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Törvények

2021. évi XCIX. törvény
a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról*
Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a Kormány a SARS-CoV-2 koronavírus okozta tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megelőzésére, illetve következményeinek elhárítására a veszélyhelyzet idején tett rendkívüli intézkedésekkel
összefüggő szabályozási átmenetet biztosítsa, szem előtt tartva különösen a jogbiztonság érvényesülésének követelményét,
a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E törvény alkalmazásában
a)
veszélyhelyzet: a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet,
valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet] szerinti veszélyhelyzet,
b)
szigorított védekezés: a 2021. március 8. napja és 2021. április 19. napja közötti időszak.

2. Hatály
2. §		
Ez a törvény a veszélyhelyzet következtében az állampolgárok élet-, egészség-, személyi-, vagyon- és
jogbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében szükséges – így különösen
egyes, veszélyhelyzet idején hozott rendkívüli intézkedésekkel összefüggő átmeneti – szabályokat állapítja meg.

II. Fejezet
A VESZÉLYHELYZETTEL ÖSSZEFÜGGŐ ÁTMENETI SZABÁLYOK
3. A kézbesítési kifogás és az igazolási kérelem előterjesztésére vonatkozó rendelkezések eltérő
alkalmazása
3. §		
A szigorított védekezés ideje alatti kézbesítés tekintetében a kézbesítési kifogás előterjesztésének, valamint
a szigorított védekezés ideje alatti mulasztás igazolása iránti kérelem előterjesztésének törvényben meghatározott
határidejébe a szigorított védekezés időtartama nem számít bele.

4. A vagyonnyilatkozatok megtételére vonatkozó rendelkezések eltérő alkalmazása
4. §		
Ha a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség határideje a szigorított védekezés ideje alatt járt le – a nyilvános
vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek vagyonnyilatkozata kivételével –, a határidő a szigorított védekezés
megszűnését követő 90. napig meghosszabbodik.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el.
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5. Foglalkoztatási jellegű rendelkezések eltérő alkalmazása
5. §

(1) A kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatására
adott bértámogatás tekintetében a szigorított védekezés ideje alatt hatályos szabályok 2021. december 31-ig
alkalmazandók.
(2) A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet
bértámogatással összefüggő szabályai 2022. december 31-ig alkalmazandók.
(3) A (2) bekezdés szerinti bértámogatás tekintetében a munkaadó a visszafizetési kötelezettség megállapításától
számított harmincadik napig fizetési moratórium iránti kérelmet nyújthat be, amely alapján az illetékes fővárosi
és megyei kormányhivatal 2022. április 30. napjával állapítja meg a visszakövetelés napját és ettől az időponttól
számítva három hónap időtartamra járó részletfizetési kedvezményt biztosít.
(4) Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról szóló 310/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet szerinti támogatási
szabályok 2021. december 31-ig alkalmazandóak, azzal, hogy a támogatás iránti kérelem e törvény hatálybalépését
követően nem nyújtható be.

6. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény
rendelkezéseinek eltérő alkalmazása
6. §		
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény rendelkezéseit az ebben
az alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
7. §

(1) Ha az igazságügyi alkalmazotti álláspályázatok kiírásához kapcsolódó eljárási cselekményekre vonatkozó határidő
a veszélyhelyzet ideje alatt járt le, a határidő újrakezdődik a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet
megszűnését követő első napon.
(2) Ha a veszélyhelyzet ideje alatt a folyamatban lévő igazságügyi alkalmazotti álláspályázati eljárások lefolytatása
nem volt lehetséges, a soron következő eljárási cselekményt a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet
megszűnését követően kell megtenni. Az eljárási cselekmény elvégzésére meghatározott határidő kezdőnapja
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő nap.
(3) Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvényben szabályozott eljárások
esetében, ha az eljárás a veszélyhelyzet miatt nem volt megindítható, az eljárás megindítására rendelkezésre álló
határidő – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet
megszűnését követő napon újrakezdődik.
(4) Ha a fegyelmi eljárás a veszélyhelyzet miatt nem volt elrendelhető, a fegyelmi eljárás elrendelésére nyitva
álló határidő a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő napon folytatódik.
Ha az egyéb eljárás, aminek a megindítására a határidő években került meghatározásra, a veszélyhelyzet miatt
nem volt megindítható, az eljárás elrendelésére nyitva álló határidő a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnését követő napon folytatódik.
(5) Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvényben szabályozott eljárások
esetében, a veszélyhelyzet miatt nem teljesített eljárási cselekményt a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnését követően kell megtenni. Az eljárási cselekmény elvégzésére meghatározott határidő
kezdőnapja a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő nap.
(6) Ha az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény az eljárásra véghatáridőt
határoz meg és a veszélyhelyzet miatt az eljárás soron következő eljárási cselekménye nem volt megtehető,
az eljárás lefolytatására nyitva álló határidő a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését
követő napon folytatódik.

7. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény rendelkezéseinek eltérő
alkalmazása
8. §		
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény rendelkezéseit az ebben az alcímben foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.
9. §

(1) Ha az ítélőtábla, a törvényszék és járásbíróság elnöke, valamint a Kúria, az ítélőtábla, a törvényszék és a járásbíróság
elnökhelyettese, továbbá a kollégiumvezető, a kollégiumvezető-helyettes, a csoportvezető és a csoportvezető-
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(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

helyettes (a továbbiakban e bekezdésben együtt: bírósági vezető) határozott idejű bírósági vezetői kinevezése
a veszélyhelyzet idején járt le, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követően
a bírósági vezetői pályázatot haladéktalanul ki kell írni. A vezetői pályázat elbírálásáig a kinevezésre jogosult
a bírósági vezetői állást megbízás útján töltheti be.
Ha a veszélyhelyzet ideje alatt a folyamatban lévő vezetői álláspályázati eljárások lefolytatása nem volt lehetséges,
a soron következő eljárási cselekményt a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését
követően kell megtenni. Az eljárási cselekmény elvégzésére meghatározott határidő kezdőnapja a 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő nap.
Ha a bírói testület határozott időre megválasztott tagja megbízatásának időtartama a veszélyhelyzet idején járt le,
vagy a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül jár le, a határozott
idő meghosszabbodik mindaddig, amíg a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését
követően haladéktalanul megtartott választáson a testület új tagját meg nem választják.
Ha a vezetői vizsgálat a veszélyhelyzet miatt nem volt megindítható, az eljárás megindítására nyitva álló határidő
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő napon folytatódik.
Ha a vezetői vizsgálat során a soron következő eljárási cselekmény a veszélyhelyzet miatt nem volt megtehető,
azt a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követően kell megtenni. Az eljárási
cselekmény elvégzésére meghatározott határidő kezdőnapja a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnését követő nap.
A bírósági vezetők a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 122. § c) pontja, 124. §
(1) bekezdés b) pontja, valamint 125. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 2020. évi beszámolási kötelezettsége
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig teljesíthető.

8. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény rendelkezéseinek eltérő
alkalmazása
10. §		
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény rendelkezéseit az ebben az alcímben foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.
11. §

(1) Ha a bírói álláspályázatok kiírásához kapcsolódó eljárási cselekményekre vonatkozó határidő a veszélyhelyzet ideje
alatt járt le, a határidő újrakezdődik a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő
első napon.
(2) Ha a veszélyhelyzet ideje alatt a folyamatban lévő bírói álláspályázati eljárások lefolytatása nem volt lehetséges,
a soron következő eljárási cselekményt a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését
követően kell megtenni. Az eljárási cselekmény elvégzésére meghatározott határidő kezdőnapja a 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő nap.
(3) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényben szabályozott eljárások esetében,
ha az eljárás a veszélyhelyzet miatt nem volt megindítható, az eljárás megindítására rendelkezésre álló határidő
– a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő
napon újrakezdődik.
(4) Ha a fegyelmi eljárás a veszélyhelyzet miatt nem volt kezdeményezhető, a fegyelmi eljárás kezdeményezésére
nyitva álló határidő a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő napon folytatódik.
Ha az egyéb eljárás, aminek a megindítására a határidő években került meghatározásra, a veszélyhelyzet miatt
nem volt megindítható, az eljárás elrendelésére nyitva álló határidő a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnését követő napon folytatódik.
(5) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényben szabályozott eljárások esetében,
a veszélyhelyzet miatt nem teljesített eljárási cselekményt a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet
megszűnését követően kell megtenni. Az eljárási cselekmény elvégzésére meghatározott határidő kezdőnapja
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő nap.
(6) Ha a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény az eljárásra véghatáridőt határoz meg és
a veszélyhelyzet miatt az eljárás soron következő eljárási cselekménye nem volt megtehető, az eljárás lefolytatására
nyitva álló határidő a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő napon folytatódik.
(7) Ha a határozott idejű bírói kinevezés a veszélyhelyzet idején járt le, vagy a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül jár le, a határozott idő meghosszabbodik mindaddig,
amíg a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követően haladéktalanul le nem
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folytatják a határozatlan idejű kinevezéshez vagy a határozott idejű kinevezés meghosszabbításához szükséges
intézkedéseket, eljárásokat, kivéve, ha a bíró a nyilatkozata szerint nem kéri a határozatlan időre történő bírói
kinevezését, illetve a határozott idejű kinevezés meghosszabbítását.

9. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazása
12. §		
A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló
2011. évi CLXIV. törvény rendelkezéseit az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
13. §

(1) Ha az ügyészségi alkalmazotti álláspályázatok elbírálásához kapcsolódó eljárási cselekményekre vonatkozó határidő
a veszélyhelyzet ideje alatt járt le, a határidő újrakezdődik a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet
megszűnését követő első napon.
(2) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló
2011. évi CLXIV. törvényben szabályozott eljárások tekintetében, ha az eljárás a veszélyhelyzet miatt nem volt
megindítható, az eljárás megindítására rendelkezésre álló határidő – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel –
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő napon újrakezdődik. Ha a soron
következő eljárási cselekmény a veszélyhelyzet miatt nem volt megtehető, azt a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet
szerinti veszélyhelyzet megszűnését követően kell megtenni. Az eljárási cselekmény elvégzésére meghatározott
határidő kezdőnapja a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő nap.
(3) Ha a fegyelmi eljárás a veszélyhelyzet miatt nem volt kezdeményezhető, a fegyelmi eljárás kezdeményezésére
nyitva álló határidő a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő napon folytatódik.
A folyamatban lévő fegyelmi eljárás határideje a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését
követő napon folytatódik.
(4) Ha az egyéb eljárás, aminek a megindítására a határidő években került meghatározásra, a veszélyhelyzet miatt
nem volt megindítható, az eljárás elrendelésére nyitva álló határidő a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnését követő napon folytatódik.
(5) Ha a határozott idejű ügyészségi alkalmazotti kinevezés a veszélyhelyzet idején járt le, vagy a 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül jár le, a határozott idő meghosszabbodik
mindaddig, amíg a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követően haladéktalanul
le nem folytatják a határozatlan idejű vagy az újabb határozott idejű kinevezéshez szükséges intézkedéseket,
eljárásokat.
(6) Ha a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló
2011. évi CLXIV. törvény 27. § (1) bekezdése szerinti kirendelés a veszélyhelyzet idején járt le, a határozott idejű
kirendelés meghosszabbodik a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő
60. napig.
(7) A veszélyhelyzet idején elvégzendő minősítést, teljesítményértékelést, illetve iratvizsgálatot a 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül kell elvégezni, illetve megkezdeni.
(8) Ha az ügyészségi testület határozott időre megválasztott tagja megbízatásának időtartama a veszélyhelyzet
idején járt le, vagy a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül
jár le, a határozott idő meghosszabbodik mindaddig, amíg a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet
megszűnését követően haladéktalanul megtartott választáson a testület új tagját meg nem választják.

10. A jogi személyekre vonatkozó átmeneti szabályok
14. §		
A polgári jogi szabályok alapján létrejött jogi személyekre és a nem jogi személy szervezetekre (ezen alcím
alkalmazásában a továbbiakban együtt: jogi személy) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit, illetve a jogi személyre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket az ebben
az alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
15. §

(1) Ha a veszélyhelyzet ideje alatt 2021. június 1-ig a jogi személy ügyvezetése a veszélyhelyzetben alkalmazandó
jogszabályi rendelkezések alkalmazásával a döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó ügyben határozott, e döntést
legkésőbb 2021. október 15. napjára összehívandó rendkívüli döntéshozó szervi ülés napirendjére kell tűzni.
Ha az utólagos döntéshozó szervi határozat a korábbi döntést megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi,
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az nem érinti az azt megelőzően keletkezett jogokat és kötelezettségeket. A jogi személy ügyvezetése a döntéshozó
szerv hatáskörébe tartozó ügyben meghozott korábbi döntéséért a Ptk. 3:24. §-a szerint felel a jogi személlyel
szemben.
(2) A legkésőbb 2021. október 15. napjára összehívandó rendkívüli döntéshozó ülés napirendjére kell tűzni továbbá
a jogi személy vezető tisztségviselőjének vagy testületi tagjának, valamint az állandó könyvvizsgálójának
a veszélyhelyzet ideje alatt 2021. június 1-ig megszűnt megbízatása miatti intézkedést, ha a veszélyhelyzet
ideje alatt 2021. június 1-ig a megbízatás meghosszabbításáról vagy új személy megbízásáról a jogi személy
nem határozott.
(3) A legkésőbb 2021. október 15. napjára összehívandó rendkívüli döntéshozó ülés napirendjére kell tűzni korlátolt
felelősségű társaság esetén a Ptk. 3:189. §-ában, illetve a törzstőke kötelező leszállítása esetén a Ptk. 3:202. §
(1) bekezdésében és a Ptk. 3:205. § (2) bekezdésében megjelölt határozatokat, ha azok meghozatalára
a veszélyhelyzet ideje alatt 2021. június 1-ig nem kerülhetett sor.
(4) A legkésőbb 2021. október 15. napjára összehívandó rendkívüli döntéshozó ülés napirendjére kell tűzni zártkörűen
működő részvénytársaság esetén a Ptk. 3:270. §-ában, illetve kötelező alaptőke leszállítás esetén a Ptk. 3:311. §-ában
és a Ptk. 3:314. § (2) bekezdésében megjelölt határozatokat, ha azok meghozatalára a veszélyhelyzet ideje alatt
2021. június 1-ig nem kerülhetett sor.
16. §

(1) Ha a jogi személy vezető tisztségviselőjének, vagy felügyelőbizottsága, auditbizottsága, valamint jogszabály
vagy a létesítő okirat rendelkezése alapján létrehozott más testületi szerve tagjának, valamint az állandó
könyvvizsgálójának megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt 2021. június 1. napján vagy azt megelőzően
szűnt meg – kivéve a Ptk. 3:25. § (1) bekezdés c), e), f ) vagy g) pontja szerinti megszűnési okot, és a felügyeleti
jogkörében eljáró hatóság vagy bíróság határozatával történő megszűnés esetét –, a megbízatás a jogi személynek
a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendelkezések alkalmazásával hozott határozata hiányában a 15. §
szerinti döntéshozó szervi ülés határozatában foglalt időpontig, de legfeljebb 2021. október 15-ig fennmarad.
(2) Ha a jogi személy vezető tisztségviselőjének, vagy felügyelőbizottsága, audit bizottsága, valamint jogszabály
vagy a létesítő okirat rendelkezése alapján létrehozott más testületi szerve tagjának, valamint az állandó
könyvvizsgálójának megbízatása 2021. június 1. napja után, azonban a 15. § szerinti döntéshozó szervi ülés
– nyilvánosan működő részvénytársaság esetén, ha a 18. § alapján közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlés –
napja előtt szűnik meg, – a Ptk. 3:17. § (6) bekezdésére tekintet nélkül – a megszűnt megbízatás miatt szükséges
határozathozatalt az ülés napirendjére kell tűzni és a döntéshozó szerv ülésén arról döntés hozható azzal, hogy
e személy megbízatása – kivéve a Ptk. 3:25. § (1) bekezdés c), e), f ) vagy g) pontja szerinti megszűnési okot, és
a felügyeleti jogkörében eljáró hatóság vagy bíróság határozatával történő megszűnés esetét, – a döntéshozó szerv
határozatában foglalt időpontig, de legfeljebb 2021. október 15-ig fennmarad.
(3) Ha a jogi személy vezető tisztségviselőjének, vagy felügyelőbizottsága, audit bizottsága, valamint jogszabály
vagy a létesítő okirat rendelkezése alapján létrehozott más testületi szerve tagjának, valamint az állandó
könyvvizsgálójának megbízatása 2021. június 1. napját követően, de legkésőbb augusztus 1. napján szűnik
meg és a 15. § – nyilvánosan működő részvénytársaság esetén a 18. § – alapján döntéshozó szervi ülést nem kell
összehívni, a jogi személy köteles a megszűnt megbízatás miatt szükséges döntés meghozatala érdekében
a legkésőbb 2021. október 15. napjára a döntéshozó szervének ülését összehívni azzal, hogy e személy megbízatása
– kivéve a Ptk. 3:25. § (1) bekezdés c), e), f ) vagy g) pontja szerinti megszűnési okot, és a felügyeleti jogkörében
eljáró hatóság vagy bíróság határozatával történő megszűnés esetét – a döntéshozó szerv határozatában foglalt
időpontig, de legfeljebb 2021. október 15. napjáig fennmarad.

17. §		
A jogi személy döntéshozó szerve vagy ügyvezetése a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendelkezések
alkalmazásával hozott határozata bírósági felülvizsgálata során az érintett határozat bírósági hatályon kívül
helyezésére annak létesítő okiratba ütközése miatt nem kerülhet sor, ha a határozat kizárólag a veszélyhelyzetben
alkalmazandó jogszabályi rendelkezések alkalmazása miatt ütközik a létesítő okiratba.
18. §

(1) Nyilvánosan működő részvénytársaság esetén a 15. § (1) bekezdésének a döntéshozó szerv kötelező összehívására
vonatkozó rendelkezése nem alkalmazható.
(2) Ha a közgyűlés a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetését döntések meghozatalára felhatalmazta
– ideértve a saját részvény megszerzésére vonatkozó döntést is – és a felhatalmazás időtartama a veszélyhelyzet
ideje alatt 2021. június 1. előtt járt le, a felhatalmazás időtartama a 2021. június 1. napját követő soron következő
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közgyűlés időpontjáig meghosszabbodik, kivéve, ha az ügyvezetés a felhatalmazás tárgyában a veszélyhelyzetben
alkalmazandó jogszabályi rendelkezések alkalmazásával döntést hozott.
Nyilvánosan működő részvénytársaság esetén, ha a részvényesek a (6) bekezdés szerinti feltételek szerint kérték
a közgyűlés összehívását a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése által elfogadott alapszabály
módosítása utólagos jóváhagyása céljából, a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendelkezések
alkalmazásával elhatározott alapszabálymódosítás a (6) bekezdés szerint összehívott közgyűlés napját követő napon
hatályát veszti, ha azt a közgyűlés utólagosan nem hagyja jóvá.
A részvényeseket az ügyvezetés által a veszélyhelyzet ideje alatt 2021. június 1. napjáig meghozott, a beszámolóról
és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából a közgyűlés összehívásának
kezdeményezési joga a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendelkezések alkalmazásával, vagy ha
a nyilvánosan működő részvénytársaság üzleti éve a naptári évtől eltér, és az ügyvezetésnek a beszámolóról és
az adózott eredmény felhasználásáról döntő határozatára a 19. §-t kell alkalmazni, a határozat nyilvánosságra
hozatalától számított 30 napos jogvesztő határidőn belül a (6) bekezdés szerinti feltételekkel illeti meg.
Ha a részvényesek a társaságnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolójával összefüggésben
a (4) bekezdés szerint nem kezdeményezték a közgyűlés összehívását, az osztalék kifizetésre kerülhet, és
az ügyvezetésnek a beszámoló elfogadásáról, és az osztalékról szóló döntése, valamint az osztalék kifizetése
a következő közgyűlés napirendjén nem szerepelhet. Ha a közgyűlés összehívását a részvényesek a társaságnak
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolójával összefüggésben kezdeményezték, az osztalék
kifizetésére csak azt követően kerülhet sor, ha a beszámolót és az osztalék kifizetését a közgyűlés utólagosan
jóváhagyta. A közgyűlés összehívásának kezdeményezése esetén a közgyűlési meghívót 2021. június 1. napját
követő 45 napon belül, ha a részvényesi kérelem kézhezvételére 2021. június 1. napját követően kerül sor,
a részvényesi kérelem kézhezvételétől számított 45 napon belül kell közzétenni.
A 2021. június 1. napját követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával
rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az ügyvezetés által a veszélyhelyzet ideje alatt
2021. június 1. napjáig meghozott – az (5) bekezdésben nem szereplő – közgyűlési határozatok utólagos
jóváhagyása céljából. A közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik az eredetileg
közzétett meghívóban vagy a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendelkezések alkalmazásával
közzétett felhívásban megjelölt közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés
alapján a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénykönyvében szerepelnek. A felhívás alapján lefolytatott
tulajdonosi megfeleltetésre és részvénykönyvi bejegyzésre a közgyűlést megelőző részvénykönyvi bejegyzésre
vonatkozó rendelkezések alkalmazandók. A közgyűlési meghívót – a részvényesi kérelem jogvesztő határidőn belüli
kézhezvételétől számított – 45 napon belül kell közzétenni.
Ha az (5) bekezdésben meghatározott, a meghívó közzétételére vonatkozó határidőig szabályos részvényesi
kérelem érkezik a (6) bekezdés szerinti közgyűlés összehívására is, az (5) bekezdéstől eltérően a közgyűlési meghívó
közzétételére a (6) bekezdésben meghatározott határidőig kell, hogy sor kerüljön úgy, hogy a meghívóban az (5) és
(6) bekezdéssel érintett napirendek is feltüntetésre kerüljenek.
Ha 2021. június 1. napja és – ha a nyilvánosan működő részvénytársaság üzleti éve a naptári évtől eltér, – az üzleti
év mérlegfordulónapját követő negyedik hónap első napja közötti időtartam kevesebb, mint 180 nap, a közgyűlés
összehívása az (5), illetve a (6) bekezdés szerinti módon nem szükséges, azonban a soron következő közgyűlésen
a társaság ügyvezetése által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyását napirendre
kell tűzni, ha a (4) és a (6) bekezdés szerinti módon a részvényesek kezdeményezték a közgyűlés összehívását.

19. §

(1) Ha a jogi személy ügyvezetése e törvény hatálybalépése napját megelőzően a veszélyhelyzetben
alkalmazandó jogszabályi rendelkezések alkalmazásával a döntéshozó szervének ülését már összehívta vagy
a döntéshozó szerv ülés tartása nélküli döntéshozatalát már kezdeményezte, a döntéshozó szerv ülését vagy
határozathozatalát a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését megelőző napon
hatályos, a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendelkezések szerint kell lefolytatni. Az e bekezdés szerint
meghozott határozatot ezen alcím alkalmazásában úgy kell tekinteni, mintha azt a veszélyhelyzet ideje alatt hozták
volna meg.
(2) Az (1) bekezdés szerint meghozott határozat tekintetében a 18. §-ban szereplő jogvesztő határidőket a határozat
nyilvánosságra hozatalának napjától kell számítani.

20. §

(1) Közhasznú az a veszélyhelyzet ideje alatt létrehozott alapítvány – ideértve azt is, ha a nyilvántartásba vétel iránti
kérelmet a veszélyhelyzet ideje alatt nyújtják be a bírósághoz –, amelynek kizárólagos alapcél szerinti tevékenysége
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olyan természetes személyek segítése, számukra elsődlegesen anyagi, mentális, illetve szociális támogató
szolgáltatások biztosítása, akiknek hozzátartozója a COVID-19 világjárvány okozta megbetegedés miatt hunyt el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti alapítványra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott, a közhasznú szervezetté
minősítéshez szükséges feltételek nem alkalmazandók, a közhasznú jogállás az alapítványt az (1) bekezdésben
foglalt feltételek teljesülésével e törvény alapján illeti meg.
(3) A nyilvántartó bíróság a közhasznú minőséget az alapítvány nyilvántartásba vételekor hivatalból jegyzi be
a nyilvántartásba.
(4) Ha az (1) bekezdésnek megfelelő alapítvány e törvény hatálybalépése napján már a civil és egyéb cégnek
nem minősülő szervezetek nyilvántartásába bejegyzésre került, az alapítvány közhasznú minőségét a nyilvántartó
bíróság e törvény hatálybalépését követő 60 napon belül benyújtott kérelemre jegyzi be a nyilvántartásba.

11. A társasházakra vonatkozó átmeneti szabályok
21. §		
A társasházak – a társasházakról szóló jogszabályoktól eltérően – az ebben az alcímben foglaltak szerint
működhetnek.
22. §		
Ha az éves elszámolásról és a következő évi költségvetésről való döntés, vagy más kötelező döntés határideje
a veszélyhelyzet ideje alatt 2021. július 1. napján vagy azt megelőzően járt le, és ezekben az ügyekben
a veszélyhelyzet ideje alatt irányadó szabályok alkalmazásával nem született döntés, akkor e tárgykörökben
2021. október 15. napjáig kell a közgyűlésnek döntenie.
23. §

(1) Ha a közös képviselő (intézőbizottság) megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt 2021. július 1. napján vagy azt
megelőzően járt le, a közös képviselő (intézőbizottság) az új közös képviselő (intézőbizottság) megválasztásáig,
de legkésőbb 2021. október 15. napjáig köteles a feladatait – változatlan díjazás mellett – ellátni.
(2) Ha a közös képviselő (intézőbizottság) megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt az (1) bekezdésben foglaltakon
kívüli okból szűnt meg, vagy a közös képviselő (intézőbizottság) a veszélyhelyzet folytán nem volt képes ellátni
a feladatait, az új közös képviselő (intézőbizottság) megválasztásáig a feladatokat a számvizsgáló bizottság látja el.
Számvizsgáló bizottság hiányában, vagy ha a veszélyhelyzet folytán a számvizsgáló bizottság sem volt képes eljárni,
az új közös képviselő (intézőbizottság) megválasztásáig a feladatokat bármely tulajdonostárs elláthatja.
(3) A veszélyhelyzet ideje alatt 2021. június 1-ig irányadó szabályok szerint csökkent létszámmal eljáró intézőbizottság
az új közös képviselő (intézőbizottság) megválasztásáig látja el a feladatait.
(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti esetben az új közös képviselőt (intézőbizottságot) 2021. október 15-ig kell
megválasztani, feltéve, hogy erről a veszélyhelyzet ideje alatt irányadó szabályok alkalmazásával nem született
döntés.

12. A köztestületekre vonatkozó eltérő rendelkezések
24. §

(1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi
LXV. törvény 8/A. §-a szerinti köztestületekre (a továbbiakban: köztestület) vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit
az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2)	Ezen alcím alkalmazásában köztestületnek minősül az a jogi személy is, amelynek működésére a köztestületekre
vonatkozó szabályokat alkalmazni kell.
(3)	Ezen alcím rendelkezéseit az e törvény hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

25. §		
Az ülésezésre és a döntéshozatalra a köztestület országos elnöke által meghatározott és a köztestület országos
honlapján az érintettek számára hozzáférhetővé tett szabályokat a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig lehet alkalmazni.
26. §

(1) A köztestület testületi szerveinek ülése elektronikus hírközlő eszköz útján vagy más személyazonosítást lehetővé
tevő elektronikus eszköz igénybevételével is megtartható, vagy írásbeli egyeztetésre és döntéshozatalra is sor
kerülhet. Ha az elektronikus hírközlő eszköz vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz útján
való tanácskozás és döntéshozatal szabályaira nincs elfogadott eljárásrend, az ülésezésre és a döntéshozatalra, ha
titkos szavazásra kerülhet sor, az ilyen szavazás lebonyolításának módjára az országos elnök által meghatározott és
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a köztestület országos honlapján az érintettek számára hozzáférhetővé tett szabályokat kell alkalmazni. Az írásbeli
egyeztetés és döntéshozatal elektronikus üzenetváltással (e-mail) is történhet.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazható akkor is, ha a köztestület testületi szervének ülésén egyes tagok személyesen
megjelennek.
27. §

(1) A köztestület határozott időre kinevezett vagy megválasztott tisztségviselőjének a veszélyhelyzet idejére
meghosszabbított megbízatása meghosszabbodik mindaddig, amíg a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnését követően haladéktalanul megtartott választáson az új tisztségviselőt nem választják
meg, vagy az új tisztségviselőt ki nem nevezik.
(2) Ha a köztestületi szerv hatáskörébe tartozó ügy intézésével kapcsolatos eljárási cselekmény lefolytatását
a veszélyhelyzet ideje alatt hatályos rendelkezések előírásai szerint elhalasztották, az eljárási cselekmény
elhalasztásáról szóló döntés meghozatalától a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig
terjedő időszak a köztestületi szerv hatáskörébe tartozó ügy elintézésére nyitva álló határidőbe nem számít
bele. Az elhalasztott eljárási cselekmény elvégzésére meghatározott határidő kezdőnapja a 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő nap.
(3) A fegyelmi vagy etikai felelősségre vonás elévülése a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet
megszűnését követő napon folytatódik.

28. §		
A köztestületnek a veszélyhelyzet ideje alatt az ügyvezetését ellátó szerv által elfogadott költségvetését és
beszámolóját a köztestület legfőbb szervének a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését
követő legkésőbb 90. napra összehívandó rendkívüli ülése napirendjére kell tűzni. A köztestület legfőbb szervének
határozata hiányában a költségvetés a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő
90. napon hatályát veszti, a beszámolót pedig legkésőbb a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet
megszűnését követő 90 napon belül a köztestület legfőbb szervének is el kell fogadnia.

13. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazása
29. §		
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvényt az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
30. §

(1) Ha a veszélyhelyzet ideje alatt a közjegyzői eskü tételére kötelezett az esküokmány elektronikus aláírásával
megkezdte a közjegyzői vagy közjegyzőhelyettesi tevékenységet, az esküt a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet
szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül kell letennie, és erről aláírt esküokmányt kell készíteni.
Ha az eskütételre kötelezett az eskütételben akadályozva van, a határidőt az akadály megszűnésétől kell számítani.
(2) A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott határidőbe a veszélyhelyzet ideje
nem számít bele.

