177 427 427u0k545m 0 + 545 2 + 717 2172 48,41 83,82 154,17 
2178 430 430u0k287m 0 + 287 3 + 165 2739 61,05 105,70 194,41 
2179 430 430u3k165m 3 + 165 3 + 593 408 9,09 15,74 28,96 
2180 430 430u3k593m 3 + 593 5 + 007 1417 31,58 54,68 100,58 
2181 430 430u5k7m 5 + 007 6 + 068 1059 23,61 40,87 75,17 
2182 430 430u6k68m 6 + 068 7 + 626 1605 35,78 61,94 113,92 
2183 431 431u0k0m 0 + 000 1 + 190 1188 26,48 45,84 84,32 
2184 431 431u1k190m 1 + 190 2 + 843 1652 36,82 63,75 117,26 
2185 431 431u2k843m 2 + 843 5 + 710 2856 63,66 110,21 202,72 
2186 441 441u3k224m 3 + 224 3 + 800 585 13,04 22,58 41,52 
2187 441 441u3k800m 3 + 800 4 + 664 855 19,06 32,99 60,69 
2188 441 441u4k664m 4 + 664 8 + 560 3894 86,80 150,27 276,40 
2189 441 441u8k560m 8 + 560 10 + 592 2028 45,20 78,26 143,95 
2190 441 441u10k592m 10 + 592 14 + 407 3815 85,04 147,22 270,79 
2191 441 441u18k482m 18 + 482 25 + 592 7117 158,64 274,65 505,16 
2192 441 441u25k592m 25 + 592 28 + 564 2983 66,49 115,11 211,73 
2193 442 442u6k613m 6 + 613 7 + 764 1139 25,39 43,95 80,85 
2194 442 442u9k771m 9 + 771 12 + 381 2610 58,18 100,72 185,26 
2195 442 442u14k66m 14 + 066 16 + 972 2899 64,62 111,87 205,77 
2196 442 442u16k972m 16 + 972 18 + 065 1101 24,54 42,49 78,15 
2197 442 442u18k992m 18 + 992 23 + 012 4044 90,14 156,06 287,04 
2198 442 442u23k950m 23 + 950 26 + 811 2843 63,37 109,71 201,80 
2199 442 442u26k811m 26 + 811 31 + 064 4275 95,29 164,97 303,44 
2200 442 442u31k64m 31 + 064 38 + 067 6939 154,67 267,78 492,53 
2201 443 443u1k299m 1 + 299 1 + 670 371 8,27 14,32 26,33 
2202 443 443u1k670m 1 + 670 2 + 375 753 16,78 29,06 53,45 
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2203 443 443u2k375m 2 + 375 3 + 350 971 21,64 37,47 68,92 
2204 443 443u3k350m 3 + 350 3 + 984 634 14,13 24,47 45,00 
2205 443 443u3k984m 3 + 984 4 + 751 774 17,25 29,87 54,94 
2206 443 443u4k751m 4 + 751 9 + 844 5099 113,66 196,77 361,93 
2207 443 443u9k844m 9 + 844 10 + 640 786 17,52 30,33 55,79 
2208 443 443u10k640m 10 + 640 11+ 646 1007 22,45 38,86 71,48 
2209 443 443u11k646m 11+ 646 13 + 681 2030 45,25 78,34 144,09 
2210 443 443u13k681m 13 + 681 14+ 268 586 13,06 22,61 41,59 
2211 443 443u14k268m 14+ 268 14 + 863 594 13,24 22,92 42,16 
2212 443 443u14k863m 14 + 863 15 + 226 361 8,05 13,93 25,62 
2213 443 443u15k226m 15 + 226 16 + 022 772 17,21 29,79 54,80 
2214 443 443u16k22m 16 + 022 16 + 856 833 18,57 32,15 59,13 
2215 443 443u16k856m 16 + 856 17 + 790 932 20,77 35,97 66,15 
2216 443 443u17k790m 17 + 790 18 + 286 498 11,10 19,22 35,35 
2217 443 443u18k286m 18 + 286 19 + 060 768 17,12 29,64 54,51 
2218 443 443u19k60m 19 + 060 19 + 333 289 6,44 11,15 20,51 