31. §		
A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) országos elnöke által a veszélyhelyzet ideje alatt
a MOKK honlapján közzétett határozatában az alapszabálytól és a szabályzatoktól a veszélyhelyzet elhárításához,
következményeinek megelőzéséhez, illetve enyhítéséhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása és a kamarai
névjegyzékbe vagy nyilvántartásba vett személyekre háruló terhek csökkentése érdekében hozott e személyekre
kötelező eltérő döntését a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb
90. napra összehívandó rendkívüli választmányi, illetve országos elnökségi ülés napirendjére kell tűzni a testület
tájékoztatása érdekében. A MOKK elnökének döntései a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet
megszűnését követő második hónap utolsó napján hatályukat vesztik.
32. §		
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 18. §-ában foglaltaktól eltérően a megüresedő közjegyzői állásra
a pályázatot a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő három hónapon belül kell
meghirdetni.
33. §		
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvénynek a közjegyzői működés formájára vonatkozó rendelkezéseit akként
kell alkalmazni, hogy a tevékenységét egyénileg folytató közjegyző 2022. december 31-éig a tevékenységét
a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 2021. december 31-én hatályos rendelkezései szerint tovább folytathatja
egyénileg.
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14. A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazása
34. §		
A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvényt az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
35. §

(1) A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő három hónapban a közvetítői
igazolvány kizárólag postai úton, hivatalos iratként küldhető meg a közvetítő részére.
(2) A veszélyhelyzet ideje a továbbképzési kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidőbe nem számít bele.

15. Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazása
36. §		
Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvényt az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
37. §

(1) Ha a veszélyhelyzet ideje alatt a szakértői eskü tételére kötelezett az esküokmány elektronikus aláírásával
megkezdte a szakértői vagy szakértői testületi tagi tevékenységet, az esküt a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet
szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül kell letennie, és erről aláírt esküokmányt kell készíteni.
Ha az eskütételre kötelezett az eskütételben akadályozva van, a határidőt az akadály megszűnésétől kell számítani.
(2) A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő hat hónapban az igazságügyi szakértői
igazolvány kizárólag postai úton, hivatalos iratként küldhető meg az igazságügyi szakértő részére.

38. §		
A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (a továbbiakban: MISZK) elnöksége által a veszélyhelyzet ideje alatt
a MISZK honlapján közzétett határozatban az alapszabálytól és a szabályzatoktól a veszélyhelyzet elhárításához,
következményeinek megelőzéséhez, illetve enyhítéséhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása és az igazságügyi
szakértőkre háruló terhek csökkentése érdekében a MISZK tagjaira vagy a kamarai nyilvántartásba vett személyekre
megállapított kötelező eltérő rendelkezések a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését
követő második hónap utolsó napján hatályukat vesztik.
39. §

(1) A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belüli időpontra kiírt,
az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 15. § (1) bekezdésében meghatározott jogi ismeretek
oktatását és a jogi vizsgát, valamint a rendszeres jogi oktatást a veszélyhelyzet ideje alatt hatályos rendelkezések
előírásai szerint is le lehet bonyolítani.
(2) Az igazságügyi szakértők részére előírt, a rendszeres jogi oktatáson való részvételre vonatkozóan megállapított
kétéves határidőbe a veszélyhelyzet ideje nem számít bele.
(3) A (2) bekezdést alkalmazni kell a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet idejére is.

16. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazása
40. §		
Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényt az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
41. §

(1) Ha a veszélyhelyzet ideje alatt az ügyvédi eskü-, illetve fogadalomtételre kötelezett az eskü-, illetve
fogadalomtételről szóló okirat elektronikus aláírásával megkezdte az ügyvédi tevékenységet, az esküt, illetve
a fogadalmat a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül
kell letennie, és erről aláírt eskü-, illetve fogadalomtételről szóló okiratot kell készíteni. Ha az eskü-, illetve
fogadalomtételre kötelezett annak letételében akadályozva van, a határidőt az akadály megszűnésétől kell
számítani.
(2) A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő hat hónapban az arcképes igazolvány
postai úton, hivatalos iratként is megküldhető az ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosult részére.

42. §

(1) A Magyar Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: MÜK) elnöksége által a veszélyhelyzet ideje alatt határozatban,
a területi kamarákra, a területi kamara tagjaira, és a területi kamara által az ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett
személyekre kötelező szabályzatoktól – a kiemelt szabályzatok és az ügyvédi felelősségbiztosítás követelményeiről
szóló szabályzat kivételével – a veszélyhelyzet elhárításához, következményeinek megelőzéséhez, illetve
enyhítéséhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása és az ügyvédi tevékenységet gyakorlókra háruló terhek
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csökkentése érdekében megállapított eltérő rendelkezések a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet
megszűnését követő második hónap utolsó napján hatályukat vesztik.
(2) A MÜK elnöke által a veszélyhelyzet ideje alatt hatályos rendelkezések előírásai szerint hozott intézkedésekről
az elnökséget vagy a küldöttgyűlést legkésőbb a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet
megszűnésétől számított 90. napra összehívott rendkívüli ülésen tájékoztatni kell.

17. A polgári peres eljárásokra vonatkozó rendelkezések eltérő alkalmazása
43. §

(1) A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.), valamint a veszélyhelyzet
megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény
rendelkezéseit az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2)	Ezen alcím rendelkezéseit az e törvény hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

44. §		
Ha a bíróság a szigorított védekezés ideje alatt a perfelvétel lefolytatását a felek nyilatkozattételre történő
felhívásával már megkezdte, perfelvételi tárgyalást tart vagy a jogvita kereteit meghatározó nyilatkozatok
beérkezését követően a perfelvételt perfelvételi tárgyalás mellőzésével zárja le. A perfelvételi tárgyalás mellőzése
esetén a bíróság a perfelvétel lezárása előtt a feleket erre írásban figyelmezteti, és lehetőséget biztosít további
nyilatkozatok írásban történő megtételére. A bíróság a perfelvételi tárgyalás mellőzése esetén a perfelvétel lezárását
írásban közli a felekkel.

18. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazása
45. §

(1) Ingatlan kiürítése iránt, azzal összefüggésben intézkedni, valamint ingatlan kiürítésére irányuló helyszíni eljárási
cselekményt foganatosítani a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követően lehet
azzal, hogy az intézkedés, eljárási cselekmény lefolytatására, a halasztásra, a jegyző értesítésére vonatkozó határidő
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újrakezdődik.
(2) A végrehajtó a természetes személy adós lakóingatlanának árverezése iránt – az ingatlan árveréséről szóló
hirdetmény közzététele iránt – legkorábban a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését
követő 15. napon intézkedhet.
(3) A végrehajtó a természetes személy adós lakóingatlanának folyamatos árverezése iránti hirdetménye kapcsán
a lakóingatlanra érkező vételi ajánlatot tenni kívánó árverező felhasználói nevének és jelszavának aktiválása iránt
legkorábban a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon intézkedhet.

19. Az elektronikus úton megkötött pénzügyi szolgáltatási szerződésekről
46. §

(1) 2022. december 31-ig a felek által a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint
az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek
részletes szabályairól szóló 26/2020. (VIII. 25.) MNB rendelet szerinti auditált elektronikus hírközlő eszköz vagy
elektronikus ügyfélazonosító és nyilatkozattételi rendszer (a továbbiakban együtt: elektronikus rendszer)
útján megkötött pénzügyi szolgáltatási szerződés, továbbá a hitelintézet által a hitelintézetekről és pénzügyi
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 7. § (3) bekezdésének l) pontja alapján nyújtható szolgáltatásra
irányuló szerződés és ezen szerződésekhez – ideértve a biztosítéki szerződéseket is – kapcsolódó jognyilatkozat
(a továbbiakban együtt: jognyilatkozat) teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül.
(2) Bírósági vagy hatósági eljárás esetén elektronikus rendszer útján megtett jognyilatkozatot a pénzügyi intézmény
köteles a bíróság és a peres felek rendelkezésére bocsátani.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak elmulasztása esetén a pénzügyi intézménnyel szerződő fél (a továbbiakban: fél)
az elektronikus rendszer útján megtett jognyilatkozatra vonatkozóan tett tényállítása valóságát vélelmezni kell.
(4) Az elektronikus rendszer igénybevétele kiterjed a jognyilatkozat módosítására, megerősítésére, visszavonására,
megtámadására, valamint az elektronikus rendszer útján megtett jognyilatkozat alapján létrejött jogviszony
módosítására és megszüntetésére is.
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(1) A jognyilatkozat megtételéhez az elektronikus rendszer akkor vehető igénybe, ha ahhoz a fél az elektronikus
rendszer igénybevételének megkezdésekor kifejezetten hozzájárult és a fél ügyfél-átvilágítására szabályszerűen
sor került.
(2) Az elektronikus rendszer igénybevétele esetén a pénzügyi intézmény köteles a teljes kommunikációt és
a továbbított adattartalmat rögzíteni és a fél kérésére a rendelkezésére bocsátani.
(3) Ha a szerződő fél fogyasztó, a pénzügyi intézmény köteles az elektronikus rendszer igénybevételével megkötött
szerződés egy példányát a fél rendelkezésére bocsátani.

20. A vállalkozások reorganizációja
48. §

(1)	Ezen alcím szerinti reorganizációt folytathat le a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi
XLIX. törvény (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: Cstv.) 3. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti
gazdálkodó szervezet (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: vállalkozás), a (2) bekezdés szerinti kivétellel.
(2) Nem folytathat le reorganizációt a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt
a)
biztosító, viszontbiztosító,
b)
pénzügyi intézmény, vegyes pénzügyi holding társaság,
c)
befektetési vállalkozás, kollektív befektetési forma,
d)
központi szerződő fél,
e)
központi értéktár,
f)
pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény,
g)
tőzsdei tevékenységet végző szervezet,
h)
önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény,
valamint
i)
az a)–h) pontban nem említett olyan szervezet, amelyet a szanálási feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti
Bank, vagy a szanálási feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank által alkalmazható intézkedéseknek
megfelelő intézkedés alkalmazására jogosult más hatóság szanálási eljárás alá vonhat.
(3) A reorganizáció gazdasági szempontok szerint lefolytatott eljárás, amelynek célja a pénzügyi nehézségekkel küzdő
vállalkozás vagyoni, pénzügyi, fizetőképességi helyzetének javítása és ezzel továbbműködésének biztosítása.

49. §		
Ezen alcím alkalmazásában fenyegető fizetésképtelenség az olyan helyzet, amelyben a vállalkozás vezetői előre
látják vagy az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható gondosság mellett látniuk kell, hogy a vállalkozás
nem lesz képes esedékességkor kielégíteni a vele szemben fennálló követeléseket.
50. §

(1) Reorganizációt a fenyegető fizetésképtelenségben lévő vállalkozás kezdeményezhet, kivéve, ha
a)
végelszámolás alatt áll,
b)
a jogerős bírósági határozatot közzétették
ba)
a Cstv. szerinti csődeljárás, felszámolási eljárás,
bb)
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
(a továbbiakban: Ctv.) szerinti kényszertörlési eljárás vagy
bc)
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti kényszer-végelszámolás, egyszerűsített törlési
eljárás
megindítása tárgyában,
c)
a reorganizációs eljárás elhatározását megelőző egy évben reorganizációs eljárás alatt állt,
d)
szerkezetátalakítás alatt áll vagy a szerkezetátalakítás egy éven belül meghiúsult, a szerkezetátalakítási
eljárásban kérelmet visszautasító vagy a szerkezetátalakítási eljárást megszüntető határozatot hoztak és
ennek jogerőssé válásától egy év még nem telt el,
e)
a reorganizáció elhatározásának időpontjában vele szemben végrehajtás van folyamatban,
f)
a vagyonára vagy annak egy részére büntetőeljárásban zár alá vételt vagy vagyonelkobzás alá eső vagyon
biztosítása érdekében lefoglalást rendeltek el, vagy a vagyonára elrendelt vagyonelkobzás végrehajtása van
folyamatban,
g)
a vállalkozásnak a reorganizáció kezdő napját megelőzően a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti
bármelyik beszámolója a jogszabályban meghatározott határidőn belül nem került közzétételre és letétbe
helyezésre, vagy
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h)

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

olyan hitelezői követelés bevonásával kezdeményezi a reorganizációs eljárás lefolytatását, amely követelés
megfizetésére a Cstv. szerint csődegyezséget vagy felszámolási egyezséget kötött, és az egyezségben vállalt
kötelezettségét még nem hajtotta végre.
A vállalkozás azon szerződéses partnere, akivel a vállalkozásnak olyan tartós polgári jogi jogviszonya áll fenn, amely
alapján a szerződéses partner a vállalkozás működéséhez folyamatos termékértékesítést végez vagy szolgáltatást
nyújt – ide nem értve a reorganizáció elhatározását megelőzően kötött szerződés alapján nyitott hitelkeret alapján
további kölcsönök folyósítását – nem függesztheti fel a még nem teljesített szerződése teljesítését, a szerződést
nem mondhatja fel, és semmilyen módon nem módosíthatja egyoldalúan a vállalkozás számára kedvezőtlenebb
feltételekkel, kizárólag azzal az indokkal, hogy
a)
a vállalkozás reorganizációt határozott el,
b)
a bíróság elrendelte a vállalkozás reorganizációját, vagy
c)
reorganizációs eljárásban a bíróság moratóriumot rendelt el.
A szerződéses partner (2) bekezdésbe ütköző jognyilatkozata semmis.
A (2) bekezdésben foglaltak alkalmazásának feltétele, hogy a vállalkozás vezető tisztségviselője a szerződéses
partnernek írásban nyilatkozzon arról, hogy a vállalkozás előreláthatóan képes a (2) bekezdésben meghatározott
termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás – reorganizációs eljárás időtartama alatt esedékessé vált –
ellenértékének megfizetésére. A vezető tisztségviselő a polgári jog általános szabályai szerint kártérítési
felelősséggel tartozik azért, hogy a nyilatkozatot az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható gondossággal
tette-e meg.
A (2) bekezdés nem érinti a vállalkozás partnerének a szerződésből eredő jogainak gyakorlását, ha a vállalkozás
– az ezen alcím szerinti moratórium joghatásait leszámítva – egyéb szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget.
A szerződéses partner szabadul a (2) bekezdése szerinti korlátozások alól, ha a vállalkozás vezető tisztségviselője
a (4) bekezdés szerinti jognyilatkozatát visszavonja, vagy ha a vállalkozás a (4) bekezdésben meghatározott fizetési
kötelezettségével a reorganizációs eljárás időtartama alatt 30 napot meghaladó késedelembe esik.

51. §

(1) A reorganizációs eljárás polgári nemperes eljárás, a bírósági ügyvitel során a gazdasági ügyszakon belül új
ügycsoportként kell a lajstromba bejegyezni.
(2) A reorganizációs eljárás lefolytatására a Fővárosi Törvényszék rendelkezik hatáskörrel és kizárólagos illetékességgel.
(3) A reorganizációs eljárásra az ezen alcímben nem szabályozott kérdésekben a bírósági polgári nemperes
eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi
CXVIII. törvénynek a bírósági polgári nemperes eljárásokra vonatkozó általános rendelkezéseit, valamint
a Pp. szabályait a nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel kell alkalmazni.
(4) A reorganizációs eljárásban a bíróság előtt a jogi képviselet kötelező.
(5) A reorganizációs eljárásban nincs helye félbeszakadásnak, szünetelésnek, felfüggesztésnek, beavatkozásnak és
a Pp. szerinti költségkedvezmény engedélyezésének.

52. §

(1) A reorganizációs eljárásban reorganizációs szakértő közreműködése kötelező.
(2) Reorganizációs szakértőként kizárólag a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság járhat el.
(3) A Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ezen alcím szerinti egyes feladatai ellátásába
közreműködőként a felszámolók névjegyzékébe bejegyzett felszámoló szervezetet is bevonhat, ha az az adott
feladat ellátásához sajátos iparági tapasztalatok vagy szakismeretek miatt indokolt, vagy ha a reorganizációs
feladatok rendkívüli kapacitásbővítés nélkül nem láthatók el. A közreműködő felszámoló szervezetre és az általa
erre a feladatra kijelölt személyekre alkalmazni kell a Cstv.-ben a felszámoló szervezetre és a felszámolóbiztosra
vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat. A közreműködő felszámoló szervezet megbízásáról
és a közreműködő felszámoló szervezet által erre a feladatra kijelölt személyekről a Nemzeti Reorganizációs
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bejelentést tesz a bírósághoz, és tájékoztatja erről a vállalkozás vezető
tisztségviselőjét is.
(4) A Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Cstv. 27/A. § (3) bekezdése alkalmazásával
kijelöli a vállalkozás reorganizációjában közreműködő, a nevében eljáró természetes személy reorganizációs
szakértőt.
(5) A természetes személy reorganizációs szakértőre alkalmazni kell a Cstv. felszámolóbiztosra vonatkozó kizáró és
összeférhetetlenségi okokat, a Cstv. 66. § (4) bekezdésében foglalt eltéréssel.
(6) A bíróság kötelezheti a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy az eljárásra
másik természetes személy reorganizációs szakértőt jelöljön ki, ha megállapítja, hogy a természetes személy
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reorganizációs szakértő a jogszabályi kötelezettségeinek nem tesz eleget, jogszabálysértő intézkedéseket
tesz, a feladatainak végrehajtását elmulasztja, vagy azzal indokolatlanul késlekedik, vagy ha a személyével
összefüggésben kizáró vagy összeférhetetlenségi ok keletkezik, és a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság felhívás ellenére sem intézkedik a jogsértő állapot megszüntetése iránt. A bíróság intézkedését
a vállalkozás vezető tisztségviselője vagy a reorganizációba bevont hitelező is kérelmezheti, amely esetben a bíróság
a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül dönt. A végzés ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezés
határideje a határozat közlésétől számított 5 nap. A fellebbezést az iratok másodfokú bírósághoz érkezését követő
8 napon belül kell elbírálni.
(7) A (6) bekezdés szerinti jogerős végzés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Nemzeti Reorganizációs
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az új reorganizációs szakértőt köteles kijelölni, és a bíróság részére
személyét bejelenteni, a vállalkozás vezető tisztségviselőjét pedig tájékoztatni.
(8) A reorganizációs szakértő tevékenysége során az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható gondossággal,
a reorganizációs eljárás alatt álló vállalkozás, valamint a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával köteles eljárni.
Kötelezettségeinek megszegésével okozott kárért a polgári jogi felelősség szabályai szerint felel.
(9) A Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Ptk. 6:148. §-a szerint felelős a (3) bekezdés
alapján közreműködőként igénybe vett felszámoló szervezet tevékenységéért.
53. §

(1) Kizárólag a vállalkozás döntéshozó szerve határozhat a vállalkozás reorganizációjáról, a reorganizációs eljárás
kezdeményezéséről.
(2) A vállalkozás döntéshozó szervének ülésére – ha a vállalkozás rendelkezik ilyen szervekkel – a felügyelőbizottság
tagjait és a vállalkozás könyvvizsgálóját kötelező meghívni.
(3) A vállalkozás vezető tisztségviselője köteles a napirendi pont vonatkozásában előterjesztést készíteni, amely
tartalmazza
a)
a reorganizáció szükségességének okait,
b)
a vállalkozás gazdasági helyzetének ismertetését, beleértve a vállalkozás fenyegető fizetésképtelenségét
alátámasztó körülményeket is,
c)
a 3 hónapnál nem régebbi, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti éves beszámolót vagy
közbenső mérleget, – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén
az eszközökről, a követelésekről és a kötelezettségekről készített tételes kimutatást –,
d)
a cash-flow kimutatást, likviditás- és cash-flow-kockázatot bemutató jelentést,
e)
a c) pontban felsoroltak alapján vállalkozás működőképességének és fizetőképességének megóvására, illetve
helyreállítására tervezett intézkedések bemutatását valamint a továbbműködési prognózist (a továbbiakban
együtt: előzetes reorganizációs terv),
f)
a reorganizációba bevonni kívánt hitelezők megjelölését azzal, hogy kötelezően ilyennek kell feltüntetni
fa)
azt is, akivel szemben a vállalkozásnak lejárt tartozása van,
fb)
azt a hitelnyújtó pénzügyi intézményt, akivel a vállalkozás a hitel törlesztésének halasztásában,
a hitel fizetési feltételeinek megváltoztatásában állapodott meg, ilyen megállapodást
kezdeményezett, vagy ha a vállalkozás igénybe vette a jogszabályon alapuló hiteltörlesztési
moratóriumot,
g)
a vállalkozással szemben fennálló követelések és kötelezettségek részletes bemutatását, és azt, hogy ezen
követelések miatt a hitelező az igényét jogi úton érvényesítette-e,
h)
a reorganizáció javasolt kezdő napját – amely nem lehet korábbi, mint a határozathozatal napja és nem lehet
későbbi, mint az azt követő 8. nap – , valamint
i)
a nyilatkozatot arról, hogy a reorganizációs eljárás megindításának ezen alcím alapján nincs jogi akadálya.
(4) A (3) bekezdés szerinti előterjesztés alapján a vállalkozás döntéshozó szerve határoz a válságkezelési stratégia
elfogadásáról és a fizetőképesség helyreállításáról vagy a reorganizációs eljárás kezdeményezéséről. A vállalkozás
döntéshozó szerve a határozatában megállapítja a reorganizáció kezdő időpontját, amely nem lehet korábbi, mint
a határozat kelte, és nem lehet későbbi, mint a határozat keltét követő 8. nap. A reorganizáció és a reorganizációs
eljárás kezdeményezése a létesítő okirat módosítását nem igényli.
(5) A vállalkozás döntéshozó szerve határoz az előzetes reorganizációs tervben szereplő hitelezői követelések
elismeréséről is.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 121. szám

5445

(6) A reorganizációba nem vonhatók be
a)
a vállalkozás által foglalkoztatott munkavállalók munkabér- és bérjellegű követelései,
b)
a munkaerő-kölcsönzési szerződés bérbeadója, illetve az iskolaszövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezet
a munkavállalók, szövetkezeti tagok bérének, bérjellegű juttatásai tekintetében, amelyeket a kölcsönbeadó,
illetve az iskolaszövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezet fizet ki munkadíjként,
c)
az állami adó- és vámhatóság az a) és b) pontban meghatározott kifizetésekre tekintettel keletkező
közterhekre tekintettel, valamint
d)
a vállalkozással szemben kártérítésre jogosultak vállalkozással szemben fennálló követelései.
54. §		
A vállalkozás az 53. § szerinti határozata meghozatalának napjától számított 8 napon belül a bíróságnál kérelmet
nyújt be a reorganizációs eljárás elrendelése iránt.
55. §

(1) A vállalkozás vezető tisztségviselője a reorganizációs eljárás elrendelése iránti kérelemben feltünteti a reorganizáció
megindításáról döntő határozat keltét, a reorganizáció kezdő időpontját, és csatolja a vállalkozás döntéshozó
szervének a reorganizáció megindításáról szóló határozatát, a vezető tisztségviselő 53. § (3) bekezdése szerinti
előterjesztését és annak igazolását, hogy az eljárási illetéket megfizette. A kérelemhez csatolni kell a vállalkozás
vezető tisztségviselőjének nyilatkozatát, amely szerint büntető- és polgári jogi felelőssége ismeretében nyilatkozik,
hogy az 53. § (3) bekezdésében meghatározott okiratokban tett tényállítások, nyilatkozatok, adatok a valóságnak
megfelelően és teljeskörűen tartalmazzák a vállalkozás helyzetének bemutatását.
(2) Ha a vállalkozás vezető tisztségviselője az (1) bekezdésben meghatározott okiratokat, vagy az eljárási illeték
megfizetésének igazolását, valamint az előzetes reorganizációs tervet nem csatolja kérelméhez, akkor a bíróság
felhívására köteles azt 8 napon belül csatolni. Ha ezt a bíróság felhívása ellenére elmulasztja, a kérelem
visszautasításának van helye. A visszautasító végzés elleni fellebbezés határideje a közléstől számított 5 nap.
(3) A bíróság a kérelmet a Pp.-ben meghatározott okokon túl a kérelem beérkezésétől számított 10 munkanapon belül
visszautasítja akkor is, ha
a)
az 50. § (1) bekezdésében felsorolt okok miatt reorganizációs eljárásnak nincs helye, vagy
b)
a reorganizációs eljárás elrendelése iránti kérelem bírósághoz érkezésének napján már fennálló ok miatt
a vállalkozás felszámolását a Cstv. szerint a bíróságnak hivatalból el kell rendelnie.
(4) Ha a kérelem visszautasításának nincs helye, a bíróság a reorganizációs eljárás elrendeléséről a kérelem
beérkezésétől számított 10 munkanapon belül végzést hoz. A bíróság ügyintézési határidejébe nem számít be
a hiánypótlásra történő felhívástól a hiánypótlás teljesítésére adott határidő.
(5) A végzésnek tartalmaznia kell:
a)
a vállalkozás székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát,
b)
a reorganizáció kezdő időpontját,
c)
a vállalkozás felhívását arra, hogy a reorganizációs szakértő előzetes szakértői vizsgálatának díját a bíróság
által meghatározott határidőn belül fizesse meg a bíróság gazdasági hivatalában vezetett bírósági letéti
számlára,
d)
a vállalkozás felhívását arra, hogy a vállalkozás a végzés kézhezvételét követően tájékoztassa a reorganizációs
eljárásba bevont hitelezőit az eljárás megindulásáról,
e)
a reorganizációs szakértő kirendelését és a reorganizációs szakértő felhívását arra vonatkozóan, hogy
haladéktalanul jelölje ki a vállalkozás reorganizációjában közreműködő természetes személy reorganizációs
szakértőt, és személyét jelentse be a vállalkozásnak és a bíróságnak, valamint
f)
a reorganizációs szakértő felhívását arra, hogy a végzés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül
végezze el az 56. § szerinti előzetes szakértői vizsgálatot.
(6) A végzés ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezés határideje a határozat közlésétől számított 5 nap.
A fellebbezést az iratok másodfokú bírósághoz érkezését követő 8 napon belül kell elbírálni.
(7) A reorganizációs eljárás elrendeléséről szóló jogerős végzést a Cégközlönyben nem kell közzétenni.
A reorganizációval kapcsolatos adatok nem nyilvánosak. A reorganizációs eljárás iratainak megtekintését,
az iratokba történő betekintést és az iratokhoz való hozzáférést a bíróság csak a vállalkozás tagjainak, vezető
tisztségviselőjének, jogi képviselőjének, a reorganizációs szakértőnek és a reorganizációba bevont hitelezőnek teszi
lehetővé, és az ügy adatairól is csak a részükre adható felvilágosítás.
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56. §

(1) A reorganizációs szakértő a bíróság reorganizációs eljárást elrendelő jogerős végzésének kézhezvételétől számított
5 munkanapon belül elvégzi és a bíróságnak haladéktalanul benyújtja a vállalkozás vezető tisztségviselője 53. §
(3) bekezdése szerinti előterjesztésének előzetes szakértői vizsgálatát.
(2) A reorganizációs szakértő a vizsgálat során a vállalkozás vezető tisztségviselőjétől, felügyelőbizottságától és
könyvvizsgálójától felvilágosítást kérhet, a vállalkozás számviteli nyilvántartásaiba és irataiba betekinthet.
(3) A reorganizációs szakértő az előzetes szakértői véleményében állást foglal arról, hogy a vállalkozás fenyegető
fizetésképtelenségben van-e és alkalmas-e a reorganizációs eljárás eredményes lefolytatására.
(4) Az előzetes szakértői véleménynek tartalmaznia kell azt, hogy a reorganizációt kizáró körülmények fennállnak-e,
a vállalkozás fenyegető fizetésképtelensége milyen adatok, körülmények alapján állapítható meg, az előzetes
reorganizációs terv megfelel-e a jogszabályi követelményeknek, és az – az észszerű kilátások mellett – alkalmas-e
a vállalkozás működőképességének és fizetőképességének megóvására, illetve helyreállítására. A reorganizációs
szakértőnek nyilatkoznia kell arról is, hogy az előzetes reorganizációs terv nem vonja el nyilvánvaló módon
sem a reorganizációba bevont, sem a reorganizációba be nem vont hitelezők követelésének kielégítési alapját.
Ha a vállalkozásnak lejárt tartozása van, a reorganizációs szakértőnek nyilatkoznia kell arról is, hogy az előzetes
reorganizációs terv ennek az adósságnak a rendezésére is tartalmaz intézkedéseket, a hitelezői érdekek
figyelembevételével.