2219 446 446u5k827m 5 + 827 6 + 600 846 18,86 32,65 60,05 
2220 451 451u0k0m 0 + 000 1 + 693 1698 37,85 65,53 120,52 
2221 451 451u1k693m 1 + 693 2 + 436 745 16,61 28,75 52,88 
2222 451 451u2k436m 2 + 436 3 + 023 790 17,61 30,49 56,07 
2223 451 451u3k23m 3 + 023 3 + 482 458 10,21 17,67 32,51 
2224 451 451u3k482m 3 + 482 8 + 882 5390 120,14 208,00 382,58 
2225 451 451u9k950m 9 + 950 13 + 1558 4048 90,23 156,21 287,33 
2226 451 451u13k1558m 13 + 1558 20 + 712 6791 151,37 262,06 482,03 
2227 451 451u20k712m 20 + 712 22 + 152 1437 32,03 55,45 102,00 
2228 451 451u22k386m 22 + 386 24 + 299 1927 42,95 74,36 136,78 
2229 451 451u24k299m 24 + 299 25 + 944 1639 36,53 63,25 116,34 
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2230 451 451u25k944m 25 + 944 26 + 907 952 21,22 36,74 67,57 
2231 451 451u26k963m 26 + 963 27 + 150 214 4,77 8,26 15,19 
2232 451 451u27k150m 27 + 150 34 + 003 6647 148,16 256,51 471,80 
2233 451 451u34k3m 34 + 003 34 + 568 526 11,72 20,30 37,34 
2234 451 451u34k590m 34 + 590 42 + 060 7771 173,22 299,88 551,59 
2235 451 451u42k60m 42 + 060 42 + 457 394 8,78 15,20 27,97 
2236 470 470u0k858m 0 + 858 7 + 367 6477 144,37 249,95 459,74 
2237 470 470u12k708m 12 + 708 12 + 916 208 4,64 8,03 14,76 
2238 470 470u12k916m 12 + 916 13 + 722 805 17,94 31,06 57,14 
2239 470 470u13k722m 13 + 722 14 + 504 783 17,45 30,22 55,58 
2240 470 470u14k504m 14 + 504 15 + 287 781 17,41 30,14 55,44 
2241 470 470u15k287m 15 + 287 15 + 925 636 14,18 24,54 45,14 
2242 470 470u15k925m 15 + 925 18 + 123 2189 48,79 84,47 155,38 
2243 470 470u18k123m 18 + 123 19 + 335 1238 27,60 47,77 87,87 
2244 470 470u19k405m 19 + 405 20 + 123 767 17,10 29,60 54,44 
2245 471 471u2k820m 2 + 820 3 + 715 913 20,35 35,23 64,80 
2246 471 471u3k715m 3 + 715 4 + 022 305 6,80 11,77 21,65 
2247 471 471u4k22m 4 + 022 4 + 774 753 16,78 29,06 53,45 
2248 471 471u4k774m 4 + 774 5 + 442 670 14,93 25,86 47,56 
2249 471 471u5k442m 5 + 442 6 + 025 583 13,00 22,50 41,38 
2250 471 471u6k25m 6 + 025 7 + 147 1122 25,01 43,30 79,64 
2251 471 471u7k147m 7 + 147 7 + 767 621 13,84 23,96 44,08 
2252 471 471u7k767m 7 + 767 8 + 663 897 19,99 34,62 63,67 
2253 471 471u8k663m 8 + 663 9 + 000 348 7,76 13,43 24,70 
2254 471 471u9k0m 9 + 000 9 + 497 528 11,77 20,38 37,48 
2255 471 471u13k174m 13 + 174 15 + 820 2636 58,76 101,72 187,10 
2256 471 471u15k820m 15 + 820 21 + 060 5204 116,00 200,82 369,38 
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2257 471 471u21k60m 21 + 060 25 + 295 4250 94,73 164,01 301,67 
2258 471 471u29k59m 29 + 059 32 + 658 3587 79,95 138,42 254,61 
2259 471 471u34k619m 34 + 619 36 + 676 2020 45,03 77,95 143,38 