57. §

(1) Ha a reorganizációs szakértő az előzetes szakértői véleményében a vállalkozást alkalmasnak tartja az eredményes
reorganizációs eljárásra, a szakértői vélemény bírósághoz történő érkezését követő napon a bíróság 90 napra
moratóriumot rendel el. A moratóriumot elrendelő végzést a bíróság kézbesíti a vállalkozás, a reorganizációba
bevont hitelezők, valamint a reorganizációs szakértő részére. A moratóriumot elrendelő végzéssel szemben
fellebbezésnek nincs helye. A moratóriumra és annak joghatásaira a Cstv. 11. §-át kell alkalmazni azzal, hogy
a)
a moratóriumról hozott végzés a Cégközlönyben nem kerül közzétételre, a moratórium a vállalkozást
a végzés kézhezvételétől illeti meg, és a vállalkozás vezető tisztségviselője haladéktalanul köteles a végzésről
és a moratóriummal érintett hitelezők és hitelezői követelések köréről írásban értesíteni a számláit vezető
pénzügyi szervezeteket, továbbá
b)
a fizetési haladék a vállalkozást a reorganizációba bevont hitelezőkkel szemben a moratóriumot elrendelő
végzés kézhezvételétől illeti meg,
c)
a Cstv. 11. § (2) bekezdés h) pontja helyett az 50. § (2)–(6) bekezdését kell alkalmazni,
d)
a Cstv. 11. § (7) és (8) bekezdése helyett a (3) bekezdést, az 59. § (4) bekezdését és a 63. § (1) bekezdését kell
alkalmazni, valamint
e)
a Cstv. 11. § (2) bekezdés g) pontját a moratórium fennállása alatt úgy kell alkalmazni, hogy a vállalkozás
pénzforgalmi számláját érintő valamennyi fizetési megbízást a vállalkozás köteles a reorganizációs
szakértővel ellenjegyeztetni.
(2) A moratórium időtartama alatt a moratórium hatálya alá nem eső, a moratórium időszakában esedékessé váló
tartozásait a vállalkozás köteles teljesíteni, ha pedig annak jogalapját vagy összegét vitatja, az erre vonatkozó
jognyilatkozatát a tartozás esedékessé válásától számított 20 napon belül írásban köteles a jogosulttal közölni.
(3) Ha a vállalkozás a moratórium időtartama alatt a hitelezői érdekeket súlyosan veszélyeztető magatartást
tanúsít, a reorganizációs szakértő indítványára a bíróság a moratóriumot megszünteti. A reorganizációs szakértő
indítványára a bíróság a moratóriumot megszünteti akkor is, ha a reorganizációs szakértő megállapítása szerint
az 53. § (3) bekezdése szerinti előterjesztés vagy melléklete valótlan adatot vagy tényállítást tartalmazott,
vagy a vállalkozás nem működik együtt a reorganizációs szakértővel, annak felhívása ellenére nem kezdte
meg a tárgyalásokat a hitelezőkkel, vagy a tárgyalások lefolytatásával felhagyott. A bíróság a kérelemről annak
beérkezését követő 10 munkanapon belül határoz.
(4) A bíróság a moratóriumot a vállalkozás kérelmére legfeljebb 60 nappal meghosszabbíthatja, ha a vállalkozás
valamennyi reorganizációba bevont hitelezőjével a moratórium időtartama alatt nem állapodott meg
a reorganizációs tervről, azonban a vállalkozás csatolja a reorganizációs szakértő szakmai véleményét arról, hogy
a meghosszabbított moratórium időtartama alatt az eljárásba bevont valamennyi hitelezővel a megállapodás
megkötése valószínűsíthető. A moratórium meghosszabbítása iránti kérelemhez a vállalkozásnak csatolnia kell
a vállalkozás vezető tisztségviselőjének a reorganizációs szakértő által ellenjegyzett jognyilatkozatát, amely szerint
a moratórium meghosszabbítását reorganizációba bevont hitelezők – követelésarányosan számított – többsége
nem ellenzi.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 121. szám

5447

58. §

(1) A reorganizációs szakértő a reorganizációs eljárás megindítása után haladéktalanul áttekinti a vállalkozás vagyoni,
pénzügyi helyzetét, tájékozódik a tervezett reorganizációt érintő valamennyi körülményről. A reorganizációs
szakértő részt vesz a reorganizációs terv hitelezőkkel történő egyeztetésében.
(2) A reorganizációs eljárás alatt a vállalkozás a gazdasági tevékenységét továbbra is folytatja.
(3) A moratórium kezdő időpontjától a vállalkozás vezető tisztségviselője a vállalkozás vagyonával kapcsolatosan,
továbbá a vállalkozás gazdasági tevékenysége során csak a reorganizációs szakértő előzetes írásbeli jóváhagyása
mellett tehet jognyilatkozatot, és tehet a mindennapi gazdálkodás körét meghaladó kötelezettségvállalást.
(4) A vállalkozás vezető tisztségviselője köteles a vállalkozás követeléseinek érvényesítéséhez, behajtásához szükséges
intézkedéseket megtenni, és erről a reorganizációs szakértőt tájékoztatni.
(5) A reorganizációs eljárás kezdő időpontjától kezdődően a vállalkozás döntéshozó szerve nem hozhat olyan
határozatot, amely a reorganizációs terv jóváhagyását, végrehajtását észszerűtlen módon akadályozza, nehezíti,
vagy a vállalkozás pénzügyi helyzetéhez képest indokolatlan üzleti kockázattal járna.

59. §

(1) A hitelező és a reorganizációs szakértő a vállalkozás üzleti titkot és egyéb magántitkot tartalmazó adatait,
dokumentumait a feladatai ellátásához, jogai gyakorlásához és kötelezettségei teljesítéséhez szükséges célból
ismerheti meg, és ezen titkok megőrzésére titoktartási kötelezettség terheli, ide nem értve azokat az információkat,
amelyek a hitelezőkkel történő egyeztetéshez, valamint a bírósági eljáráshoz szükségesek.
(2) A reorganizáció során a vállalkozás vezető tisztségviselője köteles a reorganizációs szakértővel együttműködni,
feladatainak ellátását elősegíteni és számára a feladatai ellátásához szükséges minden információt és
dokumentumot rendelkezésre bocsátani.
(3) A vállalkozás vezető tisztségviselője a reorganizáció során köteles beszámolni a reorganizációs szakértőnek az 57. §
(2) bekezdése és az 58. § (4) bekezdése szerinti kötelezettségei teljesítéséről, haladéktalanul jelezni köteles az 50. §
(6) bekezdésében meghatározott körülményt, továbbá azt, ha a moratórium hatálya alá nem tartozó fizetési
kötelezettségeivel 20 napot meghaladó késedelembe esik, ideértve azt is, ha ennek megfizetésére vonatkozóan
a hitelezőtől a Cstv. 27. § (3) bekezdése szerinti felszólítást kapott.
(4) A vállalkozás vezető tisztségviselője a reorganizációval összefüggő feladatok, illetve határidők elmulasztásából
vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért a polgári jog általános szabályai szerint kártérítési felelősséggel
tartozik. A vezető tisztségviselő mulasztása esetén – a reorganizációs szakértő vagy a vállalkozás hitelezője
kérelmére – a bíróság a vezető tisztségviselőt 100 000 Ft-tól 900 000 Ft-ig terjedő, ismételten is kiszabható
pénzbírsággal sújtja.
(5) Ha a vállalkozás vezető tisztségviselője a (2) vagy a (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségét megszegi,
vagy ha a reorganizációs szakértő tudomására jut, hogy a vállalkozás a moratórium hatálya alá nem tartozó
fizetési kötelezettségeivel 20 napot meghaladó késedelembe esik, haladéktalanul köteles erről a bíróságot és
a reorganizációba bevont hitelezőket értesíteni, és csatolja azokat a dokumentumokat, amelyek ezeket igazolják.
(6) Ha a vállalkozás felszámolás alá kerül, és megállapítható, hogy a reorganizációs szakértő alapos ok
nélkül késlekedett az (5) bekezdés szerinti értesítési kötelezettségével, vagy a vállalkozás jogügyletei,
kötelezettségvállalásai előzetes jóváhagyásának megadásával közreműködött vagy közrehatott abban, hogy egyes
hitelezők mások rovására előnyben részesüljenek, a vállalkozás felszámolásának elrendelését követően a felszámoló
vagy a felszámolási eljárásban nyilvántartásba vett hitelezők keresetére indított perben a bíróság a reorganizációs
szakértőt kártérítésre kötelezi, és a reorganizációs szakértőként kapott díjazás visszafizetésére is kötelezheti.

60. §

(1) A vállalkozás a reorganizációs eljárás alatti működéséhez, illetve a reorganizációs terv végrehajtásához átmeneti
vagy új finanszírozást vehet igénybe, amely finanszírozást biztosító hitelezők a reorganizációba bevonásra kerülnek.
Az új vagy átmeneti finanszírozás minden olyan pénzügyi, vagyoni támogatás vagy a piaci feltételeknél kedvezőbb
hitelkonstrukció lehet, amely szükséges ahhoz, hogy a vállalkozás a reorganizációs eljárás, illetve a reorganizációs
terv végrehajtása során is folytathassa működését, vagy a reorganizáció célját szolgáló átszervezést hajtson végre.
(2) A reorganizációs szakértő jogosult arra, hogy az új vagy átmeneti finanszírozást nyújtó hitelező felé nyilatkozatot
tegyen arról, hogy a vállalkozás helyzete, illetve a reorganizációs terv milyen befektetési kockázatot jelent.
(3) A reorganizációs tervet írásba kell foglalni. A reorganizációs terv bármely, a vállalkozás pénzügyi egyensúlyának
helyreállítását célzó intézkedést tartalmazhat, beleértve a vállalkozás kötelezettségállománya rendezésének módját,
a vállalkozás veszteségcsökkentő programját, valamint – ha ezt e törvény lehetővé teszi, és a felek szándéka is erre
irányul – a vállalkozás működése átszervezésével, tulajdonosi szerkezetének megváltoztatásával vagy a 21. alcímben
szabályozott leválasztással történő szervezeti és működési átalakítását, valamint a 68. § (3) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével nyújtott állami finanszírozást is.
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(4) A reorganizációs tervben a hitelező – ideértve az államot, önkormányzatot, valamint az adó és más köztartozás
behajtását végző szervezetet is – a vállalkozás javára fizetési kedvezményt adhat, követeléséről részben lemondhat.
(5) A reorganizációs eljárás alatt a biztosítékul szolgáló vagyontárgyat a vállalkozás – ha e törvény eltérően nem
rendelkezik – nem idegenítheti el és nem terhelheti meg.
(6) A reorganizációs tervnek meg kell határoznia a végrehajtásának határidejét is, amely nem lehet hosszabb,
mint két év. A reorganizációs terv részeként a hitelezők kiköthetik, hogy a reorganizációs szakértő ellenőrzi
a reorganizációs terv végrehajtását, és erről beszámol a hitelezőknek, a vállalkozás pedig az ellenőrzés tűrésére és
a reorganizációs szakértővel történő együttműködésre köteles.
(7) A vállalkozás a moratórium ideje alatt köteles a reorganizációs tervbe bevont valamennyi hitelező jóváhagyását
és a reorganizációs szakértő 61. § (1) bekezdése szerinti szakértői véleményét beszerezni. A vállalkozás hitelezővel
kötött megállapodását – a hitelezővel kötött megállapodás kifejezett rendelkezése hiányában is – úgy kell tekinteni,
hogy a hitelező a vállalkozás végleges reorganizációs tervét a rá vonatkozó részben megismerte és jóváhagyta.
61. §

(1) Ha a vállalkozás valamennyi reorganizációba bevont hitelezőjével megállapodott, a vállalkozás a hitelezők által
jóváhagyott végleges reorganizációs tervet, a hitelezők jóváhagyó nyilatkozatait, a reorganizációs terv elkészítésével
összefüggésben készített új – az összes hitelezői jóváhagyás beérkezését követő nap időpontjára vonatkozóan
készített – közbenső mérleget és az azzal összefüggő üzleti jelentéseket a reorganizációs szakértő véleményével
együtt – a reorganizációs szakértő véleményének kézhezvételétől számított 8 napon belül – benyújtja a bíróságnak.
A reorganizációs szakértő a szakértői véleményét a reorganizációs terv utolsó hitelező általi jóváhagyását követő
5 napon belül köteles elkészíteni és átadni a vállalkozás részére.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szakértői véleményben a reorganizációs szakértő a hitelezők által elfogadott reorganizációs
terv és a vállalkozás aktuális helyzete alapján az 56. §-ban előírtakra is kiterjedő vizsgálatot köteles elvégezni.
A szakértői véleményben a reorganizációs szakértőnek arról kell állást foglalnia, hogy a reorganizációs
terv végrehajtásával a vállalkozás az észszerű kilátások mellett alkalmas-e a működőképességének és
fizetőképességének megóvására, illetve helyreállítására, és a reorganizációs terv megfelel-e a jogszabályoknak.
(3) A bíróság a reorganizációs tervről a vállalkozás kérelmének beérkezését követő 10 munkanapon belül határoz.
A bíróság ügyintézési határidejébe nem számít be a hiánypótlásra történő felhívástól a hiánypótlás teljesítésére
adott határidő. A bíróság a reorganizációs tervet jóváhagyja, és a reorganizációs eljárást befejezetté nyilvánítja, ha
a reorganizációs szakértő a szakértői véleményében azt állapítja meg, hogy a reorganizációs terv végrehajtásával
a vállalkozás az észszerű kilátások mellett alkalmas a működőképességének és fizetőképességének megóvására,
illetve helyreállítására, és a reorganizációs terv megfelel a jogszabályoknak.
(4) A bíróság a reorganizációs terv jóváhagyását végzéssel megtagadja, és a reorganizációs eljárást hivatalból
megszünteti, ha a reorganizációs szakértő a szakértői véleményében azt állapítja meg, hogy a reorganizációs terv
végrehajtása észszerű kilátások mellett nem alkalmas a vállalkozás működőképességének és fizetőképességének
megóvására, illetve helyreállítására, vagy nem felel meg a jogszabályoknak.
(5) A bíróság a reorganizációs terv jóváhagyása tárgyában hozott határozatot a reorganizációba bevont hitelezők és
a reorganizációs szakértő részére is kézbesíti.

62. §

(1) A reorganizációs terv bírósági jóváhagyása esetén a tervben foglalt jogok és kötelezettségek a vállalkozásra és
a reorganizációba bevont hitelezőre terjednek ki.
(2) A bíróság jogerős végzésével jóváhagyott reorganizációs terv a vállalkozás és a reorganizációba bevont hitelező
között fennálló, a reorganizációs tervvel érintett szerződés közokiratba foglalt módosításának és egyben
– a reorganizációba bevont hitelezők általi elfogadásának napján fennálló elismert és nem vitatott tartozások
tekintetében – a vállalkozás tartozáselismerésének is minősül.
(3) A reorganizációs tervben szereplő kötelezettség jogosultja – a teljesítési határidő elteltét követően – az őt megillető
kötelezettség vonatkozásában, a jogerősen jóváhagyott reorganizációs terv alapján végrehajtási záradék kiállítását
kérheti az első fokon eljárt bíróságtól. A lejárt teljesítési határidejű kötelezettség vonatkozásában végrehajtási
záradékkal ellátott reorganizációs terv végrehajtható okirat.
(4) A reorganizációs terv jóváhagyása iránti kérelem elutasítása, a reorganizációs eljárás megszüntetése vagy
a reorganizációs terv eredménytelen végrehajtása esetén a vállalkozás ellen indult csődeljárásban vagy
felszámolási eljárásban a hitelező az igényét – feltételeiben és összegszerűségében – a reorganizációs eljárás során
a vállalkozással kötött megállapodásának figyelmen kívül hagyásával jogosult érvényesíteni.
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63. §

(1) A bíróság a reorganizációs eljárást megszünteti,
a)
ha a reorganizációs szakértő az előzetes szakértői véleményében arról nyilatkozik, hogy a vállalkozást
nem tartja alkalmasnak az eredményes reorganizációs eljárásra,
b)
ha a vállalkozás ellen jogerősen az 50. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott eljárást rendeltek el,
vagy a vállalkozás ellen, illetve a vállalkozás valamely vagyonelemére vonatkozóan az 50. § (1) bekezdés
f ) pontja szerinti eljárást, intézkedést rendeltek el,
c)
ha a 60. § (7) bekezdése szerint a hitelezők által jóváhagyott végleges reorganizációs terv és reorganizációs
szakértői vélemény a moratórium, illetve a meghosszabbított moratórium lejáratának napjáig nem került
a bírósághoz benyújtásra,
d)
a reorganizációs szakértő 59. § (5) bekezdése szerinti értesítése alapján,
e)
ha a vállalkozás az eljárás megszüntetését kéri,
f)
a 61. § (4) bekezdése szerinti esetekben,
g)
ha a vállalkozással szemben végrehajtást rendeltek el, vagy
h)
ha a vállalkozás a reorganizációs szakértő előzetes vizsgálatának díját a bíróság felhívásában meghatározott
határidőn belül nem fizeti meg.
(2) A megszüntető végzést
a)
az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a reorganizációs szakértő előzetes szakértői véleményének
a bírósághoz történő beérkezését követő 5 napon belül,
b)
az (1) bekezdés b) és g) pontja szerinti esetekben az eljárást elrendelő, jogerős bírósági vagy végleges
hatósági határozat közzétételétől számított 5 munkanapon belül – közzétételre nem kerülő bírósági
határozat, bíróság, ügyészi intézkedés vagy az 50. § (1) bekezdés c)–d) pontja szerinti körülmény vagy
bírósági határozat esetén az erről történő tudomásszerzésről számított 10 napon belül –
kell meghozni.
(3) A megszüntető végzés ellen fellebbezésnek van helye.
(4) A reorganizációs eljárás megszüntetéséről hozott végzést a bíróság kézbesíti a vállalkozás, a reorganizációba bevont
hitelezők, valamint a reorganizációs szakértő részére.
(5) A reorganizációs eljárás megszüntetésére tekintettel a bíróság nem állapítja meg a vállalkozás fizetésképtelenségét,
és nem rendeli el a vállalkozás felszámolását.
(6) Ha a reorganizációs eljárás megszüntetésre kerül és a reorganizációba bevont hitelező a vállalkozás ellen
utóbb a felszámolás elrendelése iránt nyújt be kérelmet, kérelmében a Cstv. 27. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
és a Cstv. 27. § (3) bekezdése szerinti fizetési felszólítás megküldését nem kell igazolnia arra a követelésére
vonatkozóan, amely a reorganizációs eljárásnak is tárgya volt. Ebben az esetben az adós Cstv. 27. § (3) bekezdése
szerinti végső teljesítési határidejének a reorganizációs eljárás megszüntetéséről rendelkező elsőfokú végzés
hitelező általi kézhezvételének napját követő napot kell tekinteni.

64. §

(1) A vállalkozás a reorganizációs terv végrehajtásának időtartama alatt félévente köteles tájékoztatni a reorganizációba
bevont hitelezőket a vállalkozás gazdasági helyzetéről és a reorganizációs terv végrehajtásának állásáról.
(2) Ha a reorganizációs terv végrehajtása tekintetében lényeges körülményváltozás áll be, a vállalkozás vezető
tisztségviselője haladéktalanul köteles erről tájékoztatni a reorganizációba bevont hitelezőket.
(3) Ha a reorganizációs terv szerint a reorganizációs szakértő köteles a terv végrehajtását ellenőrizni, akkor
a reorganizációs szakértőnek beszámolási kötelezettsége áll fenn a vállalkozás döntéshozó szervével és
a reorganizációs tervbe bevont hitelezőkkel szemben, folyamatosan köteles ellenőrizni a vállalkozás gazdasági
helyzetét. Haladéktalanul köteles értesíteni a vállalkozás döntéshozó szervét, felügyelőbizottságát és
könyvvizsgálóját, valamint az átmeneti vagy új finanszírozókat, ha a vállalkozás a fizetési kötelezettségeivel 30 napot
meghaladó késedelembe esett, vagy ha a követelései érvényesítésére nem tesz intézkedéseket.

65. §

(1) A reorganizációs szakértő díjának mértéke a vállalkozás reorganizációs szakértő által ellenőrzött és az 53. §
(3) bekezdés c) pontja szerinti mérlegben szereplő eszközök könyv szerinti értékének – a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén az eszközök becsült forgalmi értékének – alapulvételével:
a)
50 000 000 Ft alatti könyv szerinti érték esetén annak 2%-a, de legkevesebb 200 000 Ft,
b)
50 000 000 Ft – 100 000 000 Ft közötti könyv szerinti érték esetén annak 2%-a,
c)
100 000 001 Ft – 500 000 000 Ft közötti könyv szerinti érték esetén a 100 000 000 Ft 2%-a és az efeletti rész
1,25%-a,
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d)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

500 000 001 Ft – 1 000 000 000 Ft közötti könyv szerinti érték esetén az 500 000 000 Ft 1,25%-a és az efeletti
rész 0,75%-a,
e)
1 000 000 001 Ft feletti könyv szerinti érték esetén az 1 000 000 000 Ft 0,75%-a és az efeletti rész 0,25%-a.
A reorganizációs szakértőt a reorganizációs terv jóváhagyása és az eljárás befejezetté nyilvánítása esetén
az (1) bekezdésben meghatározott összeg további 15%-a, de legalább 300 000 Ft illeti meg.
A bíróság a díj összegét az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően is megállapíthatja, ha az eljárás
körülményeire tekintettel indokolatlanul magas lenne a reorganizációs szakértőt megillető díj összege. A bíróság
a díj megfizetésére a reorganizációs tervet jóváhagyó, a jóváhagyást megtagadó vagy az eljárást megszüntető
végzésében a vállalkozást kötelezi. A díj megfizetéséért a vállalkozás vezető tisztségviselői és többségi befolyással
rendelkező tagjai kezesként felelnek. A reorganizációs szakértő a díj összegén felül költségtérítésre nem jogosult.
A reorganizációs szakértő az 52. § (3) bekezdése alapján közreműködőként igénybe vett vagy kijelölt személy
számára kifizetett díj megtérítését a vállalkozással szemben nem érvényesítheti.
A reorganizációs szakértő előzetes szakértői vizsgálatának díja az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben
250 000 Ft, az (1) bekezdés c)–e) pontja szerinti esetben 500 000 Ft. A díj megfizetésére a bíróság – határidő
tűzésével – az 55. § (5) bekezdése szerinti végzésében kötelezi a vállalkozást. A befizetés közleményében fel kell
tüntetni a vállalkozás nevét, adószámát, az ügyszámot, és azt, hogy a befizetett összeg a reorganizációs eljárás
előzetes szakértői vizsgálatának díja.
Ha a reorganizációs terv szerint a reorganizációs szakértő köteles a reorganizációs terv végrehajtását is ellenőrizni,
a reorganizációs terv végrehajtásának ellenőrzéséért járó díjat a vállalkozás és a reorganizációs szakértő közötti
megállapodás alapján a reorganizációs tervben kell feltüntetni.
Ha a reorganizációs terv végrehajtásának ellenőrzéséért járó díjról a vállalkozás és a reorganizációs szakértő
nem állapodik meg a reorganizációs tervben, a reorganizációs szakértőt a reorganizációs terv végrehajtásának
időtartama alatt havonta, a vállalkozás tárgyhavi nettó árbevételének 0,5%-a, de az (1) bekezdés a)–c) pontja
szerinti esetben legalább 75 000 Ft és legfeljebb 250 000 Ft, az (1) bekezdés d) és e) pontja szerinti esetben legalább
500 000 Ft és legfeljebb 1 500 000 Ft díjazás illeti meg, amelyet a reorganizációs tervben szerepeltetni kell azzal,
hogy az havonta, a tárgyhót követő hónap 15. napján esedékes.
Az e §-ban meghatározott díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

66. §		
A Cstv. 40. §-a szerinti, a vállalkozás jogügyleteinek bíróság előtti megtámadására vonatkozó határidők
a reorganizációs eljárás időtartamával meghosszabbodnak.
67. §

(1) Az az átmeneti vagy új finanszírozást tartalmazó jogügylet, amelyet a reorganizációs szakértő jóváhagyott, és
a bíróság által jóváhagyott reorganizációs tervben szerepel, a Cstv. 40. §-a alapján csak olyan körülmények alapján
támadható meg, amelyekről a reorganizációs szakértőnek nem lehetett tudomása.
(2) Ha a vállalkozás felszámolását a reorganizációs eljárás jogerős befejezetté nyilvánításától vagy megszüntetésétől
számított egy éven belül jogerősen elrendelik, a reorganizáció során átmeneti, illetve új finanszírozást nyújtó
hitelező követelésének kielégítésére a Cstv. 57. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hitelezői kategóriában, az a) pont
hatálya alá tartozó hitelezői követelések között elsőként kerül sor.

68. §

(1) Az állam a reorganizációs eljáráshoz kapcsolódóan jogszabály alapján finanszírozási eszközöket nyújthat
a vállalkozás átszervezéséhez és a veszteséges gazdálkodást okozó körülmények megszüntetéséhez.
(2) Az adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 76. §-ában foglaltakat akként alkalmazza
a reorganizációs eljárás alatt álló adózó vállalkozások esetében, hogy az adózó kérelmére mellőzi a visszatartási
jogának gyakorlását akkor is, ha a költségvetési támogatás – visszaigénylés, visszatérítés – elmaradása az adózó
reorganizációját veszélyezteti, és az előzetes reorganizációs terv alapján az adózás rendjéről szóló 2017. évi
CL. törvény 76. § (2) bekezdése szerinti tartozás későbbi megfizetése valószínűsíthető. Az adózó a visszatartási
jog mellőzésére irányuló kérelméhez csatolja az előzetes reorganizációs tervet. Az adóhatóság a visszatartási jog
mellőzése iránti kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül, egymillió Ft feletti kérelem esetén 8 napon belül
dönt. A visszatartási jog mellőzése iránti kérelem benyújtásának napján a kiutalási határidő újrakezdődik.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti intézkedés, valamint – ha az adó- vagy köztartozást, továbbá államot, illetve
önkormányzatot megillető követelést érint – a 60. § (4) bekezdése szerinti intézkedés az európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási intézkedésekről szóló és az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó
ideiglenes jogi kereteket meghatározó európai uniós jogi aktusokkal összhangban valósítható meg.
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69. §
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(1) A vállalkozás döntéshozó szerve határozhat úgy is, hogy az e § szerinti nyilvános reorganizációs eljárás keretében
hagyatja jóvá a hitelezőivel a reorganizációs tervet. Ebben az esetben az 55. § (1) bekezdése szerinti kérelemben
a vállalkozásnak nyilatkoznia kell arról, hogy nyilvános reorganizációs eljárást kezdeményez. A bíróság
reorganizációs eljárást elrendelő végzése tartalmazza, hogy az eljárás nyilvános reorganizációs eljárásként került
megindításra.
(2) A nyilvános reorganizációs eljárás jogerős elrendelésével a bíróság intézkedik a nyilvános reorganizációs
eljárásra vonatkozó adatoknak a vállalkozást nyilvántartó nyilvántartásba történő bejegyzése iránt. A nyilvános
reorganizációs eljárás jogerős elrendelése napjától a vállalkozás cégneve a „reorganizáció alatt” („r. a.”) toldattal
egészül ki.
(3) A nyilvános reorganizációs eljárásban a reorganizációs eljárás sajátosságainak megfelelően a Cstv. csődeljárásra
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, az alábbi és a (4)–(9) bekezdésben foglalt kivételekkel:
a)
az eljárásban a reorganizációs szakértő mellett vagyonfelügyelő nem kerül kirendelésre, a vagyonfelügyelő
feladatait a reorganizációs szakértő látja el,
b)
a reorganizációba – kivéve az 53. § (6) bekezdésben felsorolt jogosultakat – az eljárás lefolytatása iránt
benyújtott kérelem alapján elrendelt ideiglenes fizetési haladék napján már lejárt követeléssel rendelkező
hitelezőket kell bevonni,
c)
a hitelezők a követeléseiket a nyilvános reorganizációs eljárás elrendeléséről szóló végzés közzétételétől
számított 30 napon belül kötelesek bejelenteni a vállalkozásnak és a reorganizációs szakértőnek,
d)
a követelések nyilvántartásba vételéért a hitelezőknek nem kell nyilvántartásba vételi díjat fizetniük,
e)
a vállalkozást megillető moratórium hossza 170 nap, amely csak a reorganizációba bevont hitelezői
követelésekre vonatkozóan illeti meg a vállalkozást; a moratórium nem hosszabbítható meg, a reorganizációs
tervről történő szavazást a moratórium lejárata előtt meg kell tartani,
f)
az egyezség részét képezi a reorganizációs terv is,
g)
az egyezségről elektronikus úton és papíralapon is szavazhatnak a hitelezők, a hitelező nyilatkozatát mindkét
esetben teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni,
h)
a reorganizációs tervről csak a b) pontban meghatározott hitelezők szavaznak.
(4) A nyilvános reorganizációs eljárás során is alkalmazni kell a 48–55. §-t, az 57. § (2) és (3) bekezdését, az 58. §-t,
az 59. §-t, a 60. § (1)–(6) bekezdését és a 62–68. §-t.
(5) A nyilvános reorganizációs eljárás elrendelése iránti kérelemre a Cstv. csődeljárás elrendelése iránti kérelemre előírt
rendelkezéseket és az 55. § (1)–(6) bekezdésben foglaltakat kell együttesen alkalmazni.
(6) A nyilvános reorganizációs eljárásban hitelezői osztályok kialakítására nem kerül sor.
(7) A reorganizációs terv a hitelezők által jóváhagyottnak minősül, ha az a szavazati joggal rendelkező összes
hitelezőt megillető szavazatszámhoz viszonyítva az igenlő szavazatok 75%-át megkapta azzal, hogy a zálogjoggal,
alzálogjoggal, óvadékkal, önálló zálogjoggal, biztosítéki célú vételi joggal, biztosítéki célú engedményezéssel
rendelkező hitelezők (e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban: biztosítékkal rendelkező hitelező) egyike
sem kaphat a tőkekövetelésének 75%-ánál alacsonyabb kielégítést, a többi hitelező pedig nem kaphat
a tőkekövetelésének 60%-ánál alacsonyabb kielégítést. A jóváhagyáshoz szükséges szavazat számításánál
a hitelező által az eljárás megindítása előtt legfeljebb 120 nappal vagy a reorganizációs eljárás alatt másik hitelezőre
átruházott szerződést vagy követelést nem lehet figyelembe venni. A vállalkozás számvitelről szóló törvény szerinti
jelentős tulajdoni részesedéssel rendelkező tagjának, részvényesének, valamint annak a gazdasági társaságnak,
amellyel a vállalkozás a Ptk. szerint vállalatcsoportban vesz részt, a szavazatát negyedakkora mértékben kell
figyelembe venni a szavazatszám megállapításánál, mint ami a követelése összege alapján ezt a hitelezőt
megilletné. A reorganizációs terv hatálya kiterjed az e bekezdés szerinti hitelezők körében a nemmel szavazó,
a tartózkodó és a szavazásban részt nem vevő hitelezőkre is, azonban rájuk nézve nem tartalmazhat kirívóan
hátrányos vagy méltánytalan feltételeket. Önmagában az a körülmény, hogy a reorganizációs terv az átmeneti
vagy új finanszírozást nyújtó hitelezők vagy a biztosítékkal rendelkező hitelezők számára – a finanszírozási eszköz
visszafizetése, illetve a biztosítékkal érintett vagyontárgy vonatkozásában vagy arra tekintettel – kedvezőbb
feltételeket biztosít, e bekezdés alkalmazása szempontjából nem tekinthető kirívóan hátrányos vagy méltánytalan
feltételnek.
(8) Nyilvános reorganizációs terv részeként – a 76. § alapján és az ott szabályozott eljárás szerint – sor kerülhet
a vállalkozás vagyonának leválasztására is, amelynek során a vállalkozás gazdasági tevékenységének folytatására
alkalmas része működő termelési egységként kerül működtetésre oly módon, hogy kiválással olyan gazdasági
társaság jön létre, amelyben fennálló társasági részesedés – a reorganizációs terv részeként – a reorganizációs
eljárás alatt kerül értékesítésre, és a reorganizációs terv részeként kerül sor az értékesítési bevétel felhasználására is.
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Leválasztásra akkor kerülhet sor, ha a vállalkozás olyan tevékenységet folytat, vagy olyan a tulajdonosi szerkezete,
amely alapján csődeljárás vagy felszámolási eljárás esetén a Cstv. IV. Fejezetének alkalmazására kerülhetne sor.
(9) A (8) bekezdés szerinti eljárásra jogosult vállalkozások körét a Kormány rendeletben hirdeti ki.
70. §

(1) A Cstv. felszámolási eljárással összefüggő rendelkezéseit a reorganizációs eljárással összefüggésben az e §-ban
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az adós csődeljárás vagy felszámolási eljárás iránt nem nyújthat be kérelmet, ha
a)
reorganizációs eljárás megindítása iránt nyújtott be kérelmet,
b)
ha reorganizációs eljárás van folyamatban,
c)
a csődeljárás elrendelése iránti kérelme benyújtását megelőzően olyan reorganizációs eljárás volt
folyamatban, ahol a reorganizációs eljárást a bíróság megszüntette, és a megszüntető végzés jogerőre
emelkedésétől számítva egy év még nem telt el, vagy
d)
a csődeljárás elrendelése iránti kérelme benyújtását megelőzően olyan reorganizációs eljárás volt
folyamatban, amelyben a bíróság által jóváhagyott reorganizációs terv végrehajtásának időtartama még nem
zárult le.
(3) Ha a felszámolás elrendelését a Cstv. 27. § (2) bekezdés a) vagy b) pontjára hivatkozással kérik, de az adós igazolja,
hogy reorganizációs eljárás van folyamatban – ideértve azt is, ha a reorganizációs eljárás elrendelése iránti kérelmet
még a felszámolási eljárás iránti kérelem benyújtását megelőzően nyújtották be, de a reorganizációs eljárás
elrendeléséről a bíróság még nem hozott határozatot –, a bíróság a felszámolási eljárás iránti kérelem elbírálását
a reorganizációs szakértő indítványára felfüggeszti.
(4) A bíróság a felszámolási eljárás iránti kérelem elbírálását hivatalból folytatja, ha a reorganizációs eljárás a 63. §-ban
foglaltak szerint jogerősen megszüntetésre került, kivéve, ha a felszámolási eljárás iránti kérelmet olyan hitelező
nyújtotta be, aki a reorganizációba nem bevont hitelező, és az adós kötelezettséget vállal arra, hogy ezzel
a hitelezővel 45 napon belül megállapodik a lejárt tartozása megfizetéséről.
(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a bíróság a felszámolási eljárás iránti kérelem elbírálására irányuló eljárást hivatalból
akkor is folytatja, ha a reorganizációs terv jóváhagyását jogerősen elutasították vagy az adós nem igazolja, hogy
a reorganizációba bevont hitelezővel megállapodott a lejárt tartozása megfizetéséről.
(6) A (4) vagy az (5) bekezdés szerinti esetben sem kell folytatni a felszámolás elrendelése iránti kérelem elbírálását, ha
az eljárás szünetelésére vonatkozó, a Cstv. 6. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti kérelmet adtak be, vagy ha
a felszámolási eljárás iránti kérelmet visszavonták.

71. §

(1) A Ctv. és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi
CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnytv.) rendelkezéseit a reorganizációs eljárással összefüggésben az e §-ban
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A nyilvántartásban a Ctv. 26. § (1) bekezdése szerinti, a Cnytv. 93. § (1) bekezdése szerinti, a hitelezők védelme
szempontjából jelentős adatok között fel kell tüntetni a nyilvános reorganizációs eljárás kezdő napját és befejezését.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott adatokat, valamint a szervezet neve (rövidített neve) mellett a „reorganizáció
alatt” („r. a.”) toldat bejegyzését – a nyilvános reorganizációs eljárást lefolytató Fővárosi Törvényszék végzése
alapján – hivatalból kell rögzíteni a nyilvántartásban. Ha a nyilvános reorganizációs eljárás befejeződik vagy
megszűnik, a Fővárosi Törvényszék végzése alapján e végzés jogerőre emelkedésének napjával a nyilvános
reorganizációval összefüggésben bejegyzett adatokat – ideértve a szervezet nevéhez (rövidített nevéhez)
kapcsolódó toldatot is – hivatalból kell törölni a nyilvántartásból.

72. §

(1) A jelen alcím rendelkezéseit a jelen alcím hatálybalépése napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
Ha a vállalkozás a reorganizációs eljárás iránti kérelmet e törvény hatálybalépése előtt nyújtotta be, a kérelem
elbírálására és a reorganizációs eljárás lefolytatására az e törvényben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy
a)
a reorganizációs eljárást akkor is elrendeli a bíróság, ha a kérelem a benyújtásának időpontjában hatályos
jogszabályoknak megfelel, és
b)
a nyilvános reorganizációs eljárásban a reorganizációs tervet akkor is jóváhagyja a bíróság,
ha az a reorganizációs eljárás iránti kérelem benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályoknak megfelel.
(2) Az ezen alcím szerinti reorganizációs eljárás iránti kérelmet 2022. december 31-ig lehet benyújtani a bírósághoz.
A határidő elmulasztása jogvesztő.
(3) A 2022. december 31-ig benyújtott kérelem alapján a reorganizációs eljárásokat ezen alcím szabályai szerint kell
lefolytatni, és a reorganizációs terv végrehajtására, annak ellenőrzésére is ezen alcímben foglaltakat kell alkalmazni.
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73. §		
Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben kijelölje a 69. § (8) bekezdésben meghatározott eljárás
kezdeményezésére jogosult vállalkozásokat.

21. A Cstv. eltérő alkalmazása
74. §

(1) A Cstv. rendelkezéseit az ezen alcímben foglalt eltérésekkel a 2022. december 31-ig benyújtott kérelmek alapján
megindított csődeljárásokban és felszámolási eljárásokban kell alkalmazni.
(2) A Cstv. 6. § (1) bekezdésétől eltérően a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes a Kormány Cstv. 65. §-a
alapján kihirdetett rendeletében stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősített szervezet
csődeljárására és felszámolási eljárására (Cstv. IV. Fejezet), valamint arra a csődeljárásra és felszámolási eljárásra,
amelyben az (5) bekezdés alapján kell a Cstv. IV. Fejezetének szabályait alkalmazni.
(3) A Cstv. 27. § (2b) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Cstv. 27. § (2) bekezdés a) és b) pontja
esetében csak akkor nyújtható be az adós felszámolása iránti kérelem, ha a követelés összege (kamatok és járulékok
nélkül számítva) meghaladja a 400 000 Ft-ot.
(4) A Cstv. IV. Fejezetében foglalt szabályokat kell alkalmazni arra a gazdasági társaságra is, amelyben az államnak
részesedése van. Ebben az esetben a Kormánynak nem kell a Cstv. 65. §-a szerinti rendeletet meghoznia. A bíróság
az állami részesedésre vonatkozó adatokat a cégjegyzékből állapítja meg, szükség esetén az adós gazdálkodó
szervezetet kiegészítő nyilatkozattételre hívja fel.
(5) Ha a gazdálkodó szervezet végelszámolójaként – a 80. § (1) bekezdése alapján – a Cstv. 66. § (2) bekezdésében
meghatározott állami felszámoló szervezet jár el, és a gazdálkodó szervezet felszámolását kezdeményezi
a Ctv. 108. § (1) bekezdése és a Cstv. 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Cstv. 27/A. § (1) bekezdését azzal
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a bíróság a Cstv. 66. § (2) bekezdése szerinti állami felszámolót rendeli ki
felszámolóként, és a Cstv. IV. Fejezetében foglalt szabályokat alkalmazza, kivéve, ha a gazdálkodó szervezet olyan
pénzügyi szervezet, amelynek végelszámolója – külön törvényben foglaltak szerint – a Magyar Nemzeti Bank által
kijelölt állami pénzügyi felszámoló szervezet volt.
(6) A Cstv. 65. § (3) bekezdés b) pontja szerint nemzetgazdasági szempontból jelentős projekt megvalósításában
vesz részt az a gazdálkodó szervezet is, amely a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá eső beruházás megvalósításában vesz
részt megrendelőként, fővállalkozóként vagy a beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárásban, illetve
védelmi, biztonsági beszerzési eljárásban bejelentett alvállalkozóként.
(7) A Cstv. 65. § (3) bekezdés c) pontja alkalmazásában a Kormány stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó
szervezetté minősítheti azt a szervezetet is, amely jogszabály alapján lát el közfeladatot.
(8) A Cstv. 65. § (3) bekezdés d) pontja alkalmazásában a Kormány stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó
szervezetté minősítheti azt a gazdálkodó szervezetet is, amely 500 millió Ft-ot meghaladó európai uniós vagy más
nemzetközi forrásból valósít meg beruházást vagy más fejlesztést.
(9) A Cstv. 68. § (1) bekezdésében foglaltak alapján nyilváníthatja a Kormány stratégiailag kiemelt jelentőségű
gazdálkodó szervezetté azt a szervezetet is, amely vagyona vagy gazdasági tevékenysége a nemzetgazdaság
stabilitása szempontjából kiemelt jelentőséggel bír.

75. §		
A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet felszámolási eljárásában a felszámoló az életés vagyonbiztonságot fenyegető helyzetek elhárításához és a hatósági határozattal elrendelt intézkedés
végrehajtásához, továbbá a felszámolás alatti továbbműködéshez szükséges költségek kifizetése érdekében
a Cstv. 58. § (1) bekezdésében foglaltakat akként alkalmazza, hogy az indokolt esetekben a Cstv. 57. § (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott felszámolási költségként kifizetendő követelések esetében az esedékesség sorrendjét
figyelmen kívül hagyhatja. Ezeket a kifizetéseket a közbenső mérleg, valamint a zárómérleg szöveges jelentésében
be kell mutatni.
76. §

(1) A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet felszámolása során az adós vagyonának a felszámolási
eljárás alatti gazdasági tevékenység folytatására és egyben, önállóan működőképes egységként történő
értékesítésére alkalmas részét a felszámoló e § szerinti leválasztással – az adós szétválása útján kiválással létrejövő
gazdasági társaságként – működteti, feltéve, hogy az adósra vonatkozó anyagi jogi szabály lehetővé teszi, hogy
az adós szétválásával gazdasági társaság jöjjön létre. A leválasztás a kiválás e § szerint szabályozott módja.
A leválasztás során e törvény felszámolási eljárásra vonatkozó rendelkezéseit az e §-ban foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
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(2) A leválasztáshoz a hitelezői választmány jóváhagyására nincs szükség. A felszámoló a Cstv. 28. § (2) bekezdés
f ) pontjában meghatározott határidő lejárta előtt a közhiteles nyilvántartásba bejegyzett, jelzálogjoggal, önálló
zálogjoggal, alzálogjoggal, végrehajtási joggal vagy a Cstv. 38. § (5a) bekezdésében meghatározott biztosítéki
célú vételi joggal rendelkező hitelező követelések jogosultjait, a határidő lejárta után a Cstv. 49/D. § (1) bekezdés
szerint kielégítésre jogosultként nyilvántartásba vett hitelezőket köteles a leválasztási szándékról írásban
értesíteni. A Cstv. 28. § (2) bekezdés f ) pontjában meghatározott határidő lejárta előtt a felszámoló akkor dönthet
a leválasztásról, ha a közhiteles nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjoggal, önálló zálogjoggal, alzálogjoggal,
végrehajtási joggal vagy a Cstv. 38. § (5a) bekezdésében felsorolt biztosítéki célú vételi joggal rendelkező
hitelezői követelések legalább 75%-át képviselő hitelezői követelések jogosultjai az értesítés kézhezvételétől
számított 15 napon belül azt írásban jóváhagyják. A Cstv. 28. § (2) bekezdés f ) pontjában meghatározott határidő
lejártát követően a felszámoló akkor dönthet a leválasztásról, ha a Cstv. 49/D. § (1) bekezdése szerint kielégítésre
jogosultként nyilvántartásba vett követelések legalább 75%-át kitevő hitelező(k) az értesítés kézhezvételétől
számított 15 napon belül azt írásban jóváhagyják.
(3) A leválasztásra a Ptk. és az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi
CLXXVI. törvény és a Ctv. kiválásra vonatkozó előírásait a (4)–(9) bekezdésben foglalt, valamint az alábbi eltérésekkel
kell alkalmazni:
a)
a Ptk. 3:40. § a) és c) pontját nem kell alkalmazni,
b)
a leválasztás során az adós döntéshozó szerve, illetve az adós tagjai hatáskörébe tartozó kérdésekben
a felszámoló dönt,
c)
az adós tagjai a jogutódban való tagságukkal kapcsolatban jognyilatkozatot nem tesznek, és az adós
tagjaival való elszámolásra nem kerül sor,
d)
a kiválással létrejövő gazdasági társaság korlátolt felelősségű társaság vagy zártkörűen működő
részvénytársaság lehet,
e)
a kiválással létrejövő korlátolt felelősségű társaság vagy zártkörűen működő részvénytársaság egyetlen tagja
az adós,
f)
az adós mint továbbműködő jogi személy vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetére a számvitelről szóló
törvényben a jogutód jogi személy vagyonmérlegének saját tőkére és annak elemeire vonatkozó előírásokat
nem kell alkalmazni,
g)
a szétválási tervet, a szétválási szerződést, a kiválással létrejövő gazdasági társaság létesítő okiratát
a felszámoló fogadja el és írja alá,
h)
a továbbműködő adós létesítő okiratának módosítására a kiválással összefüggésben – kivéve a jegyzett tőke
szüksége szerinti módosítását – nem kerül sor,
i)
a kiválással összefüggésben a hitelezőket biztosíték követelésére vonatkozó jog nem illeti meg, és az adós
a kiválásról a Cégközlönyben közleményt nem tesz közzé, és
j)
az adós a leválasztással érintett vagyonelemeket a (7) bekezdésben meghatározott időpontban adja
a kiválással létrejött gazdasági társaság tulajdonába.
(4) A felszámoló a szétválási tervben meghatározza az adós azon ingó és ingatlan vagyontárgyait, az adós által kötött
szerződéseket – ideértve a polgári jogi és munkajogi szerződéseket is –, az adóst megillető vagyoni értékű jogokat,
amelyek együttesen gazdasági tevékenység, illetve az adós valamely üzletágának további működtetését biztosítják,
és ezen leválasztással érintett vagyonelemeket az adós vagyonán belül a leválasztás céljából elkülöníti. A szétválási
tervet megküldi a Cstv. 49/D. § szerint kielégítésre jogosult hitelezőknek.
(5) Az adós tevékenységének folytatására alapított gazdasági társaság vagyonának a szétválási tervben való
meghatározása során a felszámoló független iparági szakértő bevonásával dönt a tevékenység folytatásához
szükséges találmányok, szabadalmak, védjegyek, know-how, szoftverek, egyéb szellemi termékek meghatározásáról
és rendelkezésre bocsátásáról. Ennek során sem az adós létesítő okiratában szabályozott rendelkezések szerinti
szerv, sem pedig a hitelezői választmány (hitelezői képviselő) jóváhagyása nem szükséges.
(6) A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékének meghatározása során a vagyontárgyakat könyv szerinti értéken kell
figyelembe venni. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítését és az ellenében kapott részesedést a gazdasági
társaságok alapítására vonatkozó számviteli szabályok szerint kell elszámolni. A felszámoló a vagyonmérleg-,
illetve a vagyonleltár-tervezetben köteles feltüntetni a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként rendelkezésre
bocsátott és zálogjoggal terhelt vagyontárgy esetén ennek tényét és a zálogjoggal terhelt nem pénzbeli vagyoni
hozzájárulásként rendelkezésre bocsátott vagyontárgy értékének a jegyzett tőke azon részéhez viszonyított arányát,
amely rész megfelel az összes zálogjoggal terhelt vagyontárgy rendelkezésre bocsátása során számított jegyzett
tőkerésznek.
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(7) A kiválás, illetve az üzletrész, részvény értékesítésével megvalósuló tagváltozás cégnyilvántartásba történő
bejegyzésével összefüggő eljárásokban az adós képviselője a felszámoló. A kiválással létrejövő gazdasági társaság
kizárólag nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával jön létre, és azt az adós nevében a felszámoló
a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig bocsátja a társaság rendelkezésére. A társaság ügyvezetője a felszámoló.
A társaság alapításával és működésével összefüggésben az adósnál felmerült költségeket a felszámoló felszámolási
költségként számolja el.
(8) Az elkülönített vagyonelemek rendelkezésre bocsátásával az adóst a vagyontárgyak, a vagyoni értékű jogok
tekintetében megillető jogok, az adós által kötött – polgári jogi és munkajogi – szerződések körében szerzett
jogok a kiválással létrejött gazdasági társaságot jogutódként illetik meg. Az adós tevékenységének folytatására
létrehozott gazdasági társaság létesítő okiratában a felszámoló felsorolja az adóst jogosító azon engedélyeket,
amelyek a tevékenységének folytatásához szükségesek. Az adós tevékenységének folytatására alapított gazdasági
társaság a cégbejegyzésével a felsorolt engedélyek vonatkozásában az adós jogutódjává válik, kivéve, ha a hatósági
engedély feltételeinek a társaság nem felel meg. Az adós teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként,
illetve árbevételként az adós tevékenységének folytatására létrehozott gazdasági társaság – azzal a tevékenységgel
összefüggésben, amelynek végzésére létrehozták – bemutathatja, akkor is, ha az adós időközben megszűnt.
(9) Az adós tevékenységének folytatása céljából kiválással létrejött gazdasági társaság kölcsön- vagy hitelfelvételéhez
a Cstv. 49/D. § (1) és (3) bekezdés szerinti hitelezői követelések jogosultjainak – legalább 75%-os szavazattöbbséggel
hozott – előzetes jóváhagyása szükséges.
(10) A felszámoló az adós tevékenységének folytatására kiválással létrejött gazdasági társaság gazdálkodásáról
– annak értékesítéséig – köteles negyedévente írásban beszámolni a Cstv. 49/D. § (1) bekezdés szerint kielégítésre
jogosultként nyilvántartásba vett hitelezők felé.
(11) Az adósnak a kiválással létrejött gazdasági társaságban fennálló részesedése értékesítése során a felszámoló
köteles a részesedés aktuális piaci értékének meghatározása céljából független szakértő véleményét beszerezni.
A részesedés értékesítési felajánlása során meghatározott minimálár nem lehet alacsonyabb sem a független
szakértői véleményben megállapított piaci értéknél, sem pedig a Cstv. 49/D. § (1) bekezdése szerint kielégítésre
jogosultként nyilvántartásba vett követelések legalább 75%-át kitevő hitelezők által jóváhagyott piaci értéknél.
(12) A kiválás bejegyzését követő 365 napon belül a felszámoló az adósnak a kiválással létrejött gazdasági társaságban
fennálló részesedését értékesíti. A felszámolónak további 365 nap áll rendelkezésére az értékesítésre, ha a kiválás
bejegyzését követő 365 napon belül a Cstv. 49/D. § (1) bekezdés szerint kielégítésre jogosultként nyilvántartásba
vett követelések legalább 75%-át kitevő hitelező(k) ahhoz írásban hozzájárul(nak).
(13) Az adós tevékenységének folytatására kiválással létrejött gazdasági társaság üzletrészének (részvényének)
értékesítéséből befolyó vételárra a Cstv. 49/D. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha a zálogjogosult
a Cstv. 46. § (7) bekezdésben meghatározott befizetési kötelezettségét teljesítette − és követelése nem a Cstv. 3. §
(1) bekezdés g) pontja szerinti függő követelés −, a felszámoló a (14) bekezdés szerint jár el.
(14) Ha a nem pénzbeli hozzájárulásként rendelkezésre bocsátott vagyontárgyat terhelő zálogjog a felszámolás kezdő
időpontja előtt jött létre, a felszámoló a társasági részesedés (üzletrész, részvény) értékesítése során befolyt vételár
azon részéből, amely rész megfelel az összes zálogjoggal terhelt vagyontárgy apportálása során számított jegyzett
tőkerésznek,
a)
a nettó vételár legfeljebb 1%-ának megfelelő mértékű összeget a Cstv. 57. § (2) bekezdés f ) pontjában
meghatározott felszámolási költségként, valamint
b)
a nettó vételár 7,5%-ának megfelelő összeget
vonhatja le, majd e levonásokat követően fennmaradó összegből akkora hányadot köteles a zálogjoggal
biztosított követelés (tőke, szerződéses kamat, költségek) jogosultja hitelezői igényének kielégítésére fordítani
– az említett sorrendben és több jogosult esetén a Ptk. 5:118–5:122. §-ában meghatározott kielégítési sorrend
figyelembevételével –, amekkora hányadot az e § szerint készített apportlista a zálogjoggal biztosított követelés
hitelezője vonatkozásában feltüntet.
(15) A vagyontárgyat terhelő zálogjog a kiválással létrejött gazdasági társaságban meglévő társasági részesedés
(üzletrész, részvény) értékesítésével megszűnik.
(16) Ha a kiválással létrejött gazdasági társaságban fennálló adósi részesedés értékesítésére nem kerül sor, a kiválással
létrejött gazdasági társaságot a felszámoló végelszámolással jogutód nélkül megszünteti.
(17) A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény alkalmazása szempontjából az adós tevékenységének
folytatására kiválással létrejött gazdasági társaságban fennálló adósi részesedés értékesítéséig a felszámolás alatt
álló adós és a kiválással létrejövő korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság együttesen minősülnek
felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnek a visszatérítendő támogatás igénylése és igénybevétele során.
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(18)

(19)

(20)
(21)

(22)

(23)

(24)

77. §

E rendelkezés a kiválással létrejövő korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság tekintetében csak azokra
a munkavállalókra alkalmazható, akik a kiválás során munkáltatói jogutódlással váltak a kiválással létrejött gazdasági
társaság munkavállalóivá. A bérgarancia támogatás visszafizetésére a kiválással létrejött gazdasági társaság köteles.
A Cstv. 59. § (1) bekezdése alkalmazásában az adós felszámolás alatti tevékenységéből eredő bevételnek minősül
az olyan gazdasági társaság árbevétele is, amelyet e § szerinti kiválással, az adós gazdasági tevékenységének
felszámolás alatti folytatása céljából jött létre.
Ha az adós felszámolás alatti tevékenységének folytatása céljából kiválással létrejött korlátolt felelősségű
társaságnak vagy részvénytársaságnak a kiválással megvalósult vagyonszerzése az illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. törvény szerint nem mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól (a továbbiakban: illeték),
e vagyonszerzés utáni illetéket a kiválással létrejött korlátolt felelősségű társaságban, részvénytársaságban fennálló
adósi részesedés megszerzőjének kell megfizetnie, a megszerzett részesedése arányában.
A (19) bekezdés szerint meg nem fizetett illetéket az adósnak kell megfizetnie.
A vagyonszerzésről a (19) bekezdés szerinti esetben a részesedés megszerzőjének a részesedés megszerzését,
a (20) bekezdés szerinti esetben a felszámolónak a korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság
értékesítésére nyitva álló határidőt, de legkésőbb a kiválással létrejött korlátolt felelősségű társaság,
részvénytársaság végelszámolásáról szóló döntést követő 15. napig bejelentést kell tennie.
Azt a vagyonjuttatást, amely során a felszámolás alatt álló adóalany az adós felszámolás alatti tevékenységének
folytatása céljából kiválással létrejött korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság részére az alapításkor
ad át terméket, vagyoni értékű jogot, úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény 17. § (2) bekezdésében meghatározott, jogutódlással történő megszűnés keretében történő
vagyonjuttatással esik egy tekintet alá.
Az állami adó- és vámhatóság az adós felszámolás alatti tevékenységének folytatása céljából kiválással létrejövő
korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság adószámának megállapításakor az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. törvény V. Fejezetében foglaltakat az adós mint tag tekintetében felmerülő, az adószám kiadásának
akadályát képező feltételek figyelmen kívül hagyásával alkalmazza.
A 20. alcímben szabályozott reorganizációs eljárásban e § rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a)
a hitelezői hozzájárulásra vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandók,
b)
a felszámolót megillető jogosultságok a reorganizáció alatt álló adós vezető tisztségviselőjét illetik meg,
c)
a vállalkozás bérgarancia támogatásra nem jogosult, és
d)
az adósnak a kiválással létrejött gazdasági társaságban fennálló társasági részesedését a reorganizációs
tervben meghatározott határidőig, ennek hiányában a kiválással létrejövő társaság bejegyzésétől
számított 365 napon belül kell értékesítenie azzal, hogy az értékesítés időpontja így nem haladhatja meg
a reorganizációs terv végrehajtásának a határidejét.

(1) A jelen alcím rendelkezéseit – a (2) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével – a jelen alcím
hatálybalépése napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) A 74. § (2)–(5) bekezdését azokra a jelen alcím hatálybalépésekor folyamatban lévő csődeljárásokra és felszámolási
eljárásokra kell alkalmazni, amelyek esetében az eljárás megindítására vonatkozó kérelmet 2021. április 17-én vagy
azt követően nyújtották be, vagy a felszámolás hivatalból történő elrendelésére e törvény hatálybalépését követően
kerül sor.
(3) Ha 2022. december 31-ig legalább a 74. § (8) és (9) bekezdése, illetve a 76. § (2) bekezdése szerinti feltétel teljesült,
a leválasztás e törvény 2022. december 31-én hatályos rendelkezései alapján 2022. december 31-ét követően is
lefolytatható.

22. A Ctv. rendelkezéseinek eltérő alkalmazása
78. §		
2022. december 31-ig a Ctv. rendelkezéseit az ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
79. §		
A cég a Ctv. 24. § (1) bekezdés m) pontja szerinti adatának változását illeték és közzétételi költségtérítés nélkül
jelentheti be, ha más adatának változását egyidejűleg nem jelenti be és a cégadat változtatására a cégtől független
külső ok miatt kerül sor, amely körülményt a cég hitelt érdemlően igazol a változásbejegyzési kérelmében.
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80. §

(1) A Ctv. 99. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az a cég, amelyben az államnak közvetlen többségi befolyása
van [Ptk. 8:2. § (1) és (2) bekezdése], végelszámolóként kizárólag a Cstv. 66. § (2) bekezdésében meghatározott
állami felszámoló szervezetet választhatja meg, kivéve, ha a gazdálkodó szervezet olyan pénzügyi szervezet,
amelynek végelszámolója – külön törvényben foglaltak szerint – a Magyar Nemzeti Bank által kijelölt állami
pénzügyi felszámoló szervezet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti végelszámoló díjazásáról a végelszámolás alatt álló cég és a végelszámoló szabadon
állapodnak meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott megállapodás hiányában a végelszámoló díjazása a tevékenység zárómérlegben
szereplő eszközök könyv szerinti értékének alapulvételével:
a)
100 000 000 Ft alatti könyv szerinti érték esetén annak 2%-a, de legalább 250 000 Ft,
b)
100 000 000 Ft – 500 000 000 Ft közötti könyv szerinti érték esetén a 100 000 000 Ft 2%-a és az efeletti rész
1,25%-a,
c)
500 000 001 Ft – 1 000 000 000 Ft közötti könyv szerinti érték esetén az 500 000 000 Ft 1,25%-a és az efeletti
rész 0,75%-a,
d)
1 000 000 001 Ft feletti könyv szerinti érték esetén az 1 000 000 000 Ft 0,75%-a és az efeletti rész 0,25%-a.
(4) A végelszámoló jogosult előleg felvételére a számviteli beszámoló legfőbb szerv általi elfogadását követő 15 napon
belül.
(5) Ha az értékesítés bevételének és a végelszámolás alatti működés nettó árbevételének 2%-a a (3) bekezdés szerinti
díjazás összegét meghaladja, ez utóbbi összeg illeti meg a végelszámolót, legkésőbb a vagyonfelosztási javaslat
jóváhagyásával egyidejűleg.
(6) A végelszámoló a (3) és az (5) bekezdés szerinti díjazásra abban az esetben is jogosult, ha a cég legfőbb szerve
a Ctv. 113. §-a szerint a végelszámolás megszüntetéséről és a cég működésének továbbfolytatásáról határozott.

81. §

(1) A jelen alcím rendelkezéseit – a (2) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével – az e törvény
hatálybalépése napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) A 80. §-t azokra a folyamatban lévő végelszámolásokra kell alkalmazni, amelyeket 2021. április 17-én vagy
azt követően rendeltek el.

23. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény hiteltörlesztési
moratóriummal összefüggő eltérő alkalmazásáról
82. §

(1) Ha a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) hatálya
alá tartozó adósságrendezési eljárásban résztvevő adós és egyéb kötelezett a veszélyhelyzet megszűnésével
összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 5. alcíme és az egyes
kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását
szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény (a továbbiakban: 2020. évi CVII. törvény) III. Fejezete
szerinti hiteltörlesztési moratóriumot igénybe vette, a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás,
a bírósági adósságrendezési egyezség, a bírósági adósságrendezési egyezség módosítása, valamint a bírósági
adósságtörlesztési terv elkészítésénél a teljesítési határidőt úgy kell megállapítani, hogy az figyelembe vegye
a futamidőnek a fizetési moratóriumra tekintettel történő meghosszabbodását is.
(2) Az e törvény hatálybalépése előtt megkötött bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban, bírósági
adósságrendezési egyezségben, illetve bírósági adósságtörlesztési végzésben a veszélyhelyzet megszűnésével
összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 5. alcíme, valamint
a 2020. évi CVII. törvény III. Fejezete szerinti hiteltörlesztési moratóriumot igénybe vevő adós számára a pénzügyi
intézmény kimutatást küld – a fizetési moratórium alatt meg nem fizetett tartozásokra tekintettel – a törlesztések
teljesítési határidejének meghosszabbításáról. A bírósági adósságrendezési eljárásban az adós kérelmére a bíróság
15 napon belül végzést hoz az adósságrendezési egyezség, illetve az adósságtörlesztési végzés ennek megfelelő
kiegészítéséről. A végzés ellen csak az adós és az érintett hitelező élhet fellebbezéssel. A kérelem és a fellebbezés
benyújtása illetékmentes.
(3) Az Are. tv. 85. §-a szerinti törlesztési időszak a (2) bekezdés szerinti teljesítési határidőnek megfelelően
meghosszabbodik.
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24. A 2020. évi CVII. törvénytől való eltérés
83. §		
A 2020. évi CVII. törvény
a)
6. §-ától eltérően 2021. szeptember 30-ig adósnak minősül – a 2020. évi CVII. törvény 3. § (1) bekezdésének
figyelembevételével – az a személy, akinek a hitelező által üzletszerűen nyújtott szerződésből tőke-, kamat-,
illetve díjfizetési kötelezettsége áll fenn,
b)
7. § (2) bekezdésétől eltérően a fizetési moratórium 2021. szeptember 30. napjáig tart,
c)
7. § (4) bekezdésétől eltérően a fizetési moratórium fennállása alatt lejáró szerződés 2021. szeptember 30.
napjáig hosszabbodik meg,
d)
12. § (1) bekezdésétől eltérően a 2020. évi CVII. törvény 12. §-a szerinti fizetési haladék 2021. szeptember 30.
napjáig tart.
84. §		
A 2020. évi CVII. törvény 14–17. §-át 2021. június 30-ig nem kell alkalmazni.