2260 471 471u38k200m 38 + 200 43 + 301 5121 114,15 197,62 363,49 
2261 471 471u46k410m 46 + 410 50 + 240 3832 85,42 147,88 272,00 
2262 471 471u54k652m 54 + 652 56 + 806 2167 48,30 83,62 153,81 
2263 471 471u58k272m 58 + 272 62 + 243 3953 88,11 152,55 280,58 
2264 471 471u62k243m 62 + 243 65 + 795 3566 79,49 137,61 253,11 
2265 471 471u67k548m 67 + 548 70 + 000 2453 54,68 94,66 174,11 
2266 471 471u70k0m 70 + 000 70 + 762 752 16,76 29,02 53,38 
2267 471 471u72k458m 72 + 458 73 + 026 547 12,19 21,11 38,83 
2268 474 474u0k0m 0 + 000 2 + 537 2539 56,59 97,98 180,22 
2269 474 474u9k339m 9 + 339 12 + 557 3172 70,70 122,41 225,15 
2270 491 491u0k540m 0 + 540 2 + 845 2356 52,52 90,92 167,23 
2271 491 491u2k845m 2 + 845 3 + 235 382 8,51 14,74 27,11 
2272 491 491u4k827m 4 + 827 8 + 490 3629 80,89 140,04 257,59 
2273 491 491u10k522m 10 + 522 13 + 176 2662 59,34 102,73 188,95 
2274 491 491u14k140m 14 + 140 16 + 297 2171 48,39 83,78 154,10 
2275 491 491u16k705m 16 + 705 22 + 389 5700 127,05 219,96 404,59 
2276 491 491u23k903m 23 + 903 26 + 875 2973 66,27 114,73 211,02 
2277 491 491u29k11m 29 + 011 29 + 517 503 11,21 19,41 35,70 
2278 491 491u30k912m 30 + 912 31 + 106 172 3,83 6,64 12,21 
2279 491 491u31k106m 31 + 106 35 + 556 4472 99,68 172,57 317,42 
2280 491 491u35k556m 35 + 556 36 + 958 1421 31,67 54,84 100,86 
2281 491 491u37k719m 37 + 719 37 + 980 155 3,45 5,98 11,00 
2282 502 502u0k0m 0 + 000 2 + 200 2226 49,62 85,90 158,00 
2283 502 502u2k250m 2 + 250 4 + 545 2321 51,74 89,57 164,74 
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2284 502 502u4k747m 4 + 747 6 + 076 1366 30,45 52,71 96,96 
2285 510 510u20k708m 20 + 708 21 + 270 561 12,50 21,65 39,82 
2286 510 510u23k239m 23 + 239 25 + 145 1906 42,48 73,55 135,29 
2287 510 510u25k145m 25 + 145 25 + 621 466 10,39 17,98 33,08 
2288 511 511u0k0m 0 + 000 2 + 389 2435 54,28 93,97 172,84 
2289 511 511u2k389m 2 + 389 3 + 594 1194 26,61 46,08 84,75 
2290 513 513u0k0m 0 + 000 1 + 729 1745 38,90 67,34 123,86 
2291 513 513u4k512m 4 + 512 5 + 946 1468 32,72 56,65 104,20 
2292 513 513u5k946m 5 + 946 7 + 854 1921 42,82 74,13 136,35 
2293 541 541u2k315m 2 + 315 3 + 589 1271 28,33 49,05 90,22 
2294 542 542u0k0m 0 + 000 3 + 560 3548 79,08 136,92 251,84 
2295 542 542u3k560m 3 + 560 7 + 401 3920 87,38 151,27 278,24 
2296 542 542u7k401m 7 + 401 9 + 446 2011 44,83 77,60 142,74 
2297 551 551u99k885m 99 + 885 100 + 267 408 9,09 15,74 28,96 
2298 578 578u0k220m 0 + 220 0 + 650 430 9,58 16,59 30,52 
2299 578 578u0k878m 0 + 878 1 + 096 218 4,86 8,41 15,47 
2300 578 578u1k96m 1 + 096 1 + 966 854 19,04 32,96 60,62 
2301 578 578u2k138m 2 + 138 3 + 206 1096 24,43 42,29 77,79 