25. A polgármesteri feladatok ellátásának egyes kérdéseire vonatkozó átmeneti szabályok
85. §

(1) Ha a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének napján a polgármester tartós
akadályoztatása vagy a polgármesteri tisztség betöltetlensége esetén az alpolgármester – tisztsége megszűnésére
tekintettel – nem gyakorolja a polgármester számára jogszabályban meghatározott feladat- és hatásköröket,
az időközi választás napjáig a polgármester feladat- és hatásköreit – az alábbi sorrendben – a feladat- és hatáskörök
gyakorlását vállaló,
a)
szervezeti és működési szabályzatban a települési önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban:
képviselő-testület) ülésének összehívására és vezetésére kijelölt önkormányzati képviselő vagy
b)
a fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) által kijelölt önkormányzati képviselő
gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti képviselő a polgármester feladat- és hatáskörei gyakorlásának önként történő
vállalásáról írásban nyilatkozik, amely nyilatkozatot egyúttal megküldi a képviselő-testület tagjainak, a jegyzőnek,
valamint a kormányhivatalnak.

86. §

(1) A 85. § szerint a polgármester feladat- és hatásköreit gyakorló személy – a (2) bekezdés szerinti kivétellel –
a társadalmi megbízatású polgármester díjazására és költségtérítésére jogosult.
(2) Ha a helyettesített polgármester a tisztségét főállásban látta el, a 85. § szerint a polgármester feladat- és hatásköreit
gyakorló személy választása szerint
a)
az (1) bekezdés szerinti vagy
b)
a helyettesített polgármestert megillető
díjazásra és költségtérítésre jogosult.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a polgármester feladat- és hatásköreit gyakorló személyt ezen alcím
alapján – a hatáskörgyakorlás időtartamára – minden más munkavégzésre irányuló jogviszonyában fizetés nélküli
szabadság illeti meg, amelyet köteles igénybe venni.
(4) Az ezen alcímben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell a közgyűlés elnöke és a főpolgármester feladat- és
hatásköreinek gyakorlására is.

26. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény eltérő alkalmazása
87. §		
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy a képviselőtestület 2021. évben szükség szerint, de legalább egy alkalommal ülésezik.

27. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény eltérő alkalmazása
88. §		
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 89. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése a 2021. évben szükség szerint, de legalább egy
alkalommal ülésezik.
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28. Családügyi tárgyú átmeneti szabályok
89. §

(1) A veszélyhelyzet ideje alatt, valamint a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését
követő 30. napig az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.)
Korm. rendelet vagy a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről
szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezményt együttesen igénylők egyike
a másik igénylőt teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazhatja az együttes igénylés mindkettejük
nevében történő benyújtására, valamint minden, az igénylés benyújtásához és a támogatási szerződés
megkötéséhez szükséges jognyilatkozat mindkettejük nevében való megtételére, továbbá a támogatási szerződés
megkötésére.
(2) A veszélyhelyzet ideje alatt, valamint a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését
követő 30. napig a házastársak egyike a házastársát teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazhatja
a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet szerinti babaváró támogatás iránti együttes
igénylés mindkettejük nevében történő benyújtására, valamint minden, a kölcsönkérelem benyújtásához és
a kölcsönszerződés megkötéséhez szükséges jognyilatkozat mindkét házasfél nevében való megtételére, továbbá
a kölcsönszerződés megkötésére.

90. §		
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házakat működtető civil szervezetek
kijelölésének hatálya visszavonásig, de legfeljebb 2022. március 31-éig – nyilvános pályázat kiírása nélkül –
meghosszabbodik.

29. A koronavírus-világjárvány által okozott megbetegedésben elhunytak hozzátartozóinak
megsegítésére létrehozott, közhasznú tevékenységet végző alapítványra vonatkozó szabályok
91. §

(1) A koronavírus-világjárvány által okozott megbetegedésben elhunytak hozzátartozóinak megsegítésére
létrehozott, közhasznú tevékenységet végző alapítvány (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: Alapítvány)
a koronavírus-járvány miatt elhunyt személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozójának (ezen alcím
alkalmazásában a továbbiakban: kedvezményezett) az Alapítványhoz benyújtott támogatásra irányuló kérelme
esetén, a Magyar Államkincstár által vezetett, a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásokból adatigénylés útján ellenőrzi
a kedvezményezett támogatásra való jogosultságát.
(2) A Magyar Államkincstár az Alapítvány részére a kedvezményezett vonatkozásában az Alapítvány írásos megkeresése
alapján 15 napon belül adatot szolgáltat
a)
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 1993. évi
III. törvény) 18/B. §-a szerinti nyilvántartásból a nyilvántartásban szereplő ellátásra való jogosultság fennállása
esetén az ellátás összegéről,
b)
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. §-a szerinti nyilvántartásból
a nyilvántartásban szereplő ellátásra való jogosultság fennállása esetén a megállapított, illetve folyósított
ellátás összegéről,
c)
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 45. §-a szerinti nyilvántartásból a nyilvántartásban
szereplő ellátásra való jogosultság fennállása esetén az ellátás összegéről.
(3) Az Alapítvány a (2) bekezdés szerinti megkeresésében megjelöli a kedvezményezett természetes személyazonosító
adatait, valamint Társadalombiztosítási Azonosító Jelét.
(4) Az Alapítvány a (2) bekezdés szerinti, a Magyar Államkincstárhoz első alkalommal benyújtott kérelemmel
egyidejűleg az Alapítvány alapító okiratát is megküldi a Magyar Államkincstár részére a közhasznú jogállás, valamint
a koronavírus-világjárvány miatt hozzátartozójukat elveszítő személyek megsegítésére irányuló cél ellenőrzése
érdekében. Az Alapítvány az alapító okirat módosítása esetén – a módosítást követően benyújtott első kérelemmel
egyidejűleg – az alapító okiratot ismételten megküldi a Magyar Államkincstárnak.

30. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény eltérő alkalmazása
92. §

(1) 2022. június 30-ig az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Étv.) 33/A. §-át az e §-ban foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.
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(2) Az Étv. 33/A. § (1) bekezdésében foglalt építési tevékenységek a hat lakást meg nem haladó, de legfeljebb
1000 négyzetméter összes hasznos alapterületű lakóépület esetében is egyszerű bejelentés alapján végezhetőek.
Az Étv. 33/A. § (2) és (3) bekezdésében foglalt építési tevékenységek alapterületi korlát nélkül egyszerű bejelentés
alapján végezhetők.
(3) Az Étv. 48. § (2) bekezdés b) pont bb)–bd) alpontja szerinti alapterületi korlátozás be nem tartása az építési
tevékenységet nem teszi jogszerűtlenné.
(4) Az építtető dönthet úgy, hogy az Étv. 33/A. § (1) bekezdése szerinti összes hasznos alapterületet meghaladó, de
a (2) bekezdésben foglalt lakásszámot vagy hasznos alapterületet meg nem haladó építési tevékenységet egyszerű
bejelentés helyett építési engedély alapján kívánja végezni. Ebben az esetben az egyszerű bejelentésre vonatkozó
szabályok az adott ügyben nem alkalmazhatóak.

31. A lejárt okmányok érvényességének meghosszabbítása
93. §

(1) A magyar hatóság által kiállított, Magyarország területén hatályos,
a)
2020. március 11. és 2020. július 3. között lejárt, vagy
b)
2020. november 4. és a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése között lejárt,
illetve lejáró
hivatalos okmány, ideértve a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi időt is, – a (2) és
(4)–(5) bekezdés, valamint a 96. § (4) bekezdése szerinti okmány kivételével – a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet
szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 120 napig érvényes.
(2) A 2020. szeptember 1. és 2021. június 30. közötti lejárati dátummal ellátott vezetői engedélyek érvényességi
idejére a közlekedésre vonatkozó szabályozás bizonyos területein egyes bizonyítványok és engedélyek
megújításával és meghosszabbításával, egyes időszakos ellenőrzések és továbbképzések elhalasztásával, valamint
az (EU) 2020/698 rendeletben említett egyes időszakok meghosszabbításával kapcsolatos egyedi és átmeneti
intézkedéseknek az elhúzódó Covid19-válságra tekintettel történő megállapításáról szóló, 2021. február 16-i
(EU) 2021/267 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke irányadó.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti új érvényességi időt a nyilvántartásba nem kell bejegyezni és az okmányon nem kell
feltüntetni.
(4) A veszélyhelyzet ideje alatt lejárt diákigazolványok 2021. október 31. napjáig érvényesek és igazolják
a diákkedvezményekre való jogosultságot.
(5) A 2020. november 4. és a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése között lejárt, illetve
lejáró, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi I. törvény és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
II. törvény alapján kiadott, tartózkodásra jogosító okmányok, valamint a letelepedési engedély és bevándorlási
engedély okmányok – a rövid időtartamú beutazásra jogosító vízum, valamint a tartózkodási engedély átvételére
jogosító vízum okmányok kivételével – a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő
60 napig érvényesek.
(6) Az (5) bekezdés szerinti okmányok meghosszabbítására irányuló eljárás során
a)
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 37. § (4) bekezdését, valamint
b)
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 47. § (6) bekezdését
nem kell alkalmazni.

32. Egyéb közigazgatási hatósági döntésekkel kapcsolatos rendelkezések
94. §

(1) Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet,
valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján engedélyezett építési tevékenységre vonatkozó
végleges építési engedély, elvi építési keretengedély, telepítési engedély vagy bontási engedély, amelynek hatálya
2020. december 15-e és 2021. november 23-a közötti időben járt vagy jár le, meghosszabbodik az engedély
hatályának lejártától számított további egy évvel.
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(2) Ha az (1) bekezdés szerinti engedélyek vonatkozásában 2020. december 15-e és e törvény hatálybalépése
közti időszakban az engedély hatályának lejártával összefüggésben a hatóság kötelezettséget állapított meg,
a kötelezettségnek nem kell eleget tenni. A már kifizetett bírság visszatérítése iránt a hatóság intézkedik.
(3) Ha e törvény hatálybalépésekor az (1) bekezdés szerinti engedélyek vonatkozásában az engedély hatályának
lejártával összefüggésben eljárás van folyamatban, a hatóság az eljárást megszünteti.

33. Gyógyszerészeti tárgyú átmeneti szabályok
95. §

(1) A biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről szóló 488/2020. (XI. 11.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 488/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet] alapján kiadott engedélyek – a (2) bekezdésben
foglalt kivétellel – az engedélyben foglalt határozott idő lejártáig érvényben maradnak.
(2) Ha a 488/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet alapján kiadott engedély érvényességi ideje a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet
szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 21 napon belül járna le, az engedély érvényessége a 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig meghosszabbodik.
(3) A 488/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet alapján kiadott engedély egy alkalommal, legfeljebb egy évvel
meghosszabbítható abban az esetben, ha a meghosszabbítást az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről
és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény szerinti különös
méltánylást érdemlő betegellátási érdek indokolja. E bekezdés alkalmazásában a különös méltánylást érdemlő
betegellátási érdeket az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti egészségügyi válsághelyzet
kihirdetését megalapozó vagy azzal közvetlenül összefüggő megbetegedésekkel kapcsolatban vélelmezni kell.

34. Szociális és gyermekvédelmi tárgyú átmeneti szabályok
96. §

(1) Ha
a)

(2)

(3)

(4)

(5)

az 1993. évi III. törvény szerinti pénzbeli ellátásnak az 1993. évi III. törvény 25. § (4) bekezdése szerinti
rendszeres felülvizsgálata, vagy az ellátás 1993. évi III. törvény 25. § (6) bekezdése szerinti felülvizsgálata iránti
eljárás megindítása, vagy
b)
a gyermekek otthongondozási díjának az 1993. évi III. törvény 134/H. § (5) bekezdése szerinti felülvizsgálata
a veszélyhelyzet ideje alatt vált esedékessé, a felülvizsgálatot a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet
megszűnésének hónapját követő hónap utolsó napjáig meg kell indítani.
Az (1) bekezdés a) pontja alapján elhalasztott, az 1993. évi III. törvény 25. § (4) bekezdés b) pontja szerinti ellátásra
való jogosultság fennállására irányuló felülvizsgálat során az 1993. évi III. törvény 36. § (2) bekezdés e) pontjában
meghatározott kötelezettség teljesítését az előző felülvizsgálatot lezáró döntés meghozatalának napjáig,
a jogosultság megállapítását követő első felülvizsgálat esetén a jogosultságot megállapító döntés meghozatalának
napjáig visszamenőleg kell vizsgálni.
A 2020. november 4-e és a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap
között lejáró
a)
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság,
b)
a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatálya, és
c)
az 1993. évi III. törvény 54. §-a alapján az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából megállapított
jogosultság
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap utolsó
napjáig meghosszabbodik.
A 2020. november 4-e és a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap
között lejáró közgyógyellátásra való jogosultság, valamint a 2020. november 4-e és a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet
szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap között lejáró közgyógyellátási igazolvány érvényessége
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig meghosszabbodik, feltéve,
hogy a közgyógyellátásra jogosult a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő
30. napon jogképes.
Ha a gyermekek otthongondozási díja és az ápolási díj megállapítása iránti eljárásban az ellátásra való
jogosultságot úgy állapították meg, hogy a szakértő a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének
és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 21. §
(1) bekezdése, illetve 25/B. § (1) bekezdése szerinti szakértői vizsgálatot az ápolás helyszínén végzett vizsgálat
mellőzésével, kizárólag az ápolt személy önkiszolgálási képességére, illetve ápolási-gondozási szükségletére
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vonatkozó hivatalos iratra alapozva végezte el, a jogosultságot a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap utolsó napjáig felül kell vizsgálni.
97. §

(1) A veszélyhelyzet ideje alatt lejáró rehabilitációs ellátás a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap utolsó
napján szűnik meg.
(2) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény
a)
33/B. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat alapján indult hatósági eljárás ügyintézési határideje
2022. március 1-jén,
b)
33/B. § (2) bekezdése alapján benyújtott kérelem alapján indult hatósági eljárás ügyintézési határideje
2022. július 1-jén
kezdődik.

98. §		
A 96. §-ban meghatározottak kivételével az egészségi állapottól, személyiségállapottól vagy fogyatékosságtól függő
ellátások – ideértve a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hatáskörébe tartozó ellátásokat is – felülvizsgálatára
hivatkozva az ellátás, kedvezmény, mentesség, foglalkoztatás a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap utolsó napjáig nem szüntethető meg.
99. §

(1) Ha a nevelésbe vett gyermek a veszélyhelyzet időtartama alatt vált nagykorúvá és kérte az utógondozói
ellátás biztosítását, számára az utógondozói ellátást a jogosultsági feltételek vizsgálata nélkül a 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő első hónap végéig biztosítani kell.
Az utógondozói ellátás iránti kérelem a gyámhatósághoz ezen időtartam alatt is benyújtható.
(2) A 2020. november 4-e és a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap
között lejáró utógondozói ellátásra való jogosultság időtartama meghosszabbodik a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet
szerinti veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap végéig.

100. §		
A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig a gyámhatósági eljárásban
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 128. § (3) bekezdése szerinti
személyes jognyilatkozatok felvétele helyett – a gyámhatóság eltérő rendelkezése hiányában – az ügyfelek írásban
nyilatkoznak, a gyámhatóság a tárgyalás megtartását mellőzheti.
101. § (1) A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése hónapjának végéig az 1993. évi III. törvény
szerinti
a)
étkeztetés esetében – a népkonyha kivételével – a napi egyszeri meleg étel elvitellel, kiszállítással vagy
a koronavírus ellen jogszabály rendelkezése szerint védettnek minősülő igénybevevő részére helyben
fogyasztással is biztosítható,
b)
szociális alapszolgáltatások igénybevételéhez szükséges ellátotti jogosultság vizsgálatát nem kell elvégezni,
c)
szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások esetén a jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi
feltételektől ellátási érdekből, a fenntartó döntése alapján ideiglenesen el lehet térni,
d)
szociális alapszolgáltatások esetén az egyes szolgáltatási elemek nyújtása – az étkeztetés kivételével –
a fenntartó döntése alapján szüneteltethető,
e)
házi segítségnyújtás esetében az újonnan felvételre kerülő személlyel személyi gondozásra irányuló
megállapodást kell kötni, és a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése
hónapjának végéig terjedő időtartamot nem kell figyelembe venni a személyi gondozás éves átlagának
meghatározásakor,
f)
nappali ellátást nyújtó intézmények – ide nem értve a nappali melegedőt – épületében nyújtott
szolgáltatásokat a fenntartó szüneteltetheti azzal, hogy ebben az esetben a szükséges ellátást az ellátottak
lakókörnyezetében vagy infokommunikációs eszközökön keresztül kell nyújtani,
g)
támogató szolgáltatás esetében a személyes gondoskodást végző személyek szállítását nem kell jelenteni
az igénybevevői nyilvántartásba.
(2) Az (1) bekezdés szerinti működés a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásra való
jogosultságot nem érinti.
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102. §		
A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése hónapjának végéig
a)
a szociális szakosított ellátást nyújtó intézményekben, a családok átmeneti otthonában, a gyermekek
átmeneti otthonában és a gyermekotthonban foglalkoztatottak számára 24 órás műszak is elrendelhető,
b)
24 órás műszakot követően 48 óra összefüggő pihenőidőt kell biztosítani,
c)
24 órás műszak elrendelésével érintett foglalkoztatott esetén az 1993. évi III. törvény 94/L. § (6) bekezdése,
illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (10) bekezdése
szerinti bérpótlékot, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 141. §-a alapján
meghatározott bérpótlékot biztosítani kell.

35. Egyes kulturális finanszírozási szabályok eltérő alkalmazása
103. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény
(a továbbiakban: NKA tv.) rendelkezéseit az ezen alcímben foglalt eltérésekkel 2023. december 31-ig kell alkalmazni.
104. § (1) A Nemzeti Kulturális Alap (a továbbiakban: Alap) maradványa felhasználása tekintetében az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (4) bekezdésétől eltérően az Alap költségvetési maradványa felhasználásának
a fejezetet irányító szerv általi engedélyezéséhez az államháztartásért felelős miniszter hozzájárulása
nem szükséges, a veszélyhelyzet ideje alatt a maradvány teljes összege felhasználható a veszélyhelyzetből eredő,
a kulturális ágazatot érintő hátrányos következmények enyhítése érdekében kulturális támogatási célokra,
a (2) bekezdés szerinti módon.
(2) Az NKA tv.-ben foglalt döntéshozatali rendtől eltérően a Kormány egyedi döntésével meghatározhatja azokat
a támogatási célokat és kedvezményezetteket, amelyek támogatása céljából az (1) bekezdés szerinti maradvány
felhasználható azzal, hogy a támogatási jogviszony létesítéséről az Alap kezelő szerve gondoskodik.
(3) A (2) bekezdés szerinti támogatások esetében – figyelemmel a Kormány egyedi döntésében foglaltakra –
a támogatás nyújtása részletes feltételeinek meghatározása, továbbá a támogatott célok megvalósítása szakmai
beszámolójának ellenőrzése érdekében a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az NKA tv. 2. §
(3) bekezdése szerinti ideiglenes szakmai kollégiumot hoz létre.
(4) Az (1) bekezdés szerinti maradványnak a korábbi Nemzeti Kulturális Alap kollégiumi döntéssel, miniszteri döntéssel,
Nemzeti Kulturális Alap pályázati kiírással vagy szerződéssel lekötött részének felhasználásáról az NKA tv. szerinti
érintett kollégium javaslatára a miniszter dönt.
(5) Az (1) bekezdés szerinti összeg
a)
terhére az NKA tv. 7/B. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az Alapból kulturális örökségvédelem alá
nem eső, kulturális célú építési beruházás, felújítás is támogatható,
b)
az NKA tv. 7/C. § (2) bekezdésében foglalt működési támogatás nem csak az ágazati minisztérium irányítása,
valamint felügyelete alá tartozó állami fenntartású intézmények számára nyújtható, hanem fenntartótól és
működési formától függetlenül bármelyik kulturális szervezet, illetve annak fenntartója részére nyújtható
személyi jellegű és dologi kiadásokra is, továbbá a 10%-os limitet meghaladóan is.

36. A Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékessége
105. § (1) A Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes arra a jogvitára is, amely a felszámolók névjegyzékét vezető szerv
közigazgatási tevékenységével kapcsolatos.
(2) Az (1) bekezdést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(3) Az (1) bekezdést 2021. szeptember 30. napjáig kell alkalmazni.

37. A folyamatban levő adatigénylések átmeneti szabályai
106. § (1) Ha az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) szerinti közfeladatot ellátó szerv a veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt a közérdekű adat
megismerésére irányuló igénynek a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről
szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet] 1. § (3) bekezdése
alkalmazásával kívánt eleget tenni – feltéve, hogy erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül
megfelelően tájékoztatta –, az ilyen igénynek – az Infotv. 29. § (2) bekezdése alkalmazásának lehetőségét nem
érintve –,
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a)

ha az igény beérkezésétől számított 15 nap még nem telt el, az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti
határidőben kell eleget tenni,
b)
ha az igény beérkezésétől számított 15 nap már eltelt, a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az igény
beérkezését követő 45 napon belül eleget kell tenni azzal, hogy e határidő a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet
szerinti veszélyhelyzet megszűnése napját követő 15 napot ebben az esetben sem haladhatja meg.
(2) Ha az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv a veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt a közérdekű adat
megismerésére irányuló igénynek az 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alkalmazásával kívánt
eleget tenni, valamint az igény teljesítésére nyitva álló határidőt a veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt
az 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése szerint meghosszabbította, az ilyen igénynek a lehető
legrövidebb időn belül, de legkésőbb az igény beérkezését követő 90 napon belül eleget kell tenni azzal, hogy
e határidő a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése napját követő 15 napot ebben
az esetben sem haladhatja meg. Az e bekezdés alkalmazása esetében az Infotv. 31. § (1) bekezdésében az Infotv.
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő alatt az így meghosszabbított határidőt is érteni kell.
(3) Ha az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv a veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt a közérdekű adat
megismerésére irányuló igény tekintetében az adatigénylés teljesítéséért a költségtérítést az 521/2020. (XI. 25.)
Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alkalmazásával állapította meg, úgy az adatigénylést
a)
– feltéve, hogy a teljesítésért megállapított költségtérítést az igénylő a veszélyhelyzet fennállásának
időtartama alatt megfizette – a megfizetést követő lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb
a megfizetést követő 45 napon belül kell teljesíteni azzal, hogy e határidő a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet
szerinti veszélyhelyzet megszűnése napját követő 15 napot ebben az esetben sem haladhatja meg, vagy
b)
– feltéve, hogy a teljesítésért megállapított költségtérítést az igénylő a veszélyhelyzet fennállásának
időtartama alatt nem fizette meg – a megfizetést követő 15 napon belül kell teljesíteni.
(4) Ha az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv a veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt a közérdekű adat
megismerésére irányuló igénynek az 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alkalmazásával kívánt
eleget tenni, valamint erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatta, úgy az ilyen igény
teljesítésének megtagadásáról
a)
az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az Infotv. 30. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint kell
értesíteni az igénylőt,
b)
az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben – az elutasítás indokaival, valamint az igénylőt az Infotv. alapján
megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt – az igény beérkezését követő 45 napon
belül, de legfeljebb a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése napját követő
15 napon belül kell írásban vagy – ha az igényben az elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus
levélben értesíteni az igénylőt.

38. Egyes büntetőjogi tárgyú törvények rendelkezéseinek eltérő alkalmazása
107. §		
Az e törvény hatálybalépése előtt elkövetett, a védettségi igazolással való visszaélés elleni fellépésről szóló
220/2021. (V. 1.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti bűncselekmény büntetendőségét a Büntető Törvénykönyvről szóló
2012. évi C. törvény 2. § (2) bekezdésétől eltérően, a cselekmény elkövetésekor hatályos jogszabályok alapján kell
elbírálni.
108. § (1) 2021. szeptember 30-ától a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 298. § (1) bekezdését a (2) bekezdés szerinti
eltéréssel kell alkalmazni.
(2) A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 298. § (1) bekezdésétől eltérően, ha életfogytig tartó
szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekmény miatt van folyamatban büntetőeljárás és a veszélyhelyzet
tartama alatt a koronavírus-világjárvány akadályozta az előkészítő ülés, illetve a tárgyalás megtartását, a négy évet
meghaladó tartamú letartóztatás legfeljebb a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől
számított egy évig tarthat.

39. Egyes szabálysértésekkel összefüggő átmeneti szabályok
109. §		
A veszélyhelyzet ideje alatt elkövetett, az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörben kiadott kormányrendelet szerinti szabálysértést a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és
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a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 4. §-ától eltérően az elkövetésekor hatályban
lévő jogszabályok alapján kell elbírálni.

40. Egyes közigazgatási szankciókkal kapcsolatos átmeneti szabályok
110. §		
A veszélyhelyzet ideje alatt elkövetett, az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörben kiadott kormányrendelet szerinti közigazgatási szabályszegés miatt az elkövetéskor hatályos szabályok
szerinti közigazgatási szankció alkalmazandó.

41. A rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományának tagjára vonatkozó átmeneti
jogállási szabályok
111. § (1) A rendvédelmi feladatokat ellátó szerv
a)
hivatásos állományának azon tagja esetében, akinek az időszakos egészségi, pszichikai, fizikai
alkalmasságvizsgálata, vagy
b)
személyi állományának az a) pontba nem tartozó azon tagja esetében, akinek a munkaköri, szakmai, illetve
személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet
6. § (1) bekezdés e) pontja alapján a 2020. évre esedékes időszakos vizsgálata
a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint
a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 3. §-ára tekintettel
elmaradt, a 2021. évben esedékes alkalmasságvizsgálatra, illetve időszakos vizsgálatra úgy kell intézkedni, hogy
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől számított hat hónapon belül kerüljön sor
a 2021. évi vizsgálatra, ebben az esetben a 2020. évi vizsgálatot nem kell pótolni.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti személy időszakos alkalmasságvizsgálata vagy időszakos vizsgálata a 2021. évben
nem esedékes, akkor a 2020. évben elmaradt alkalmasságvizsgálatot, illetve időszakos vizsgálatot a 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől számított hat hónapon belül pótolni kell.
112. § (1) A Közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítésre, valamint a Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr szakképesítésre
felkészítő szakmai képzés programkövetelményében a képesítő vizsgára bocsátás feltételeként előírt „B” kategóriás
gépjárművezetői engedély bemutatása 2021. szeptember 30-ig lebonyolításra kerülő képesítő vizsgán
nem kötelező, sikeres képesítő vizsga esetén a képesítő bizonyítványt a „B” kategóriás gépjárművezetői engedély
bemutatását követően kell kiállítani.
(2) Ha a gépjárművezetői engedély bemutatására az (1) bekezdésben foglaltak szerint nem kerül sor a képesítő vizsgát
megelőzően, akkor az okirat bemutatásának elmaradását a vizsgatörzslapon az „A képesítő vizsgán nem került
bemutatásra a programkövetelményben meghatározott „B” kategóriás gépjárművezetői engedély.” záradékkal kell
ellátni.
(3) A képesítő bizonyítvány kiállítására a „B” kategóriás gépjárművezetői engedélynek a sikeresen teljesített képesítő
vizsgától számított 1 éven belül történő bemutatása esetén van lehetőség. Ezen határidő elmulasztása esetén
a képesítő vizsgát ismételten le kell tenni.

42. A biztonsági tanúsítványok és szakvélemények érvényességére vonatkozó rendelkezések eltérő
alkalmazása
113. §		
Ha a személyi biztonsági tanúsítvány, a telephely biztonsági tanúsítvány vagy biztonsági szakvélemény
érvényessége a veszélyhelyzet ideje alatt járt le vagy a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet
megszűnésétől számított 45 napon belül jár le, érvényessége a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig meghosszabbodik.

43. A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzésével összefüggő átmeneti
szabályok
114. §		
A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. törvény
alkalmazásában a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől számított tizenkét hónapig
a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. törvény 1. §
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1. pontjában meghatározottakon túl külföldi befektető az Európai Unióhoz, az Európai Gazdasági Térséghez tartozó
más állam, valamint a Svájci Államszövetség állampolgára vagy ilyen államban bejegyzett jogi személy vagy egyéb
szervezet.

44. Közfoglalkoztatással összefüggő átmeneti szabályok
115. §		
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CVI. törvény 2. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet ideje alatt fennálló közfoglalkoztatási jogviszony, továbbá a legkésőbb 2021. december 31-ig
létesített közfoglalkoztatási jogviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 192. § (2) bekezdése
szerint számított időtartama meghaladhatja a tíz évet.

45. A Biztos Kezdet Gyerekház és a Tanoda szolgáltatás finanszírozásával összefüggő átmeneti
rendelkezés
116. §		
A Biztos Kezdet Gyerekház és a Tanoda szolgáltatás keretében a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások
finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseitől eltérően a 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követően is biztosítható 2021. december 31-ig többletforrás
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány
következményeinek elhárítása érdekében. Ebben az esetben a meglévő finanszírozási szerződésekben
meghatározott források megemelhetőek, a támogatás felhasználásának feladat- és költségterve a támogató, illetve
a lebonyolító hozzájárulásával módosítható.

46. Vízjogi eljárásokkal összefüggő átmeneti rendelkezések
117. § (1) A (2) bekezdés kivételével a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
alapján engedélyezett vízilétesítményekre és vízimunkákra vonatkozó vízjogi létesítési engedély, elvi vízjogi
engedély és megszüntetési engedély, amelynek hatálya
a)
a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, külön erre irányuló kérelem hiányában is meghosszabbodik
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének napjától számított egy évvel,
valamint
b)
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének napját követő 180 napon belül jár le,
külön erre irányuló kérelem hiányában is meghosszabbodik az engedély hatályának lejártától számított egy
évvel.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti engedélyhez kapcsolódó vagyonkezelői, kezelői vagy tulajdonosi hozzájárulás időbeli
hatálya a veszélyhelyzet ideje alatt vagy a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének
napját követő 180 napon belül jár le, az új hozzájárulás beszerzéséről az engedélyes gondoskodik. Ebben az esetben
a vízügyi hatóság az engedélyes kérelmére, soron kívül módosítja az (1) bekezdés szerinti vízjogi engedélyt.
Az eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díj alól.