2302 578 578u3k206m 3 + 206 4 + 273 1095 24,41 42,26 77,72 
2303 578 578u4k273m 4 + 273 8 + 780 4346 96,87 167,71 308,48 
2304 610 610u112k297m 112 + 297 112 + 855 614 13,69 23,69 43,58 
2305 610 610u112k855m 112 + 855 116 + 825 3988 88,89 153,90 283,07 
2306 610 610u116k825m 116 + 825 117 + 187 366 8,16 14,12 25,98 
2307 610 610u122k400m 122 + 400 122 + 970 575 12,82 22,19 40,81 
2308 610 610u122k970m 122 + 970 125 + 113 2135 47,59 82,39 151,54 
2309 610 610u125k113m 125 + 113 126 + 284 1171 26,10 45,19 83,12 
2310 610 610u128k15m 128 + 015 128 + 264 295 6,58 11,38 20,94 
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2311 611 611u1k742m 1 + 742 2 + 546 812 18,10 31,34 57,64 
2312 611 611u2k546m 2 + 546 5 + 148 2611 58,20 100,76 185,33 
2313 611 611u6k487m 6 + 487 8 + 315 1492 33,26 57,58 105,90 
2314 611 611u9k645m 9 + 645 10 + 847 1194 26,61 46,08 84,75 
2315 611 611u10k847m 10 + 847 12 + 675 1878 41,86 72,47 133,30 
2316 611 611u12k675m 12 + 675 14 + 163 1479 32,97 57,07 104,98 
2317 631 631u0k0m 0 + 000 3 + 245 3251 72,46 125,46 230,76 
2318 631 631u3k245m 3 + 245 4 + 659 1380 30,76 53,25 97,95 
2319 651 651u0k0m 0 + 000 6 + 085 6142 136,91 237,02 435,96 
2320 651 651u6k85m 6 + 085 9 + 513 3441 76,70 132,79 244,24 
2321 681 681u0k700m 0 + 700 15 + 125 14467 322,47 558,28 1026,87 
2322 681 681u17k756m 17 + 756 23 + 554 5798 129,24 223,74 411,54 
2323 682 682u0k0m 0 + 000 0 + 565 621 13,84 23,96 44,08 
2324 682 682u4k916m 4 + 916 5 + 016 141 3,14 5,44 10,01 
2325 710 710u0k0m 0 + 000 2 + 828 2827 63,01 109,09 200,66 
2326 710 710u2k828m 2 + 828 5 + 342 2513 56,01 96,98 178,37 
2327 710 710u5k342m 5 + 342 6 + 681 1339 29,85 51,67 95,04 
2328 710 710u6k681m 6 + 681 12 + 457 5774 128,70 222,82 409,84 
2329 710 710u12k457m 12 + 457 14 + 430 1974 44,00 76,18 140,11 
2330 760 760u0k0m 0 + 000 1 + 863 1863 41,53 71,89 132,24 
2331 760 760u1k863m 1 + 863 8 + 325 7127 158,86 275,03 505,87 
2332 811 811u4k800m 4 + 800 7 + 434 2500 55,73 96,48 177,45 
2333 811 811u7k434m 7 + 434 11 + 317 3877 86,42 149,61 275,19 
2334 811 811u11k317m 11 + 317 17 + 821 6494 144,75 250,60 460,94 
2335 811 811u19k840m 19 + 840 25 + 425 5544 123,58 213,94 393,51 
2336 811 811u27k711m 27 + 711 34 + 529 6729 149,99 259,67 477,62 
2337 811 811u36k353m 36 + 353 36 + 747 397 8,85 15,32 28,18 
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2338 811 811u40k4m 40 + 004 40 + 175 171 3,81 6,60 12,14 
2339 811 811u40k175m 40 + 175 42 + 345 2173 48,44 83,86 154,24 
2340 830 830u0k0m 0 + 000 0 + 265 227 5,06 8,76 16,11 
2341 830 830u0k265m 0 + 265 3 + 090 2720 60,63 104,96 193,07 
2342 830 830u4k493m 4 + 493 5 + 760 1206 26,88 46,54 85,60 