47. Vízhasználattal összefüggő átmeneti szabályok
118. § (1) A vízhasználó a vízkészletjárulékot a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15/B. § (3) bekezdésétől eltérően
a 2021. január 1-től 2021. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan az általa ténylegesen felhasznált
vízmennyiség után fizeti meg, ha az általa igénybe vett vízmennyiség a vízjogi engedélyben megjelölt vízmennyiség
80%-át nem éri el.
(2) A vízhasználó az (1) bekezdés szerinti kedvezményt a tárgyévre vonatkozó éves bevallás során, külön nyilatkozattal
érvényesítheti.

48. Egyes államháztartási szabályok alkalmazásával összefüggő átmeneti szabályok
119. §		
Ha az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó adatszolgáltatásra kötelezett az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 108. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét a veszélyhelyzet
ideje alatt el nem hárítható ok vagy körülmény (a továbbiakban: veszélyhelyzeti ok) miatt nem vagy késedelmesen
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teljesítette, az adatszolgáltatásra kötelezett az adatszolgáltatási kötelezettségét e törvény hatálybalépését
követő hónap utolsó napjáig teljesítheti azzal, hogy a Magyar Államkincstár az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 108. § (3) bekezdés b) pontja szerinti bírság kiszabásától eltekinthet. A bírság mellőzése során
a Magyar Államkincstár azt mérlegeli, hogy a veszélyhelyzeti ok a koronavírus-világjárvánnyal összefüggésben
merült-e fel.
120. § (1) 2020. november 4. napján fennálló vagy ettől az időponttól e törvény hatálybalépéséig létrejött, a központi
költségvetés terhére nem uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló programokkal,
projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység időtartama és
az elszámolási határidő az eredeti határidőtől számított 180 nappal, de legalább az e törvény hatálybalépését
követő 180. napig meghosszabbodik.
(2) Ha az e törvény hatálybalépéséig létrejött és fennálló, a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési
támogatásból megvalósuló támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység megvalósításának
időtartama az (1) bekezdésben meghatározottak alapján a tárgyéven túl nyúlik, és a pénzügyi teljesítésének
elhúzódását a veszélyhelyzettel összefüggő ok idézte elő, a kötelezettségvállalások ezen indokok alapján keletkezett
állományát az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának kell tekinteni.
121. § (1) 2020. november 4. napjától e törvény hatálybalépéséig a központi költségvetés terhére nem uniós forrásból
nyújtott költségvetési támogatásból létrejött támogatási jogviszonyok esetében a támogató által kikötött biztosíték
rendelkezésre állását legkésőbb e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül kell biztosítani azzal, hogy ha azt
a kedvezményezett nem a támogató által, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően biztosítja,
a támogató a támogatást jogosult azonnali hatállyal visszavonni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakat a határon túli kedvezményezettnek nyújtott támogatásra is alkalmazni kell.

49. Egyes pénzügyi szabályok alkalmazásával összefüggő átmeneti szabályok
122. §		
2022. június 30-áig a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 14. § (2) bekezdését
oly módon kell alkalmazni, hogy a magyar állam által belföldön, nyomdai úton előállításra és értékpapírként
kibocsátásra kerülő állampapírok okiratát a kibocsátó magyar állam képviseletében a pénzügyminiszter vagy
a miniszterelnök jogosult aláírni.

50. Helyi adókönnyítésekkel összefüggő rendelkezések
123. § (1) A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 26. pontja szerinti vállalkozó
(a továbbiakban: vállalkozó) esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés
feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy
mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd Ft (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi
iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben
megállapított helyi iparűzési adómérték több, mint 1 százalék.
(2) A tevékenységét 2021. január 1-jét követően kezdő, naptári évtől eltérő üzleti évet választó mikro-, kis- és
középvállalkozásnak az (1) bekezdést a 2021. évben kezdődő adóévében kell alkalmaznia.
124. § (1) A (3) bekezdésben meghatározott adatok alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak
a 2021. évben, az adott előlegfizetési időpontban esedékes – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint
bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – helyi iparűzésiadóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni.
(2) Az (1) bekezdés szerint meg nem fizetendő előlegrészlet összegével az adóhatóság a mikro-, kis- és középvállalkozás
iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

5468

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 121. szám

(3) Az (1) bekezdés szerinti,
a)
beszámolókészítésre kötelezett vállalkozó a 2021. évben kezdődő adóév első napján rendelkezésre álló
utolsó, a számvitelről szóló törvény szerint készített és elfogadott beszámoló, elfogadott beszámoló
hiányában, a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és létszámadatok;
b)
beszámolókészítésre nem kötelezett vállalkozó a 2020. évben végződő adóév árbevétel- és létszámadatai,
a 2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült árbevétel- és létszámadatok
alapján állapítja meg a mikro-, kis- és középvállalkozás minőségnek való megfelelést.
(4) Az (1) bekezdés akkor alkalmazható, ha a mikro-, kis- és középvállalkozás a 2021. április 1-jén hatályos, a koronavírusvilágjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló
639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (4)–(6) bekezdése szerint nyilatkozatot tett.
(5) Az állami adó- és vámhatóság a (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot elektronikus úton megküldi a nyilatkozatot tevő
mikro-, kis- és középvállalkozás székhelye és az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott telephelye szerinti
önkormányzati adóhatóság számára.
125. § (1) A 2021. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint ugyanazon
helyi adónak, települési adónak a 2020. december 1-jén hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben
megállapított adómértéke.
(2) Az önkormányzatnak a 2020. december 1-jén hatályos adórendelete szerinti adómentességet, adókedvezményt
a 2021. évben végződő adóévben is fenn kell tartania.
(3) A települési önkormányzat a 2021. évre új helyi adót, új települési adót nem jogosult bevezetni.

51. A helyi iparűzésiadó-könnyítésnek az állami támogatások uniós jogával való
összeegyeztethetősége
126. § (1) A 123. § (1) bekezdése szerinti intézkedés az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése
szerinti állami támogatásnak minősül. E támogatás az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret
a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i,
2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági közlemény (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: közlemény)
3.1. szakasza szerinti átmeneti támogatásként (a továbbiakban: átmeneti támogatás) nyújtható.
(2) Az átmeneti támogatás támogatástartalma a 2021. évben végződő adóévben – a 123. § (2) bekezdése szerinti
vállalkozó esetében a 2021. évben kezdődő adóévben – alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított
adómérték (a továbbiakban: általános adómérték) és az 1%-os adómérték (a továbbiakban: csökkentett adómérték)
különbözetének szorzatával egyező összeg.
(3) A (2) bekezdés szerinti támogatástartalmat a vállalkozó számára a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. §
41. pontja szerinti székhelye és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 31. pontja szerinti telephelye
szerinti önkormányzati adóhatóság a 2021. évben végződő – a 123. § (2) bekezdése szerinti vállalkozó esetében
a 2021. évben kezdődő – adóévről szóló adóbevallás benyújtását követő hónap utolsó napjáig visszaigazolja.
(4) Ha a vállalkozó az elsődleges mezőgazdasági termelési ágazatban vagy a halászati és akvakultúra-ágazatban is
folytat tevékenységet, az egyes ágazatokra eső átmeneti támogatás arányát annak alapján kell megállapítani, hogy
az adott ágazatban folytatott tevékenységből származó árbevétel milyen arányt képviselt a vállalkozó 2021. évi
árbevételén belül.
(5) Ha az átmeneti támogatásként nyújtott egyedi támogatás támogatástartalma meghaladja a 100 000 eurónak
megfelelő forintösszeget, vagy a (4) bekezdés szerinti tevékenységre eső átmeneti támogatás támogatástartalma
meghaladja a 10 000 eurónak megfelelő forintösszeget, az önkormányzati adóhatóság a (3) bekezdésben
meghatározott határnapot követő második hónap utolsó napjáig megküldi az állami adó- és vámhatóság részére
az egyedi támogatásnak az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. melléklete
szerinti adatait.
(6) Az állami adó- és vámhatóság a (3) bekezdésben meghatározott határnapot követő harmadik hónap utolsó napjáig
továbbítja az (5) bekezdés szerinti adatokat az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért
felelős szervezet részére a közlemény 4. szakasza szerinti közzététel céljából.
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127. § (1) Átmeneti támogatásban az a mikro-, kis- és középvállalkozás részesülhet, amely 2019. december 31-én
nem minősült az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdése alapján nehéz helyzetben levő vállalkozásnak.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően átmeneti támogatás nyújtható azon mikro-, kis- és középvállalkozás számára,
amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, feltéve, ha a támogatási döntés
időpontjában nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá esetében az Atr. 6. §
(4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.
(3) Az átmeneti támogatás támogatástartalma – a (4) és (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a közlemény
3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a mikro-, kis- és középvállalkozás
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja szerinti kapcsolt vállalkozásait is
figyelembe véve – nem haladhatja meg az 1 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget, a (4) és (5) bekezdés szerinti
kivétellel.
(4) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó mikro-, kis- és középvállalkozás esetén
az e tevékenységhez nyújtott átmeneti támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott
egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve –
nem haladhatja meg a 225 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(5) A halászati és akvakultúra-ágazatban tevékenykedő mikro-, kis- és középvállalkozás esetén az e tevékenységhez
nyújtott átmeneti támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal
együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg
a 270 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(6) Ha az átmeneti támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott
csekély összegű támogatásban is részesül vagy részesült, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű
támogatás nem csökkenti a támogatás (3)–(5) bekezdés szerinti legmagasabb mértékét.
(7) Ha egy mikro-, kis- és középvállalkozás több ágazatban is tevékenykedik, és ezekre a (3)–(5) bekezdés szerint
eltérő maximális összegek vonatkoznak, a vállalkozás az átmeneti támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást
köteles vezetni, amely biztosítja az érintett tevékenységekre vonatkozó felső határok betartását, és azt, hogy
a teljes maximális összeg vállalkozásonként – a mikro-, kis- és középvállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe
véve – ne haladja meg az 1 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Ha egy mikro-, kis- és középvállalkozás
a (4) és (5) bekezdés szerinti ágazatokban tevékenykedik, a teljes maximális átmeneti támogatás összege mikro-,
kis- és középvállalkozásonként – mikro-, kis- és középvállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve –
nem haladhatja meg a 270 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(8) A mikro-, kis- és középvállalkozásnak (kedvezményezettnek) és az adóhatóságnak az átmeneti támogatással
kapcsolatos minden iratot a kedvezmény igénybevételét követő tíz évig meg kell őriznie.

52. A turisztikai ágazattal összefüggő köztehermérséklés
128. §		
Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi
CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény 261. §-ától eltérően a turizmusfejlesztési hozzájárulás
fizetésére kötelezettet a 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időszakra nem terheli
turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség, erre az időszakra a turizmusfejlesztési hozzájárulást nem kell
megállapítania, bevallania és megfizetnie.

53. A szociális hozzájárulási adó kötelezettséggel összefüggő szabályok
129. § (1) A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 1. § (4) bekezdés b) pontjától eltérően nem kell szociális
hozzájárulási adót fizetni a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (4) és (5) bekezdése
szerinti reprezentáció és üzleti ajándék juttatása után, ha a juttatás e törvény hatálybalépésének napja és
2021. december 31. közötti időszakban történik.
(2) A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 11. § (2) bekezdésétől eltérően e törvény
hatálybalépésének napja és 2021. december 31. között létrejött munkaviszony esetében munkaerőpiacra lépő
az is, aki az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére álló adatok szerint a kedvezményezett foglalkoztatás
kezdetének hónapját megelőző 183 napon belül legfeljebb 92 napig rendelkezett a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény szerinti biztosítási kötelezettséggel
járó munkaviszonnyal, egyéni-, társas vállalkozói jogviszonnyal.
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54. A Széchenyi Pihenő Kártya juttatásával kapcsolatos szabályok
130. § (1) A 2021. évben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésétől eltérően a Széchenyi
Pihenő Kártya
a)
szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer Ft,
b)
vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer Ft,
c)
szabadidő alszámlájára utal utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer Ft
összegig minősül béren kívüli juttatásnak.
(2) A 2021. évben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (8) bekezdésétől eltérően az éves
rekreációs keretösszeg
a)
– ha a munkáltató költségvetési szerv –
aa)
évi 400 ezer Ft, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll,
ab)
a 400 ezer Ft-nak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául
szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak
az év egy részében áll fenn,
ac)
évi 400 ezer Ft, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg,
b)
más munkáltató esetében
ba)
évi 800 ezer Ft, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll,
bb)
a 800 ezer Ft-nak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául
szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak
az év egy részében áll fenn,
bc)
évi 800 ezer Ft, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.
(3) A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 1. § (4) bekezdés a) pontjától eltérően a 2021. évben adott
juttatások tekintetében nem terheli adókötelezettség a Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli
juttatásnak minősülő összeget.

55. Adóigazgatási szabályok
131. §		
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit az ezen alcímben meghatározott eltérésekkel kell
alkalmazni.
132. § (1) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 198. §-a és 199. §-a szerinti kedvezményeken túl, az adóhatóság
az adózónak és az adó megfizetésére kötelezett személynek a 2021. december 31-ig előterjesztett kérelmére
az adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb ötmillió Ft összegű adóra, egy alkalommal, legfeljebb hat havi
pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez, ha
a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre
vezethető vissza.
(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárás ügyintézési határideje tizenöt nap.
133. § (1) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 201. § (2) bekezdésétől eltérően az adóhatóság a nem természetes
személy adózónak és az adó megfizetésére kötelezett személynek (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt:
adózó) a 2021. december 31-ig előterjesztett kérelmére az őt terhelő adótartozást egy alkalommal, legfeljebb
húsz százalékkal, de ötmillió Ft-ot meg nem haladó összegben mérsékli, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező
gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. Az adómérséklés csak
egy adónem tekintetében kérelmezhető.
(2) Az adótartozás e § szerinti mérséklése esetén a fennmaradó összegre a 132. § szerinti fizetési kedvezmény
nem engedélyezhető. Az adótartozás e § szerinti mérséklése nem engedélyezhető, ha az adóhatóság az adózó
részére a 132. § szerinti fizetési kedvezményt engedélyezett.
(3) Az (1) bekezdés szerinti eljárás ügyintézési határideje tizenöt nap.

56. A felsőoktatás egyes kérdéseiről
134. §		
A 2020/2021. tanévben a felsőoktatási intézmény a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 5. és
40. pontjában a félév, illetve a tanév hosszára meghatározott oktatásszervezési időtartamoktól eltérhet.
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57. Egyes külszolgálattal kapcsolatos eltérő rendelkezések
135. §		
A veszélyhelyzet ideje alatt, illetve a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő
60 napon belül a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 11. § (2) bekezdése
szerinti tartós külszolgálati kihelyezés előtt álló kormánytisztviselő felkészítésének időtartama – a kihelyező vezető
döntése alapján – legfeljebb a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 11. §
(2) bekezdése szerinti időtartammal meghosszabbítható.

58. A honvédek jogállásával és a honvédelmi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos átmeneti
rendelkezések
136. § (1) Ha a honvédek jogállásról szóló 2012. évi CCV. törvény 237/J. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi
munkakörű katona e törvény hatálybalépésének napján érvényes, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi
CCV. törvény 237/L. § (10) bekezdés b) pontja szerinti illetménye kevesebb, mint a honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvény szerinti 2020. december 31-én érvényes illetmény távolléti díjba tartozó elemeinek összege,
akkor részére a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 237/L. § (2) bekezdése szerinti illetményt
a különbözettel megnövelt összegben kell megállapítani.
(2) Ha a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 1. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó harctéri életmentő
katona egészségügyi szakkiképzés elvégzéséről szóló igazolásának érvényessége a veszélyhelyzet ideje alatt jár le,
az igazolás érvényessége a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 180. napig
meghosszabbodik.
137. § (1) Ha a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 89/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
egészségügyi honvédelmi alkalmazott e törvény hatálybalépésének napján érvényes, a honvédelmi alkalmazottak
jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 89/D. § (2) bekezdése szerinti – a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról
szóló 2018. évi CXIV. törvény 89/C. § szerinti esetben a megnövelt – illetménye kevesebb, mint a honvédelmi
alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény szerinti, 2020. december 31-én érvényes illetménye,
akkor részére a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 89/D. § (2) bekezdése szerinti
illetményt a különbözettel megnövelt összegben kell megállapítani.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 2020. december 31-én érvényes illetmény alatt a 2020. december 31-én
érvényes fizetési fokozat alapján járó illetmény – ideértve a garantált illetménynél magasabb összegben
megállapított illetményrészt is –, a honvédelmi illetménykiegészítés, a honvédelmi alkalmazottat folyamatosan
megillető illetménypótlékok, valamint a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 76. §
(1a) bekezdés a) pontja szerinti keresetkiegészítés együttes összegét kell érteni.
138. § (1) Ha a rezidens közalkalmazotti jogviszonya az egyes, a honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott
rezidensek közalkalmazotti jogviszonya átalakulásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 585/2020. (XII. 15.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: 585/2020. Korm. rendelet) 1. § (5) bekezdése szerint megszűnt, az őt megillető,
a jogviszonya megszűnéséből eredő juttatások tekintetében a szakorvosképzésért felelős egészségügyi
államigazgatási szerv és a honvédelmi egészségügyi szolgáltató megállapodást kötnek a juttatások összegének
a szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv részére történő megtérítése tárgyában.
(2) Ha a rezidens a közalkalmazotti jogviszonyának az 585/2020. Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése szerinti megszűnését
követő egy éven belül támogatott szakképzésre irányuló egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesít az egészségügyi
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatóval,
az 585/2020. Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése szerinti végkielégítés összegét a szakorvosképzésért felelős
egészségügyi államigazgatási szerv részére megtéríteni köteles.

59. A koronavírus elleni védőoltással kapcsolatos regisztrációs és adatkezelési szabályok
139. § (1) A SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltásra történő regisztráció során a Társadalombiztosítási Azonosító Jellel
(a továbbiakban: TAJ-szám) nem rendelkező magyar állampolgár az alábbi – valamennyi rendelkezésére álló –
adatot köteles megadni:
a)
viselt név,
b)
életkor,
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

c)
személyazonosító igazolvány okmányazonosítója,
d)
útlevél okmányazonosítója,
e)
személyi azonosító száma,
f)
lakcím vagy értesítési cím (a védettségi igazolvány kézbesítési címe),
g)
elektronikus elérhetőség (e-mail) és telefonszám.
A SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltásra történő regisztráció során a TAJ-számmal nem rendelkező, Magyarország
területén 180 napon belül 90 napot meghaladóan jogszerűen tartózkodó nem magyar állampolgár az alábbi
– valamennyi rendelkezésére álló – adatot köteles megadni:
a)
viselt név,
b)
életkor,
c)
személyazonosító igazolvány okmányazonosítója,
d)
útlevél okmányazonosítója,
e)
tartózkodási engedély száma,
f)
személyi azonosító száma,
g)
lakcím vagy értesítési cím (a védettségi igazolvány kézbesítési címe),
h)
elektronikus elérhetőség (e-mail) és telefonszám.
A SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltásra történő regisztráció során a TAJ-számmal rendelkező személy az alábbi
– valamennyi rendelkezésére álló – adatokat köteles megadni:
a)
viselt név,
b)
TAJ-száma,
c)
lakcím vagy értesítési cím (a védettségi igazolvány kézbesítési címe),
d)
elektronikus elérhetőség (e-mail) és telefonszám.
Az oltási regisztrációs felületet fenntartó szerv a TAJ-számmal rendelkező személyek védőoltásra történő
regisztrációja során megadott (3) bekezdés szerinti adatait a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
(a továbbiakban: NEAK) részére átadja.
A NEAK az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés o) és
p) pontjában meghatározott feladatai részeként a védőoltás igénybevételének szervezésével kapcsolatos feladatát
az egészségügyi szolgáltató, az egészségügyi államigazgatási szerv, az Országos Kórházi Főigazgatóság, a Magyar
Államkincstár, az Oktatási Hivatal, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatal (a továbbiakban együtt: közreműködő szerv) bevonásával látja el.
A NEAK, illetve a közreműködő szerv a NEAK által meghatározott, védőoltásra regisztráló személyeket a védőoltás
igénybevételének rendjéről postai, illetve elektronikus vagy telefonos úton értesíti.
Az (5) bekezdésben meghatározott célból a NEAK a közreműködő szerv részére a védőoltás igénybevételére
regisztráló személy által a regisztráció során megadott postai, telefonos vagy más elektronikus elérhetőséget,
valamint a védőoltás igénybevételéhez szükséges egészségügyi és személyazonosító adatot továbbítja.
A (6) bekezdésben meghatározott értesítés szerint igénybe vett védőoltást követően a közreműködő szerv
az (5) bekezdés alapján átvett adatot haladéktalanul törli.

140. § (1) Az a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Státusz tv.) 1. §
(1) bekezdése hatálya alá tartozó országokban „Magyar igazolvánnyal” vagy „Magyar hozzátartozói igazolvánnyal”
(a továbbiakban együtt: magyar igazolvány) rendelkező személy, aki nem szerepel a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti polgárok személyi, lakcím és értesítési cím adatait
tartalmazó nyilvántartásban, a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltásra történő regisztráció során az alábbi adatokat
köteles megadni:
a)
családi és utónév a Státusz tv. 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint,
b)
életkor,
c)
személyazonosító igazolvány okmányazonosítója,
d)
útlevél okmányazonosítója,
e)
lakcím vagy értesítési cím (a védettségi igazolvány kézbesítési címe),
f)
elektronikus elérhetőség (e-mail) és telefonszám.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti személy regisztrációjára
a)
a Kormány által rendeletben kijelölt, a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási hivatalaiban
(a továbbiakban: járási hivatal) vagy kormányablakaiban személyesen, a magyar igazolványa bemutatása és
a születési ideje megadása mellett, vagy
b)
az oltási regisztrációs felületen elektronikus úton
kerül sor. Az elektronikus úton történt regisztráció során megadott adatokat az elektronikus felület működtetője
átadja a Kormány rendeletében kijelölt járási hivatalnak.
(3) Ha a regisztrációra a (2) bekezdés b) pontja szerint kerül sor,
a)
az (1) bekezdés szerinti adatok mellett a magyar igazolvány számát is meg kell adni,
b)
az (1) bekezdés szerinti személy az oltóponton a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltás beadása előtt köteles
bemutatni a nevére kiállított magyar igazolványt, valamint születési idejét megadni.
(4) A (2) bekezdés a) pontja szerinti szerv a magyar igazolványban foglalt adatok ellenőrzése céljából a Státusz tv. 21. §
(6) bekezdése szerinti adatokat igényelheti a magyar igazolvány nyilvántartását vezető szervtől.
(5) Az (1) bekezdés szerinti személy esetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/H. § (1) bekezdés
b) és c) pontjától eltérően, ha az (1) bekezdés szerinti személy útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal
nem rendelkezik, a védettségi igazolvány útlevél száma rovata az érintettnek a regisztráció során megadott
okmányazonosító számát tartalmazza.
(6) A járási hivatal vagy a kormányablak az (1) bekezdésben szereplő adatokat, valamint az (1) bekezdés szerinti
személy születési idejét az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (a továbbiakban: EESZT) rögzíti, és azokat
az EESZT működtetője részére átadja.
(7) Ha az érintett TAJ-számmal nem rendelkezik, az EESZT működtetője az EESZT-ben az oltottság adatai rögzítésének
érdekében az (1) bekezdés szerinti személy számára az EESZT-ben az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 35/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
azonosítót (a továbbiakban: technikai azonosító) hoz létre, amelyhez az (1) bekezdés szerinti személy (5) bekezdés
szerinti adatait hozzárendeli. Az EESZT működtetője az (1) bekezdés szerinti személyre vonatkozó technikai
azonosítót, valamint az (1) bekezdés szerinti adatokat a NEAK részére átadja.
(8) A NEAK a technikai azonosítót az e törvényben foglalt feladatainak ellátása érdekében kezeli, és továbbítja az oltást
végző egészségügyi szolgáltatónak.
(9) Az (1) bekezdés szerinti személyek vonatkozásában az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/L. §
(4)–(9) bekezdése nem alkalmazható.
(10) Ha az (1) bekezdés szerinti személy TAJ-számmal nem rendelkezik, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
232/J. § (2) és (3) bekezdésétől eltérően az EESZT működtetője a TAJ-szám helyett az (1) bekezdés szerinti személy
technikai azonosítóját adja át.
(11) Ha az (1) bekezdés szerinti személy kéri, a védettségi igazolványt a külképviselet útján, személyes átadással kell kézbesíteni.
(12) A (11) bekezdés szerinti feladatok ellátása érdekében a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium,
valamint a külképviselet az (1) bekezdés szerinti adatokat a kézbesítés megtörténtéig kezeli.
(13) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a (2) bekezdés szerinti járási hivatalokat, illetve kormányablakokat kijelölje.
141. § (1) Az oltási regisztrációs felületet fenntartó szerv a TAJ-számmal nem rendelkező személyek védőoltásra történő
regisztrációja során megadott nevet, életkort, elektronikus elérhetőséget, értesítési címet, valamint
a)
az útlevél okmányazonosítóját, a személyi azonosító számát, illetve a személyazonosító igazolvány
okmányazonosítóját a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszternek,
b)
a tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek esetében az útlevél okmányazonosítóját,
a személyazonosító igazolvány okmányazonosítóját és a tartózkodási engedély adatait a személyiadat- és
lakcímnyilvántartásért felelős miniszter útján az idegenrendészeti hatóságnak
(e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: nyilvántartó szerv) továbbítja a nyilvántartó szervek által vezetett
nyilvántartásokkal való összevetésre a személy azonosítása, adatainak egyeztetése és a sikeres vakcinaregisztráció céljából.
(2) A nyilvántartó szerv az (1) bekezdés alapján átvett adatot a személy regisztrációs felületen megadott adatainak
az egyes nyilvántartásokban szereplő adatokkal való összevetését és ellenőrzését (a továbbiakban: validálását)
és annak a (3) bekezdés szerinti átadását követően haladéktalanul törli. A nyilvántartó szerv a kapott adatokat
– a nyilvántartásokban szereplő adatok alapján, valamint szükség esetén az érintett személlyel történő egyeztetést
követően – pontosítja, ha azok eltérnek a nyilvántartásokban szereplő adatoktól, de a regisztrált személy a kapott
adatokból beazonosítható. Ha a regisztrációs felületen megadott adatok validálása és az adatok pontosítása
eredménytelen, a nyilvántartó szerv a kapott adatokat az átvételt követő hat hónap után törli.
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(3) Az (1) bekezdés szerint validált személy nevét, életkorát, értesítési címét, elektronikus elérhetőségét,
a nyilvántartásokban szereplő születési dátumát, valamint az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat
a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter az EESZT működtetője részére megküldi.
(4) Az EESZT működtetője az EESZT-ben az oltottság adatai rögzítésének érdekében az érintett számára az EESZT-ben
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
35/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti azonosítót (a továbbiakban: technikai azonosító) hoz létre, amelyhez
az érintett (3) bekezdés szerinti adatait hozzárendeli. Az EESZT működtetője az érintettre vonatkozó technikai
azonosítót, valamint az érintett (3) bekezdése szerinti adatait az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap)
kezelésére kijelölt szerv részére átadja.
(5) Az E. Alap kezelésére kijelölt szerv a technikai azonosítót a vakcinaadás szervezésére vonatkozó feladatainak ellátása
érdekében kezeli és továbbítja az oltást végző egészségügyi szolgáltatónak.
(6) A személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter az (1) bekezdés szerinti kérelmező esetében
az összerendelési nyilvántartás útján vizsgálja, hogy az érintett TAJ-számmal rendelkezik-e. Amennyiben az érintett
rendelkezik TAJ-számmal, erről az EESZT működtetőjét az adatok átadása során tájékoztatja. Az EESZT működtetője
a TAJ-számmal rendelkező részére nem hoz létre technikai azonosítót.
142. § (1) A Magyar Államkincstár a lakosság koronavírus-fertőzés kockázatának leginkább kitett személyek átoltottságának
növelése és az érintettek elérése érdekében, az önkéntesen igénybe vehető és ingyenesen biztosított koronavírus
elleni védőoltások (a továbbiakban: védőoltás) kiosztásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából tájékoztatást
küld a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátásokban, juttatásokban részesülő
személyek (a továbbiakban: jogosultak) csoportjai részére. A Magyar Államkincstár ennek érdekében, e célok
teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamig kezeli a jogosultak nevét, lakcímét, születési idejét és TAJ-számát.
(2) A Magyar Államkincstár a 141. § szerinti közreműködés keretében a részére átadott – a regisztráció során
az érintett által megadott – adatokat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. §
(1) bekezdés a) pontja szerint vezetett nyugdíjfolyósítási nyilvántartás adataival – az átadott adatok pontosságának,
naprakészségének ellenőrzése céljából – összeveti. Ha az összevetés eredményeként az állapítható meg, hogy
az átadott adatok pontatlanok vagy nem naprakészek, úgy erről – a pontosítandó adatok megjelölésével és az általa
helyesbítettnek vagy naprakésznek tekintett adatok egyidejű megküldésével – a NEAK-ot értesíti.
(3) A NEAK – 141. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatai teljesítése érdekében – a (2) bekezdés szerinti értesítés
nyomán átvett személyes adatok alapul vételével az érintett természetes személyre vonatkozó adatokkal
összefüggésben postai, telefonos vagy más elektronikus úton adategyeztetést kezdeményez az adatok
pontosságának vagy naprakészségének megállapítása érdekében, illetve az adategyeztetés eredménye alapján
– szükség szerint, az érintett erre vonatkozó nyilatkozata alapján – az általa kezelt adatokat pontosítja.
143. § (1) A köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben és a bölcsődei ellátásban munkavégzésre irányuló
jogviszonyban foglalkoztatott személyek (a továbbiakban: foglalkoztatottak) koronavírus-fertőzésnek való
kitettségének csökkentése érdekében a védőoltás igénybevétele és az ahhoz szükséges regisztráció céljából
tájékoztatást küld
a)
az Oktatási Hivatal a köznevelési intézményekben foglalkoztatottak,
b)
a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a szakképző intézményekben foglalkoztatottak,
c)
a Magyar Államkincstár – a bölcsődék szakmai irányítását ellátóval egyeztetve – a bölcsődei ellátást nyújtó
intézmények és szolgáltatók
részére.
(2) Az Oktatási Hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás
céljából – annak teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamig – kezeli az (1) bekezdés szerint általuk
tájékoztatandó természetes személyek viselt nevét, születési nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, valamint
TAJ-számát. Az Oktatási Hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal az (1) bekezdés szerint
általuk tájékoztatandó természetes személyek viselt nevét, születési nevét, lakcímét, születési helyét és idejét,
valamint TAJ-számát megküldi a NEAK-nak a védőoltás igénybevételére irányuló regisztrációk meglétének
ellenőrzése céljából.
(3) Az Oktatási Hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a 141. § szerinti közreműködés
keretében a részére átadott – a védőoltás igénybevételére irányuló regisztráció során az érintett által megadott –
adatokat (természetes személyek viselt nevét, lakcímét és TAJ-számát) az általa nyilvántartott adatokkal – az átadott
adatok pontosságának, naprakészségének ellenőrzése céljából – összeveti. Ha az összevetés eredményeként
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az állapítható meg, hogy az átadott adatok pontatlanok vagy nem naprakészek, úgy erről – a pontosítandó adatok
megjelölésével és az általa helyesbítettnek vagy naprakésznek tekintett adatok egyidejű megküldésével – a NEAK-ot
értesíti.
A NEAK – a 141. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatai teljesítése érdekében – a (2) bekezdés szerinti értesítés
nyomán átvett személyes adatok alapul vételével az érintett természetes személyre vonatkozó adatokkal
összefüggésben postai, telefonos vagy más elektronikus úton adategyeztetést kezdeményez az adatok
pontosságának vagy naprakészségének megállapítása érdekében, illetve az adategyeztetés eredménye alapján
– szükség szerint, az érintett erre vonatkozó nyilatkozata alapján – az általa kezelt adatokat pontosítja.
A Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok és társulásaik által fenntartott, bölcsődei ellátást nyújtó
szolgáltatóknál, intézményeknél foglalkoztatott természetes személyek viselt nevét, születési nevét, lakcímét,
születési helyét és idejét és TAJ-számát átadja a NEAK-nak.
A bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltató, intézmény – az (5) bekezdésben nem említett – fenntartója a Magyar
Államkincstár felhívására, a felhívásban meghatározott módon és határidőben megküldi az általa fenntartott
szolgáltatónál, intézménynél bölcsődei ellátásban foglalkoztatott személyek viselt nevét, születési nevét, lakcímét,
születési helyét és idejét és TAJ-számát a NEAK-nak.
A NEAK az (5) és (6) bekezdés alapján részére átadott adatokat – a bölcsődei ellátásban dolgozó személyek
beoltásának megszervezése, valamint az átadott adatok pontosságának, naprakészségének ellenőrzése céljából –
összeveti a védőoltásra regisztrált személyek adataival, továbbá szükség szerint az átvett személyes adatok
alapulvételével az érintett természetes személyre vonatkozó adatokkal összefüggésben postai, telefonos vagy más
elektronikus úton adategyeztetést kezdeményez az adatok pontosságának vagy naprakészségének megállapítása
érdekében, illetve az adategyeztetés eredménye alapján – szükség szerint, az érintett erre vonatkozó nyilatkozata
alapján – az általa kezelt adatokat pontosítja. A NEAK ennek érdekében, e célok teljesítéséhez szükséges mértékben
és időtartamig kezeli az (5) és (6) bekezdés szerinti, részére átadott adatokat.
A NEAK a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben és a bölcsődei ellátásban foglalkoztatott
személyek viselt nevét, születési nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, valamint TAJ-számát a védőoltással
kapcsolatos feladatai ellátása céljából kezeli.

60. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény eltérő alkalmazása
144. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 117. § (6) bekezdésétől eltérően a villamosmű, termelői
vezeték, magánvezeték és a közvetlen vezeték építésére adott engedély, amelynek hatálya
a)
a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, az e törvény hatálybalépésének napjától számított további egy évvel,
b)
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének napját követő 180 napon belül jár le,
az engedély hatályának lejártától számított további egy évvel
meghosszabbodik.

61. Az általános forgalmi adóra és az idegenforgalmi adóra vonatkozó egyes átmeneti szabályok
145. § (1) 2021. július 31. napjáig az általános forgalmi adó mértéke az adó alapjának 5 százaléka azon elvitelre vagy házhoz
szállítással értékesített étel- és italforgalomra, amely étkezőhelyi vendéglátás keretében történő értékesítés esetén
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 3. számú melléklet II. részében
foglalt táblázat 3. sora alapján az Áfa tv. 82. § (2) bekezdése hatálya alá tartozna.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adómérték alkalmazására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a termékértékesítőnél
az Áfa tv. 3. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 3. sora szerinti szolgáltatás nyújtásának feltételei fennállnak.
(3) Az (1) bekezdés szerinti adómérték nem alkalmazható az (1) bekezdés szerinti ügylettel összefüggő szállítással
kapcsolatos díjra.
146. §		
A 2021. január 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi
adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie,
a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania
az adóhatósághoz.
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62. Helyi díjak mértékének rögzítése
147. § (1) A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági
intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet]
hatálybalépésének napjától 2021. december 31. napjáig – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel –
a)
a helyi önkormányzat,
b)
a helyi önkormányzat által fenntartott
ba)
költségvetési szerv,
bb)
nonprofit szervezet,
bc)
egyéb szervezet,
c)
a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság,
d)
a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított gazdasági
társaság,
e)
a képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására szerződéssel rendelkező, a polgári
perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet
által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) mértéke
nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző
napon hatályos és alkalmazandó mértéke.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezet a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépésének napjától már megállapított
új díjat nem vezethet be, 2021. december 31. napjáig új díjat nem állapíthat meg, meglévő díjat új kötelezetti körre
nem terjeszthet ki.
(3) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglaltakat abban az esetben, ha a felek a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet
hatálybalépése előtt – legalább kétéves időtartamra vagy határozatlan időre – megkötött szerződésükben
számszerűsíthető módon meghatározták a díjemelés mértékét az (1) bekezdés szerinti időszak vonatkozásában.
(4) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglaltakat abban az esetben, ha a díjemelés mértékét a díjfizetési
kötelezettséget előíró jogszabály 2020. október 31. napjáig számszerűsíthető módon meghatározta.
(5) A (2) bekezdést a helyi önkormányzati tulajdonban, illetve vagyonkezelésben álló, 2020. november 4. napján vagy
ezt követően létesített parkolókra vonatkozó parkolási díj tekintetében nem kell alkalmazni.

63. Ingyenes közterület-használattal kapcsolatos átmeneti szabályok
148. §		
Ezen alcím alkalmazásában
a)
közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontja
szerinti közterület,
b)
vendéglátó üzlet: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 30. pontja szerinti tevékenységek
folytatására alkalmas helyiség,
c)
sajtótermék: a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 1. §
6. pontja szerinti sajtótermék, az internetes újság vagy hírportál kivételével.
149. § (1) A közterület e törvény szerinti használatára 2021. december 31. napjáig a közterülethez közvetlenül csatlakozó
vendéglátó üzletnek az üzemeltetője, bérlője vagy tulajdonosa (a továbbiakban együtt: használó) közterülethasználati hozzájárulás megfizetése nélkül ingyenesen jogosult.
(2) A használó a közterületnek a közterülethez közvetlenül csatlakozó vendéglátó üzlet előtti részét – a vendéglátó
üzlet közterületen működő terasza működtetése céljából – a vendéglátó üzlet közterülethez csatlakozó
épülethatára szélességében használhatja.
(3) Az e törvény hatálybalépésekor hatályos közterület-használati engedéllyel vagy szerződéssel rendelkező használó
a közterületet az engedély vagy szerződés szerinti mértékben használhatja.
(4) A (2) bekezdés szerinti használati jogot
a)
az azonos épületben lévő vendéglátó üzletek – eltérő megállapodás hiányában – vendéglátó üzletenként
azonos mértékben,
b)
a közúti forgalomtól elzárt terület (tér vagy sétálóutca) esetében a szemben lévő vendéglátó üzletek a terület
felezővonaláig
gyakorolhatják.
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(5) A (2) bekezdés nem alkalmazható
a)
a kiemelt nemzeti emlékhely területén,
b)
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti
közparkban, zöldterületen,
c)
a járművek forgalmát biztosító úttesten, vagy a várakozásukra kijelölt területen,
d)
a tömegközlekedési járműre történő várakozás céljára közterületen elkülönített területen,
e)
lakó- vagy társasházba, egyéb építménybe történő ki- és bejutást, tűzcsap, forgalomirányító készülék
vezérlőegysége megközelítését akadályozó módon, valamint a járdán a gyalogosok közlekedését zavaró,
biztonságát veszélyeztető, a járművezetők kilátását gátoló, a közúti forgalmi jelzések felismerését akadályozó,
a közút forgalmát veszélyeztető, a közművek elhelyezését, üzemeltetését, karbantartását akadályozó
módon és
f)
tűzoltási felvonulási területen.
(6) A használó felelős azért, hogy a közterület közlekedésre szánt területén a települési önkormányzat által alkotott
2020. december 31. napján hatályos szabályozás szerint biztosított legyen a zavartalan közúti és gyalogos
közlekedés.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott szabályozás hiányában a zavartalan közúti és gyalogos közlekedést úgy kell
biztosítani, hogy
a)
a járda hasznos szélessége (gyalogossáv) 1,50 méternél kevesebb nem lehet, valamint
b)
a közhasználatú építmények kerekesszékkel és gyermekkocsival is megközelíthetőek legyenek.
(8) A vendéglátó üzlet nyitvatartására vonatkozóan a 2020. december 31. napján hatályos, a települési önkormányzat
által alkotott szabályok az irányadóak azzal, hogy a vendéglátó üzlet számára előnyösebb működési feltételeket
biztosító szabályok megállapíthatóak.
(9) A (6) és (7) bekezdésben foglaltak ellenőrzésére és intézkedés megtételére a rendőrség jogosult. A rendőr
felszólítására a használó köteles a közúti és gyalogos közlekedés akadályozását haladéktalanul megszüntetni.
(10) A (6) és (7) bekezdésben foglaltakat első alkalommal megszegő használót – ha felszólításra a közúti és a gyalogos
közlekedés akadályoztatását megszünteti – a rendőr figyelmezteti a kötelezettségének betartására. Ha a használó
az akadályt a rendőr felszólítására nem szüntette meg, vagy a közúti és gyalogos közlekedés akadályozása jelentős,
a rendőrség az üzemeltetővel szemben a (6) és (7) bekezdés szerinti kötelezettség megszegése miatt
a)
100 000 Ft-tól 500 000 Ft-ig terjedő bírságot szabhat ki, valamint
b)
a kötelezettség ismételt megszegése esetén a vendéglátó üzletet legfeljebb hat hónap időtartamra
ideiglenesen bezárathatja.
(11) A rendőrség a (10) bekezdés szerinti jogkövetkezményeket a kötelezettség ismételt megszegése esetén együtt is
alkalmazhatja.
(12) A kiszabott bírság megfizetése a rendőrség hivatalos honlapján közzétett számlaszámra történő befizetéssel
történik.
(13) A bírságot a határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.
(14) A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.
(15) A (10) és (11) bekezdés szerinti intézkedések megtételére az ellenőrzés helye szerint illetékes rendőrkapitányság
jogosult.
(16) A rendőrség az ideiglenes bezáratásról tájékoztatja az üzemeltető tevékenységét engedélyező vagy a tevékenység
bejelentését fogadó kereskedelmi hatóságot.
(17) Ha a vendéglátó üzletet a rendőrség ideiglenesen bezáratta, a vendéglátó üzlet
a)
használójának a vendéglátó tevékenység végzésére kiadott engedélye vagy ilyen célú bejelentése
a vendéglátó üzlet ideiglenes bezáratásának az időtartamára érvényét veszti,
b)
használója részére a vendéglátó üzlet ideiglenes bezáratásának az időtartamára vendéglátó tevékenység
végzésére engedély nem adható, illetve ilyen célú bejelentése nem érvényes,
c)
használója a vendéglátó üzlet ideiglenes bezáratásának időtartama alatt vendéglátó tevékenységet
nem végezhet.
150. § (1) A sajtótermék árusítására e törvény hatálybalépésekor jogosult, az árusítással kapcsolatos fülke, pavilon, épület,
üzlet tulajdonosa, bérlője 2021. december 31-éig nem köteles közterület-használati hozzájárulást beszerezni,
ha kizárólag olyan sajtóterméket árusít, amely a járványhelyzettel kapcsolatos közérdekű közleményt, tájékoztatást
tartalmaz.
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(2)	E törvény alkalmazásában sajtótermék árusításának minősül az alkalmi és mozgóárusítás is.
(3) Nem kell közterületi-használati hozzájárulást beszerezni az (1) bekezdés szerinti sajtótermék közterületen történő
osztásához sem.
(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti közterület-használat nem gyakorolható a 149. § (5) bekezdésében megjelölt területeken.
(5) A közterület-használat gyakorlására a 149. § (6) és (7) bekezdését kell alkalmazni.
(6) Az (1)–(5) bekezdésben foglaltak ellenőrzésére és intézkedés megtételére a rendőrség jogosult.
(7) Ha az árusítással kapcsolatos fülke, pavilon, épület, üzlet tulajdonosa, bérlője a közterületet közterület-használati
hozzájárulás nélkül az (1)–(5) bekezdésben foglaltakról eltérően használja, a rendőrség vele szemben 100 000 Ft-tól
500 000 Ft-ig terjedő bírságot szabhat ki. A rendőrség eljárására a 149. § (12)–(15) bekezdését kell alkalmazni.

64. Az általános közigazgatási rendtartás szerinti szünetelés
151. §		
A veszélyhelyzet ideje alatt az ügyfél kérelmére szünetelő közigazgatási hatósági eljárásban az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 49. § (2) bekezdésében meghatározott, az eljárás
megszűnéséhez vezető hat hónapos időtartamba a veszélyhelyzet időtartama nem számít bele, és az – bármely
ügyfélnek az eljárás folytatására irányuló kérelme hiányában – a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnését követő napon újrakezdődik.

65. Bérleti szerződésekre vonatkozó átmeneti szabályok
152. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt lejáró, az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakásra kötött lakásbérleti
szerződés, valamint az állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiségre vonatkozó bérleti szerződés új pályázat
kiírása nélkül a bérlő egyoldalú, a veszélyhelyzet ideje alatt – de legkésőbb a szerződés lejártának utolsó napján –
megtett írásbeli nyilatkozata alapján a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő
90. napig meghosszabbodik.
(2) A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig az állam vagy helyi
önkormányzat tulajdonában lévő lakás tekintetében fennálló lakásbérleti szerződés, illetve az állami vagy
önkormányzati tulajdonú helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés tartalma nem módosítható úgy, hogy
az a bérleti díj megemelését eredményezze.
(3) A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig esedékes bérleti díj
a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezéseitől eltérően korlátlanul csökkenthető.
(4) A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig megtett bérlői kezdeményezés esetén
a bérbeadó köteles megvizsgálni a bérleti díj csökkentésének lehetőségét. Bérlői kezdeményezés hiányában
az állami tulajdonosi joggyakorló és a helyi önkormányzat maga is kezdeményezheti a bérleti díj csökkentését.
(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti bérletidíj-csökkentés gazdaságvédelmi intézkedésnek minősül, amely keretében
a bérbeadó nevében eljáró személy – ideértve a szerződést ellenjegyző vagy felülvizsgáló személyt is –
nem vonható felelősségre a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. §-ában meghatározott előírások
megsértése miatt.
(6)	E § rendelkezéseit a 2020. december 18-án vagy azt megelőzően kötött, az állam vagy helyi önkormányzat
tulajdonában lévő lakásra kötött lakásbérleti szerződésre, valamint az állami vagy önkormányzati tulajdonú
helyiségekre vonatkozó bérleti szerződésre kell alkalmazni.

66. A szabadság kiadására vonatkozó eltérő szabályok
153. § (1) A 2021. évben esedékes szabadságnak – ideértve az alap- és a pótszabadságot is – a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet
szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig arányos része az esedékesség évét követő 3 éven belül is kiadható
a)
az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti egészségügyi szolgálati
jogviszonyban,
b)
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény szerinti jogviszonyban és
c)
a szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, illetve
javítóintézetnél
foglalkoztatott esetében, ha a foglalkoztatott a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek
elhárításában részt vett.
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(2) A szabadság kiadásának rendjére a foglalkoztatott jogviszonyára irányadó szabályokat kell alkalmazni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti szabadság – az érintett foglalkoztatási jogviszonya megszűnésének kivételével – pénzben
nem váltható meg.
(4) Az (1) bekezdés szerinti szabadságot a foglalkoztatott többi szabadságától elkülönítetten kell nyilvántartani.
(5) A munkáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül írásban tájékoztatja a foglalkoztatottat
az (1) bekezdés szerinti szabadság mértékéről és kiadásának rendjéről.

67. A SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításában részt vevő
foglalkoztatottakat megillető pótszabadság
154. § (1)	Ezen alcím alkalmazásában foglalkoztatott:
a)
az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti jogviszonyban,
b)
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény szerinti jogviszonyban,
c)
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti hivatásos vagy szerződéses jogviszonyban,
d)
a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény szerinti honvédelmi alkalmazotti
jogviszonyban,
e)
a szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, illetve
javítóintézetnél,
f)
a fővárosi és megyei kormányhivataloknál, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivataloknál
foglalkoztatott személy.
(2) Ha a foglalkoztatott 2021. évben a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításában
részt vett, a 2021. évben esedékes szabadságán felül további 10 munkanap pótszabadságra (ezen alcím
alkalmazásában a továbbiakban: pótszabadság) jogosult.
(3) Annak tényét, hogy a foglalkoztatott jogosult-e pótszabadságra,
a)
az (1) bekezdés b) pontja szerinti foglalkoztatott esetében az állományilletékes parancsnok, illetve
– a hivatásos állományon kívüli állomány vonatkozásában – a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv szervezeti
egységének vezetője,
b)
az (1) bekezdés c), d) és f ) pontja szerinti foglalkoztatott esetében a munkáltatói jogkört gyakorló személy,
c)
az (1) bekezdés a) és e) pontja szerinti foglalkoztatott esetében a foglalkoztatott munkáltatója
állapítja meg a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt megalkotott kormányrendelet
szerint.
(4) A pótszabadság az esedékesség évét követő 2 éven belül is kiadható. A pótszabadság kiadásának rendjére
a foglalkoztatott jogviszonyára irányadó szabályokat kell alkalmazni.
(5) A pótszabadságot a foglalkoztatott többi szabadságától elkülönítetten kell nyilvántartani, és a pótszabadságra
a 66. alcím nem alkalmazható.
(6) A pótszabadság pénzben nem váltható meg.

68. Építésügyre vonatkozó átmeneti szabályok
155. § (1) 2022. június 30-ig az építtető a választásától függően
a)
jogszerűen alkalmazhatja – függetlenül az alkalmazhatóságukra megállapított rendelkezésektől –
aa)
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény,
ab)
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény,
ac)
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény, illetve
ad)
az aa)–ac) alpont szerinti törvények felhatalmazása alapján kiadott jogszabály
bármely építmény tekintetében a 2020. november 4-ét követően hatályba lépett vagy lépő,
új kötelezettséget megállapító vagy meglévő kötelezettséget szigorító rendelkezését (a továbbiakban együtt:
új előírás), vagy
b)
– az új előírás helyett – jogszerűen alkalmazhatja az a) pont aa)–ad) alpontja szerinti jogszabályoknak
a 2020. november 4-ét megelőző napon hatályos rendelkezését.
(2) Az (1) bekezdés a 2021. március 11-én folyamatban lévő közigazgatási hatósági eljárásban, valamint a megkezdett
építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben is alkalmazható.
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(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti szabályok alkalmazhatóságát nem érinti, ha az (1) bekezdés szerinti
alkalmazhatósági határidő folyamatban lévő közigazgatási hatóságban, vagy megkezdett építőipari kivitelezési
tevékenység során jár le.
(4) Az (1) bekezdés nem alkalmazható azokra a közbeszerzésieljárás-köteles vagy a védelmi és biztonsági célú
beszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó építési beruházásokra, amelyek becsült értéke eléri vagy
meghaladja a 700 000 000 Ft-ot.

69. Településrendezésre vonatkozó átmeneti szabályok
156. §		
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet
[a továbbiakban: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet] 2021. december 31-éig az ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
157. § (1) A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettől eltérően
a)
a településképi követelményekről szakmai konzultációt – ezen belül szakmai tájékoztatást – tartani
elektronikus úton is lehet,
b)
a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően
a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja,
c)
az előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal, hogy
az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, videókonferenciától számított tizenöt napon belül lehet
megtenni,
d)
a településképi véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmet elektronikus úton kell benyújtani,
e)
a településképi bejelentési eljárás során az eljárást kezdeményező iratok kizárólag elektronikus úton
terjeszthetőek elő, és
f)
a településrendezési eszközök záró szakmai véleményezése során tartott egyeztető tárgyalást – ideértve
a tárgyalásos eljárás során tartott egyeztető tárgyalást is – elektronikus úton is meg lehet tartani.
(2)	Elektronikus útnak minősül
a)
az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti esetekben a helyi önkormányzat honlapján közzétett részletes
szakmai tájékoztató, videókonferencia keretében az érintettek részére tájékoztatás tartása és kérdések
megválaszolása, valamint a helyi műsorszolgáltató felületén megjelenő részletes szakmai tájékoztató,
b)
az (1) bekezdés f ) pontja esetében az érintettek részvételével tartott videókonferencia.

70. Ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatás biztosítása
158. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.)
Korm. rendelet által a helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás kapcsán biztosított,
a)
tantermen kívüli, digitális munkarendben működő középfokú iskolával fennálló jogviszonyra tekintettel
maximum hatszor 30 napra,
b)
alapfokú nevelés-oktatást folytató köznevelési intézménnyel fennálló jogviszonyra tekintettel maximum
háromszor 30 napra
vonatkozó ingyenes igénybevétel szolgáltató általi biztosítás határideje az e törvény hatálybalépését követő hatodik
hónap vége azzal, hogy havonta maximum 30 napra vonatkozó kedvezmény érvényesíthető.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás ingyenes igénybevételére jogosult
a)
az előfizetéssel rendelkező tanuló vagy helyette előfizetéssel rendelkező törvényes képviselője, vagy
az a személy, akinek előfizetését a jogosult tanuló vagy törvényes képviselője erre jogosító jogcím alapján
használja;
b)
az előfizetéssel rendelkező pedagógus vagy oktató, vagy az a személy, akinek előfizetését a jogosult
pedagógus vagy oktató erre jogosító jogcím alapján használja
(a továbbiakban együtt: jogosult).
(3) A jogosult lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye szerinti helyek közül egy jogosultság alapján csak
egy helyen veheti a szolgáltatást ingyenesen igénybe.
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71. A választási eljárással kapcsolatos átmeneti szabályok
159. § (1) A helyi önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete feloszlásának a veszélyhelyzet
idejére eső időközi választásokra vonatkozó átmeneti rendelkezésekről szóló 483/2020. (XI. 5.) Korm. rendelet vagy
a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény (a továbbiakban: Tv.)
vagy a veszélyhelyzet idejére eső időközi választásokra, valamint az országos és helyi népszavazásokra vonatkozó
átmeneti rendelkezésekről szóló 30/2021. (I. 29.) Korm. rendelet vagy a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről
szóló 2021. évi I. törvény hatálya alatt történő kimondása esetén e döntés hatálya a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet
szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő napon áll be.
(2) Időközi választás a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő naptól tűzhető ki.
A ki nem tűzött és az elmaradt választást a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését
követő tizenöt napon belül ki kell tűzni.
(3) Ha a kitűzött választás elmaradását a Tv. 4. § (4) bekezdése alapján szünetelésnek kellett tekinteni, a nyilvántartásba
vétel hatálya a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követően kitűzött választásra
is kiterjed, további jelölt- és listaállítás nem lehetséges. Ebben az esetben az elmaradt választást legkésőbb
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő negyvenötödik napra lehet kitűzni.
(4) Országos és helyi népszavazás a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő
naptól kezdeményezhető. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint
a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) II–III. Fejezetében
meghatározott határidők a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő napon
újrakezdődnek. A ki nem tűzött és az elmaradt országos és helyi népszavazást a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet
szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő tizenöt napon belül ki kell tűzni.
(5) Ha a helyi népszavazás kezdeményezése érdekében folytatott aláírásgyűjtésre vonatkozó határidő a Tv. 4. §
(6) bekezdése alapján szünetelt, a helyi választási iroda vezetője a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnését követő napon új hitelesítési záradékkal látja el az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát, és
azt átadja a szervezőnek. A szünetelés időtartama az Nsztv. 47. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamba
nem számít be.

72. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében a magyarországi székhelyű gazdasági
társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges intézkedések
160. § (1) A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi
LVIII. törvény 276. § 1. pontjától eltérően az ágazati európai uniós és nemzeti jog által nem szabályozott,
a hálózatok és berendezések biztonságára és működőképességére, valamint az ellátás folyamatosságára vonatkozó
vagy a nemzetgazdasági szempontból alapvető gazdaságstratégiai érdekkel összefüggő közérdek minősül
államérdeknek.
(2) A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi
LVIII. törvény 276. § 3. pontjától eltérően az olyan magyarországi székhelyű korlátolt felelősségű társaság,
zártkörűen működő részvénytársaság, nyilvánosan működő részvénytársaság vagy felsőoktatási intézmény mint
jogi személy minősül stratégiai társaságnak, amelynek a Kormány rendeletében meghatározott fő- vagy további
tevékenységi körként végzett tevékenysége az e tevékenység szerinti stratégiai jelentőségű ágazatba tartozik, így
különösen az energia-, a közlekedés, a kommunikáció ágazatba, valamint az Unióba irányuló közvetlen külföldi
befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/452 európai parlamenti és
tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti – ide nem értve a pénzügyi infrastruktúrát – ágazatokba.

73. Az autóbuszos piacfelügyeleti díjra vonatkozó egyes átmeneti szabályok
161. § (1) A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 15/A. § (1) bekezdése alapján piacfelügyeleti díj
fizetésére köteles közlekedési szolgáltató a 2021. évre piacfelügyeleti díjként a személyszállítási szolgáltatásokról
szóló 2012. évi XLI. törvény 1. melléklete szerint meghatározott összeg 50%-át fizeti.
(2) Az autóbuszos közúti személyszállítási tevékenységre, a közlekedésszervező tevékenységére vonatkozó
piacfelügyeleti eljárásra és a piacfelügyeleti díj megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról, továbbá
a piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló 43/2019. (III. 12.) Korm. rendelet
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[a továbbiakban: 43/2019. (III. 12.) Korm. rendelet] 10. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően az autóbuszos
hatóság az egyes szolgáltatók által az (1) bekezdés szerint fizetendő piacfelügyeleti díjról a szolgáltatók részére
2021. augusztus 31-ig küld értesítést.
(3) A 43/2019. (III. 12.) Korm. rendelet 9. §-ában foglaltaktól eltérően a szolgáltató az (1) bekezdés szerinti
piacfelügyeleti díjat 2021. november 15-ig fizeti meg az autóbuszos hatóságnak.
(4) A 2020. évre megfizetett piacfelügyeleti díj beszámít az (1) bekezdés szerinti piacfelügyeleti díjba. Amennyiben
a 2020. évre vagy a 2021. évre megfizetett piacfelügyeleti díj meghaladja az (1) bekezdés szerinti piacfelügyeleti
díjat, a különbözet beszámít a 2022. évre fizetendő piacfelügyeleti díjba.
(5) Amennyiben a 2022. évre fizetendő piacfelügyeleti díjba a (4) bekezdés alapján beszámítandó összegek a 2022. évre
fizetendő piacfelügyeleti díj összegét meghaladják, az autóbuszos hatóság a különbözetet 2022. július 31-ig
a szolgáltató részére visszatéríti.

74. A Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az oltásra, tesztelésre,
és gyógyultságra vonatkozó interoperábilis igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány)
kibocsátásának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló európai parlamenti és tanácsi
rendelet alkalmazásához szükséges törvényi rendelkezések
162. § (1) A Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az oltásra, tesztelésre és gyógyultságra
vonatkozó interoperábilis igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kibocsátásának, ellenőrzésének és
elfogadásának keretéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EUr.) szerinti uniós digitális
Covid-igazolvány kiállításáért felelős szerv – ha az adat az EESZT-ben nem áll rendelkezésre – jogosult az érintett
név- és születési idő adatát igényelni – szükség esetén az összerendelési nyilvántartás szolgáltatás útján –
a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szervtől, a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szereplő
érintett esetén az idegenrendészeti nyilvántartásokból.
(2) Ha az érintett társadalombiztosítási azonosító jele az EESZT-ben nem áll rendelkezésre, az (1) bekezdés szerinti
szerv jogosult a társadalombiztosítási azonosító jelet az azt képző szervtől – szükség esetén az összerendelési
nyilvántartás szolgáltatás útján – átvenni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti szerv az EUr. szerinti uniós digitális Covid-igazolvány kiállítása érdekében jogosult
– ha az nem áll a rendelkezésére – az EUr.-ben meghatározott, az uniós digitális Covid-igazolványon feltüntetendő
adatokat az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
(a továbbiakban: Eüsztv.) szerinti elsődleges információforrásból – a technikai lehetőségek fennállása esetén
automatikus információátadással – átvenni. Az (1) bekezdés szerinti szerv az EUr.-ben meghatározott, az uniós
digitális Covid-igazolványon feltüntetendő adatokat az elsődleges információforrás akadályoztatása esetén
másodlagos információforrásból is átveheti.
(4) Az Eüsztv. 60. § (3) bekezdésétől eltérően e § alkalmazásában elsődleges információforrásnak kell tekinteni
bármilyen olyan közfeladatot ellátó vagy egészségügyi tevékenységet végző szervet vagy személyt, amelynél vagy
akinél az adat
a)
az általa vezetett közhiteles nyilvántartásban szerepel,
b)
közfeladata ellátása vagy egészségügyi tevékenysége során keletkezett, vagy
c)
tekintetében jogszabály az elsődleges információforrás megjelölésével így rendelkezik.
(5) Az EUr. szerinti uniós digitális Covid-igazolvány kiállításának részletes szabályait, valamint az annak kiállításáért
felelős szervet a Kormány rendeletben határozza meg.
163. §		
Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az EUr. szerinti uniós digitális Covid-igazolvány kiállításáért felelős szervet,
valamint a kiállítás részletszabályait rendeletben határozza meg.