2343 830 830u5k760m 5 + 760 6 + 643 905 20,17 34,92 64,24 
2344 832 832u0k0m 0 + 000 0 + 407 426 9,50 16,44 30,24 
2345 832 832u1k34m 1 + 034 5 + 210 4166 92,86 160,77 295,70 
2346 832 832u6k502m 6 + 502 7 + 017 514 11,46 19,84 36,48 
2347 832 832u7k17m 7 + 017 7 + 290 290 6,46 11,19 20,58 
2348 832 832u7k290m 7 + 290 10 + 151 2849 63,50 109,94 202,22 
2349 832 832u10k151m 10 + 151 10 + 647 498 11,10 19,22 35,35 
2350 832 832u12k540m 12 + 540 17 + 147 4610 102,76 177,90 327,22 
2351 832 832u17k147m 17 + 147 17 + 970 823 18,34 31,76 58,42 
2352 832 832u20k279m 20 + 279 23 + 413 3132 69,81 120,86 222,31 
2353 832 832u24k387m 24 + 387 26 + 011 1665 37,11 64,25 118,18 
2354 832 832u27k335m 27 + 335 27 + 2936 2603 58,02 100,45 184,76 
2355 832 832u27k2936m 27 + 2936 30 + 1788 1831 40,81 70,66 129,96 
2356 834 834u0k0m 0 + 000 0 + 930 945 21,06 36,47 67,08 
2357 834 834u2k25m 2 + 025 3 + 856 1825 40,68 70,43 129,54 
2358 834 834u3k856m 3 + 856 4 + 759 900 20,06 34,73 63,88 
2359 834 834u4k759m 4 + 759 5 + 455 688 15,34 26,55 48,83 
2360 834 834u5k455m 5 + 455 6 + 573 1118 24,92 43,14 79,36 
2361 834 834u8k626m 8 + 626 11 + 934 3307 73,71 127,62 234,73 
2362 834 834u13k330m 13 + 330 19 + 205 5878 131,02 226,83 417,22 
2363 834 834u19k205m 19 + 205 20 + 247 955 21,29 36,85 67,79 
2364 834 834u21k306m 21 + 306 24 + 645 3332 74,27 128,58 236,51 
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2365 834 834u24k645m 24 + 645 25 + 104 462 10,30 17,83 32,79 
2366 834 834u27k277m 27 + 277 27 + 426 138 3,08 5,33 9,80 
2367 834 834u27k426m 27 + 426 29 + 949 2512 55,99 96,94 178,30 
2368 834 834u30k706m 30 + 706 31 + 743 1033 23,03 39,86 73,32 
2369 834 834u31k743m 31 + 743 32 + 486 742 16,54 28,63 52,67 
2370 834 834u33k606m 33 + 606 35 + 774 2160 48,15 83,35 153,32 
2371 834 834u36k941m 36 + 941 37 + 975 1028 22,91 39,67 72,97 
2372 834 834u37k975m 37 + 975 40 + 886 2963 66,05 114,34 210,31 
2373 861 861u0k99m 0 + 099 0 + 444 351 7,82 13,55 24,91 
2374 861 861u0k444m 0 + 444 2 + 029 1572 35,04 60,66 111,58 
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Helyesbítés: 

A Magyar Közlöny 2014. december 29-én megjelent 184. számának 25581. oldalán található 3. mellékletben az e és 
ne pontok szövege helyesen a következő: 
„e: t1 és tm naptári évek közötti azon naptári évek, amelyekben beszámított jövedelmet kell figyelembe venni, 
beleértve t1 és tm naptári éveket is;”
„ne: az e. naptári évben a 6. § (1) és (3) bekezdése alapján figyelembe vett szolgálati idő (az e. naptári évben 
beszámított jövedelem összegéhez tartozó napok száma);”
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