75. A pénzügyőrök egészségügyi szabadságára vonatkozó eltérő rendelkezés
164. § (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 119. §-ától
eltérően, ha a pénzügyőr szolgálatképtelensége igazolhatóan az egészségügyi ellátás SARS-CoV2 járványhelyzethez
kapcsolódó felfüggesztése okán egy éven túl is fennáll, az egészségügyi szabadság méltányosságból
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb hatodik hónap végéig
meghosszabbítható. Az egészségügyi szabadság időtartamára az egészségügyi szabadság 365. napján folyósítható
ellátást kell folyósítani.
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(2) Felhatalmazást kap a Nemzeti Adó- és Vámhivatal irányítására kijelölt miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg
a SARS-CoV2 járványhelyzethez kapcsolódóan, méltányosságból meghosszabbított egészségügyi szabadság
megállapításának eljárásrendjét.

III. Fejezet
EGYES TÖRVÉNYEKET MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK
76. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
módosítása
165. §		
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
a)
58. § (5) bekezdés a) pontjában és (6) bekezdés b) és c) pontjában a „közalkalmazotti jogviszony,” szövegrész
helyébe a „közalkalmazotti jogviszony, egészségügyi szolgálati jogviszony,” szöveg,
b)
58. § (6) bekezdés a) pontjában a „közalkalmazott,” szövegrész helyébe a „közalkalmazott, az egészségügyi
szolgálati jogviszonyban álló,” szöveg
lép.

77. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása
166. §		
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 51. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A területi kamara testületi szerveinek ülése elektronikus hírközlő eszköz útján vagy más személyazonosítást
lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevételével is megtartható, vagy írásbeli egyeztetésre és döntéshozatalra is
sor kerülhet. Az írásbeli egyeztetés és döntéshozatal elektronikus üzenetváltással (e-mail) is történhet.”
167. §		
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 55. § (1) bekezdése a következő 27. ponttal egészül ki:
(Az országos kamara szabályzatban rendelkezik)
„27. az elektronikus hírközlő eszköz vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz útján való
tanácskozás és döntéshozatal szabályairól, továbbá a titkos szavazás lebonyolításának módjáról.”
168. §		
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„56. § (1) Az országos kamara szervei:
a) a választmány,
b) az elnökség (a továbbiakban: országos elnökség),
c) az elnök (a továbbiakban: országos elnök),
d) a számvizsgálók.
(2) Az országos kamara testületi szerveinek ülése elektronikus hírközlő eszköz útján vagy más személyazonosítást
lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevételével is megtartható, vagy írásbeli egyeztetésre és döntéshozatalra is
sor kerülhet. Az írásbeli egyeztetés és döntéshozatal elektronikus üzenetváltással (e-mail) is történhet.”
169. §		
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény a 133. §-át követően a következő „Egyoldalú kötelezettségvállaló
nyilatkozat” alcím címmel és 134. §-sal egészül ki:

„Egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat
134. § Az állami kamattámogatással érintett lakáscélú fogyasztói hitel-, illetve kölcsönszerződés és az azt biztosító
jelzálogszerződés alapján a közjegyzői okirat elkészítésére kizárólag egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat
formájában kerülhet sor azzal, hogy a – félnek vagy az eljárás egyéb résztvevőjének nem minősülő – hitelezőnek
a miniszter rendeletében meghatározott okiratminta alapján elkészített írásbeli tervezetet kell kitöltve a közjegyző
rendelkezésére bocsátania.”
170. § (1) A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 182. § (11) és (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(11) Ha a 178. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó közjegyző a tevékenységét egyénileg folytatja, a szolgálata
megszűnéséig a tevékenysége egyénileg történő folytatását illetően e törvény 2022. december 31-én hatályos
rendelkezései szerint jogosult a közjegyzői tevékenység folytatására.
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(12) Ha a közjegyzői iroda megalapítására 2022. december 31-ig azért nem került sor, mert a közjegyző fegyelmi
büntetés vagy intézkedés hatálya alatt állt, vagy más ok miatt tartósan helyettesítették, a tevékenységét egyénileg
folytató közjegyzőnek a tartós helyettesítés megszűnését követő 30 napon belül kell kérelmeznie az alapítási
engedély megadását. A közjegyzői iroda megalapításáig a tevékenysége egyénileg történő folytatását illetően
a közjegyző e törvény 2022. december 31-én hatályos rendelkezései szerint jogosult a közjegyzői tevékenység
folytatására.”
(2) A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 182. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) E törvénynek a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvénnyel
megállapított 134. §-ában foglalt követelményeket 2021. január 31-ét követően azzal kell alkalmazni, hogy
a 2021. február 1-től 2021. április 5-ig közokiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatok esetén
a miniszter rendeletében meghatározott okiratmintától való eltérés nem vonja maga után a közjegyzői okirat
közokirati jellegének elvesztését.”
171. §		
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. §-a a következő m) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy – a 12. § (3) bekezdésében foglaltakon túl – rendelettel állapítsa meg:]
„m) az állami kamattámogatással érintett lakáscélú fogyasztói hitel-, illetve kölcsönszerződés és az azt biztosító
jelzálogszerződés alapján tett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat közokiratba foglalása esetén alkalmazandó
okiratmintát.”

78. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása
172. §		
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 67. § (9i) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(9i) A felszámolási eljárásban az adós gazdálkodó szervezet 25 millió forintot meghaladó egyedi forgalmi értékű
vagyonelemeinek értékesítésekor a magyar államot e törvény alapján elővásárlási jog illeti meg, amelyet megelőz
a törvény alapján fennálló elővásárlási jog.”
173. §		
Hatályát veszti a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1b) bekezdése.

79. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása
174. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 1. § (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
(E törvény hatálya alá tartozik:)
„o) a magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv útján a magyar állam javára megszerzett bányászati jog
gyakorlása az e törvényben meghatározott eltérésekkel.”
175. § (1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 26/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A bányafelügyelet a bányatelket kérelemre módosíthatja. Ha a módosítás az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett
bányatelket érint, a módosításról rendelkező véglegessé vált határozattal megkeresi az ingatlanügyi hatóságot
a bányatelekben bekövetkezett módosulás ingatlan-nyilvántartási bejegyzése végett.”
(2) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 26/B. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A bányatelek módosítására a bányatelek megállapítására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
Nem kell alkalmazni a 26/A. § (3) bekezdés b) pontjában és (3a) bekezdésében foglaltakat abban az esetben, ha
a módosítás a bányatelek megosztására vagy bányatelkek egyesítésére irányul, és a módosítással megállapított
bányatelek nem érint új térrészt a megosztott, illetve egyesített bányatelkek EOV rendszer szerinti koordinátái, alapés fedőlapja által körülhatárolt térrészhez képest.”
176. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény a 28. §-át követően a következő „Bányászati jog hasznosításba adása”
alcím címmel és 28/A–28/E. §-sal egészül ki:

„Bányászati jog hasznosításba adása
28/A. § A magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv a 26/A. § (6) bekezdése alapján vagy az építőipari
nyers- és alapanyagokra vonatkozó e törvény és végrehajtására kiadott rendelet alapján a magyar állam javára
megszerzett bányászati jogot a nemzeti vagyonról szóló törvényben, valamint az állami vagyonról szóló törvényben
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meghatározott feltételekkel és módon, meghatározott időtartamra szóló szerződéssel hasznosításba adás útján is
hasznosíthatja.
28/B. § (1) A hasznosítási szerződés megkötésére a magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv nyilvános
pályázatot ír ki.
(2) Zártkörű pályázat kiírására kerül sor, ha az adott ügylet megvalósítása – társadalom-, fejlesztéspolitikai vagy
egyéb szempontok szerinti cél megvalósítása érdekében – kiemelten indokolt, és arról a Kormány erre figyelemmel
határozatban döntött.
(3) A pályázatok értékelésére a pályázat kiírója a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat és az Innovációs és
Technológiai Minisztérium részvételével legalább 3 fős bírálóbizottságot hoz létre. A bírálóbizottság javaslata
alapján a nyertes pályázó személyéről a magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv dönt. A pályázat eredményét
nyilvánosságra kell hozni és arról valamennyi pályázót értesíteni kell.
28/C. § A bányászati tevékenység gyakorlásához szükséges valamennyi engedély megszerzése során a hasznosító
jár el saját nevében és költségére azzal, hogy ha az engedélyek hasznosító által történő megszerzését követően
a hasznosítási szerződés bármely okból megszűnik, úgy a hasznosító jogutódja a magyar állam.
28/D. § A szolgalmi jog alapítását, illetve a kisajátítást a magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv jogosult
kezdeményezni a hasznosító kérésére. A szolgalmi jog alapításával és a kisajátítással kapcsolatban felmerülő
kiadásokat a hasznosító köteles viselni. A kiadások összegét a hasznosító köteles a kisajátítási eljárásban a magyar
állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv részére megelőlegezni. A szolgalomalapítással érintett, illetve kisajátított
ingatlan birtoklására és használatára a hasznosítási szerződés időtartama alatt a hasznosító jogosult.
28/E. § A hasznosítóra az e törvény bányavállalkozóra vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
A hasznosítóra a 41. § (2) bekezdésében és 41. § (7b) bekezdésében foglalt, a bányavállalkozóra vonatkozó
rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a bányászati jog törlése helyett a bányafelügyelet
a hasznosítási szerződés megszüntetését kezdeményezheti.”
177. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény „Bányászati jog hasznosításba adása” című alcíme a következő
28/F. §-sal egészül ki:
„28/F. § A hasznosítási szerződés legfeljebb 20 évi időtartamra köthető, amely egy alkalommal legfeljebb
további 10 évi időtartammal, a hasznosító kezdeményezésére meghosszabbítható. A hasznosítási szerződés
meghosszabbítását annak lejárata előtt legalább 6 hónappal korábban kell kezdeményezni. A határidő elmulasztása
esetén a szerződést meghosszabbítani nem lehet.”
178. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43/C. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A bányafelügyelet eljárása során az ügyintézési határidő)
„d) a magyar állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv igénybejelentése esetén 55 nap.”
179. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49. §-a a következő 57. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„57. Hasznosító: a magyar állam tulajdonát képező bányászati jog hasznosítására a magyar állam tulajdonosi jogait
gyakorló szervvel szerződéses jogviszonyban álló személy.”
180. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdése a következő 33. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány)
„33. a bányászati jog hasznosításba adására vonatkozó pályázati eljárásra, hasznosítási szerződés tartalmi
követelményeire;”
(vonatkozó részletes szabályok rendeletben történő megállapítására.)
181. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény a következő 53. §-sal egészül ki:
„53. § A 28/F. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”
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80. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása
182. §		
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
a)
5. §-ában az „illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényekben” szövegrész helyébe
az „a közalkalmazottak jogállásáról, illetve az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek
jogállásáról szóló törvényben” szöveg,
b)
87. § 9. pontjában az „a közalkalmazotti jogviszonyban,” szövegrész helyébe az „a közalkalmazotti,
az egészségügyi szolgálati jogviszonyban,” szöveg
lép.

81. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása
183. §		
Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. § (2) bekezdésében
a „közalkalmazotti,” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti, egészségügyi szolgálati,” szöveg lép.

82. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása
184. §		
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv kizárólagos hatáskörrel ellátja az 1. § (2) bekezdés
14. pontjában meghatározott feladatokat. Ennek keretében:
elvégzi]
„bb) az egészségügyi tevékenység végzésében tanulói jogviszony alapján közreműködő személyek, valamint
az egyházi jogi személy fenntartásában vagy tulajdonában álló egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatottak
kivételével az egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók, valamint a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá
tartozó honvédelmi egészségügyi szolgáltató személyi állományának,”
([a ba)–bc) alpontban foglaltak a továbbiakban együtt: védett állomány] megbízhatósági vizsgálatát.)
185. §		
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1c) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés b) pont ba) alpontjától eltérően nem tartozik a védett állomány körébe]
„b) a honvédelmi szervezetek foglalkoztatottja, ez a kivétel azonban nem terjed ki az (1) bekezdés b) pont
bb) alpontja szerint megbízhatósági vizsgálat alá vonható, a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó
honvédelmi egészségügyi szolgáltató személyi állományára, továbbá”
186. §		
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója a honvédelemért felelős miniszter
irányítása alá tartozó honvédelmi egészségügyi szolgáltató személyi állománya megbízhatósági vizsgálatát érintően
végzett tevékenységéről folyamatosan tájékoztatja a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat vezetőjét.”

83. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása
187. §		
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 251. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A Kar testületi szerveinek ülése elektronikus hírközlő eszköz útján vagy más személyazonosítást lehetővé tevő
elektronikus eszköz igénybevételével is megtartható, vagy írásbeli egyeztetésre és döntéshozatalra is sor kerülhet.
Az írásbeli egyeztetés és döntéshozatal elektronikus üzenetváltással (e-mail) is történhet.”
188. §		
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
a)
7. § (1) bekezdésében a „közalkalmazotti jogviszonyon,” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti jogviszonyon,
egészségügyi szolgálati jogviszonyon,” szöveg,
b)
66. § a) pontjában a „közalkalmazotti jogviszony,” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti jogviszony,
az egészségügyi szolgálati jogviszony,” szöveg
lép.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 121. szám

5487

84. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása
189. §		
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdése a következő
b) ponttal egészül ki:
(A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik:)
„b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék
égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása,”

85. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása
190. §		
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 4. pont e) alpontjában a „közalkalmazotti,” szövegrész
helyébe a „közalkalmazotti, egészségügyi szolgálati,” szöveg lép.

86. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása
191. §		
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. §-a a következő
(7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A tantermen kívüli, digitális munkarendben megszervezett nevelés-oktatás, óvoda esetében a nevelési
évben munkanapra az Nkt. 30. § (5) bekezdése alapján elrendelt rendkívüli szünet, valamint bölcsőde és mini
bölcsőde esetében a nevelési évben munkanapra elrendelt rendkívüli zárvatartás időtartama alatt, kivéve ha
az adott időtartamban a 21/C. §-ban foglaltak szerint szünidei gyermekétkeztetést kell biztosítani, az intézményi
gyermekétkeztetést a szülő, más törvényes képviselő kérelmére – elvitel vagy kiszállítás formájában –
az (1)–(6) bekezdés szerint kell biztosítani.
(8) Ha a gyermek, tanuló a lakóhelyétől, tartózkodási helyétől eltérő településen jár bölcsődébe, mini bölcsődébe,
köznevelési vagy szakképző intézménybe, és a szülő, más törvényes képviselő a gyermek számára az intézményi
gyermekétkeztetést igényli, akkor azt a (7) bekezdés szerinti időtartam alatt a feladatellátásra kötelezett szerv
helyett a gyermek, tanuló lakóhelye, tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat biztosíthatja.”
192. §		
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény „Bölcsődei ellátás” alcíme
a következő 42/B. §-sal egészül ki:
„42/B. § Ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a gyermekek
napközbeni ellátását biztosító szolgáltató, intézmény, vagy valamely bölcsődei csoport működtetése
nem lehetséges,
a) a szolgáltatóra, intézményre vagy valamely bölcsődei csoportra kiterjedően az intézményvezető, ennek
hiányában a szolgáltatást nyújtó személy,
b) a településen, fővárosi kerületben működő valamennyi, gyermekek napközbeni ellátását biztosító szolgáltatóra,
intézményre kiterjedően a települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat
jegyzője
– a fenntartó egyidejű értesítése mellett – rendkívüli zárva tartást rendel el.”

87. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény módosítása
193. §		
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi
XLVII. törvény a következő III/B. Fejezettel egészül ki:

„III/B. Fejezet
Egyes járványügyi védekezést szolgáló pandémia-értékelő regiszterre vonatkozó
részletes szabályokról
35/Q. § (1) Az egészségbiztosítási szerv pandémia-értékelő regisztert (a továbbiakban: regiszter) vezet a megfelelő
ellátásszervezés, egyéni betegút követés, valamint a járványügyi megelőzés érdekében a hatékony oltási stratégia
továbbfejlesztése és a SARS-CoV-2 vírus (a továbbiakban: koronavírus) elleni védekezés elősegítése céljából.
A regiszter vezetése a (2)–(5) bekezdésben, valamint a 35/R. §-ban foglalt keretek szerint magában foglalja
a regiszterben szereplő adatok felvételéhez, rögzítéséhez, rendszerezéséhez, tárolásához, felhasználásához és
összekapcsolásához szükséges adatkezelési műveletek összességét.
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(2) A regiszter tartalmazza:
a) a koronavírussal fertőzött személy
aa) nevét,
ab) születési idejét,
ac) nemét,
ad) állampolgárságát,
ae) társadalombiztosítási azonosító jelét, vagy egyéb, az ellátás során használt azonosítóját,
af ) a koronavírus kimutatására szolgáló mintavétel időpontját,
ag) a koronavírus kimutatására szolgáló mintavétel típusát,
ah) a mintát vevő intézmény azonosítóját,
ai) a minta elemzését végző intézmény azonosítóját,
aj) a koronavírus kimutatására szolgáló molekuláris biológiai vizsgálat, antigén gyorsteszt vagy a koronavírus
ellenanyag kimutatásra szolgáló szerológiai teszt eredményét,
b) a koronavírussal fertőzött esetében a szükségessé vált egészségügyi ellátások adatai közül
ba) az ellátóhely azonosítóját,
bb) az ellátás típusát,
bc) az ellátás időtartamát,
bd) ha sor került intenzív ellátásra, ennek a tényét,
be) a koronavírus fertőzés szövődményei megnevezését és BNO kódját,
c) a Covid–19 elleni védőoltásban részesült személy a) pont szerinti adatait, a Covid–19 elleni védőoltás típusát,
a Covid–19 elleni védőoltásra történő regisztráció időpontját, valamint a Covid–19 elleni védőoltás beadásának
időpontjait.
(3) A koronavírus fertőzési és ellátási adatokra vonatkozó adatszolgáltatás keretében
a) az egészségügyi államigazgatási szerv
aa) az Országos Szakmai Információs Rendszer járványügyi szakrendszerének adatbázisából,
ab) a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó működési engedélyek adatait tartalmazó
adatállományból
származó adatokat,
b) az EESZT működtetője az EESZT adatbázisból
ba) a fekvő- és járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató által az EESZT-ben rögzített, általa nyújtott,
tárgyhét első napját megelőző hét ellátási adatait,
bb) az egészségügyi szolgáltatók által napi szinten rögzített ellátási adatokat, ideértve a (4) bekezdés szerinti
megállapodásban rögzített, betegen elvégzett vizsgálatok adatait és eredményeit,
bc) az egészségügyi szolgáltatók által a Covid–19 ellátásokra vonatkozóan rögzített ágykihasználtsági adatokat,
bd) a (2) bekezdés c) pontja szerinti oltási adatokat,
be) az U0710, U0720 BNO kód megjelölésével, valamint a (4) bekezdés szerinti megállapodásban rögzített
TTT kódokhoz kapcsolódó vényfelírási és kiváltási adatokat,
c) az állami mentőszolgálat hetente a sürgősségi betegellátás keretében a Covid–19 betegek ellátásához
kapcsolódó adatokat, a központi ágynyilvántartó adatbázisba felvett adatokat
átadja a regiszter részére.
(4) A (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében az egészségbiztosítási szerv a (3) bekezdés szerinti
szervekkel megállapodást köt az adatszolgáltatás részletes technikai feltételei és struktúrája tekintetében.
(5) Az azonos betegre a regiszterben tárolt koronavírus fertőzési és ezzel összefüggő ellátási adatokat a beteg
személyének azonosításra alkalmas módon vonatkozó első adat regiszterbe történő felvételétől számított 10 év
elteltével meg kell fosztani a személyes azonosítás lehetőségétől.
35/R. § (1) Az egészségbiztosítási szerv a 35/Q. § (1) bekezdésében meghatározott adatkezelési cél keretei között,
betegellátási érdekből, a koronavírus fertőzésből származó egészségügyi állapot nyomon követése, a fertőzés
közösségi vagy egyéni kockázatainak megelőzése céljából vagy ellátásszervezési célból jogosult személy
azonosításra alkalmas módon az általa jogszabály alapján kezelt, valamint a 35/Q. § (3) bekezdése szerint részére
továbbított adatok összekapcsolására. Az adatok összekapcsolását az összekapcsolást megalapozó adatkezelési
cél megvalósulását követően haladéktalanul meg kell szüntetni, az adatok összekapcsolásával keletkezett további
adatokat a regiszterből törölni kell.
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(2) Az egészségbiztosítási szerv az (1) bekezdés szerint összekapcsolt adatok alapján – személyazonosításra
nem alkalmas módon –, a 35/Q. § (3) bekezdése szerinti szervek közreműködésével oltási stratégiát támogató
statisztikai elemzéseket készít, és azt hetente, a hét második munkanapján megküldi
a) az egészségügyért felelős miniszternek,
b) a járványügyi készültség során működő Operatív Törzs ügyeleti központján keresztül a rendészetért felelős
miniszternek.”
194. §		
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi
XLVII. törvény 4. § (2) bekezdés o) pontjában a „közalkalmazotti,” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti,
egészségügyi szolgálati” szöveg lép.

88. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása
195. §		
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. § (1) bekezdésben a „közalkalmazotti
jogviszonyban,” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti jogviszonyban, egészségügyi szolgálati jogviszonyban,”
szöveg lép.

89. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása
196. §		
A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 4. § (2) bekezdés x) pontjában
a „közalkalmazotti,” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti, egészségügyi szolgálati,” szöveg lép.

90. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása
197. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 31. § (1) bekezdés h) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(Az egészségügyi szolgáltatóval kötött finanszírozási szerződésben meg kell határozni)
„h) a szerződés hatályát, a módosítására és felmondására vonatkozó rendelkezéseket,”
(2) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 31. § (1) bekezdése a következő i) ponttal
egészül ki:
(Az egészségügyi szolgáltatóval kötött finanszírozási szerződésben meg kell határozni)
„i) a szerződés megszegése esetén követendő eljárást, ideértve a szerződésszegésen alapuló igények érvényesítési
rendjét is.”
(3) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 31. §-a a következő (11) bekezdéssel
egészül ki:
„(11) Járványügyi készültség idején az egészségbiztosító a határozott időre kötött finanszírozási szerződést
– egyoldalúan – a határozott idő lejárta előtt is felmondhatja.”
198. §		
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény a következő 44/A. §-sal egészül ki:
„44/A. § Az a biztosított, aki részére magánútlevéllel, valamint egyéb úti okmánnyal végrehajtott, nem hivatalos
célú külföldről Magyarország területére történő beutazáskor az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 67/A. §
(1) bekezdés a) pontja alapján hatósági házi karantént rendeltek el, nem minősül keresőképtelennek.”
199. §		
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 50. §-a a következő (4a) bekezdéssel
egészül ki:
„(4a) Ha a keresőképtelenség igazolhatóan az egészségügyi ellátás SARS-CoV2 járványhelyzethez kapcsolódó
felfüggesztése okán egy éven túl is fennáll, a táppénz méltányosságból a veszélyhelyzet megszűnését követő
legfeljebb hatodik hónap végéig folyósítható.”
200. §		
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
a)
19. § (3) bekezdésben a „nem munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban” szövegrész helyébe
a „nem munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, illetve egészségügyi szolgálati jogviszonyban”
szöveg,
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b)

27. § (5) és (7) bekezdésben a „biztosi vagy közalkalmazotti jogviszonyban,” szövegrész helyébe a „biztosi,
közalkalmazotti vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban,” szöveg

lép.

91. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása
201. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3/A. §-a a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„e) alapvető munkáltatói jog: a foglalkoztatási jogviszony létrehozása és megszüntetése, a vezetői megbízatás adása
és visszavonása, az illetmény megállapítása és módosítása, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása;
f ) egyéb munkáltatói jog: mindazon munkáltatói jogkörök, amelyek nem minősülnek alapvető munkáltatói jognak.”
202. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény IV. Fejezete a 106. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

„Arcképes azonosításra épülő telemedicina szolgáltatás
106/A. § (1) Az egészségügyi szolgáltató a miniszter által meghatározott telemedicina útján nyújtható egészségügyi
szolgáltatásokat (a továbbiakban: telemedicina szolgáltatás) – ha az ellátás sajátosságai és orvosszakmai megítélése
az arcképes azonosítást indokolttá teszik – arcképes azonosítást biztosító, videojel és hang továbbítására alkalmas
infokommunikációs eszköz (a továbbiakban: arcképes azonosítást biztosító videotechnológia) útján is nyújthatja.
(2) A miniszter rendeletében előírhatja, hogy egyes telemedicina szolgáltatások esetében kötelező az arcképes
azonosítást biztosító videotechnológia használata.
(3) Az egészségügyi szolgáltató abban az esetben ajánlja fel a beteg számára az arcképes azonosítást biztosító
videotechnológia útján történő telemedicina szolgáltatást, ha a betegadatok védelme, a beteg egyes tüneteinek
vizsgálata vagy az ellátás jellege miatt egyéb telemedicina szolgáltatás útján az ellátás nem lenne kivitelezhető.
(4) Az egészségügyi szolgáltató egyes, egészségügyi dolgozó jelenlétét igénylő ellátásokat úgy is biztosíthat
telemedicina szolgáltatás útján, hogy
a) az orvosi, fogorvosi, szakorvosi, szakfogorvosi végzettséget igénylő egészségügyi ellátás esetében az orvos,
fogorvos, szakorvos a beteggel arcképes azonosítást biztosító videotechnológia útján tartja a kapcsolatot, és
b) az ellátásban egészségügyi dolgozó személyesen közreműködik.
(5) A (4) bekezdés szerinti telemedicina szolgáltatás esetében a (4) bekezdés b) pontja szerinti egészségügyi
dolgozót az egészségügyi szolgáltató képviselőjének kell tekinteni.
106/B. § (1) Arcképes azonosítást biztosító videotechnológia használata esetén a videojel segítségével
az informatikai rendszer a beteg személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványából (a továbbiakban:
okmány) kiolvasott természetes személyazonosító adatokat, és az okmányszámot összeveti az okmányt nyilvántartó
központi nyilvántartásban szereplő természetes személyazonosító adatokkal, ellenőrzi az okmány érvényességét,
valamint az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény
9/B. alcíme szerinti automatizált összehasonlítás igénybevételével az ügyfélről videojel útján készült arckép és
a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő, a személyazonosság ellenőrzésével érintett személy utolsó
alkalommal nyilvántartásba vett arcképmásának az egymással történő megfeleltethetőségét. A nyilvántartásban
szereplő adatok egyezősége, az okmány érvényessége, valamint az egyezőség feltételeként meghatározott
értékszám elérése esetén az azonosítás sikeres.
(2) Az (1) bekezdés szerinti azonosítást követően az e-közigazgatásért felelős miniszter automatikus
információátadás útján – szükség esetén az összerendelési nyilvántartás szolgáltatás bevonásával – a személyiadatés lakcímnyilvántartásból a beteg természetes személyazonosító adatait és lakcímét, valamint az összerendelési
nyilvántartás útján a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet átveszi, és azokat az egészségügyi szolgáltató részére
átadja.
(3) Ha az (1) bekezdés szerinti azonosítás sikertelen, arcképes azonosítást biztosító videotechnológia útján végzett
telemedicina szolgáltatásnak nincs helye.
(4) A (3) bekezdés szerinti esetben az egészségügyi szolgáltató az ellátást személyes jelenlét útján vagy egyéb
telemedicina szolgáltatás útján biztosítja azzal, hogy egyéb telemedicina szolgáltatás a 106/A. § (3) bekezdése
szerinti feltételek fennállása esetében csak a 106/A. § (4) bekezdése szerinti módon végezhető azzal, hogy az ezen
alcím szerinti arcképes azonosítás elhagyható.
106/C. § (1) Az arcképes azonosítást biztosító videotechnológiához szükséges informatikai rendszert – az azonosítási
rendszer tekintetében az e-közigazgatásért felelős miniszter bevonásával – az EESZT működtetője teszi elérhetővé
térítésmentesen az EESZT-hez csatlakozott egészségügyi szolgáltatók részére.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 121. szám

5491

(2) Az e-közigazgatásért felelős miniszter a beteg természetes személyazonosító adatait, lakcímét, arcképmását,
az okmány adatait, valamint a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok
használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 10/A. § (4) bekezdése szerinti titkosított összerendelési kapcsolati kódot
az azonosítás és az adatátadás idejéig kezeli, azokat az okmányt nyilvántartó központi nyilvántartásból átveheti,
valamint jogosult az okmányról készült másolatot készíteni és azt az azonosítás és az adatátadás idejéig kezelni.”
203. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 108. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az egészségügyi szolgáltatók jogszabályban meghatározott szempontok szerinti elnevezés használatára
jogosultak.”
204. § (1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 110. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„(2) Egészségügyi tevékenységet önállóan az a működési nyilvántartásba bejegyzett személy végezhet, aki
a) az adott tevékenység folytatására jogosító egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik, vagy egészségügyi
felsőfokú szakirányú szakképzésének teljesítése során, miniszteri rendeletben foglaltak alapján az adott
egészségügyi tevékenység önálló végzésére feljogosító kompetenciát szerzett, és
b) az adott szakképesítés tekintetében a kötelező továbbképzési kötelezettségét teljesítette vagy a továbbképzési
kötelezettség teljesítése alól e törvény szerint mentesült. A (4), (4a), (10) és (10a) bekezdésében szereplő személyek
működési nyilvántartásba történő bejegyzés hiányában is jogosultak önálló egészségügyi tevékenység végzésére.
(3) Az adott tevékenység folytatására jogosító egészségügyi szakképesítéssel rendelkező, a (2) bekezdés b) pontja
szerinti feltételekkel rendelkező személy felügyelete mellett – a (25) bekezdésben foglalt eltéréssel – végezhet
egészségügyi tevékenységet az a személy,
a) aki a szakképesítése megszerzéséhez szükséges képzésben vesz részt – a (3a) bekezdésben foglaltak kivételével –,
b) akit a működési nyilvántartásból a 113/A. § (1) bekezdése alapján töröltek, a törlés okának megszűnését vagy
megszüntetését követően, a működési nyilvántartásba történő visszakerülése érdekében, az ahhoz szükséges ideig,
de legfeljebb három évig,
c) aki működési nyilvántartását e törvényben és jogszabályokban foglalt módon határidőben nem újította meg,
vagy működési nyilvántartása lejárt és meghosszabbítási kérelmét véglegesen elutasították, legfeljebb három évig,
d) aki külön törvény szerint, megfelelő szakképesítés nélkül az egészségügyi tevékenység végzésében
közreműködik.”
(2) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 110. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdés a) pontjától eltérően az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben részt vevő személy
önállóan végezhet egészségügyi tevékenységet mindazon kompetenciák tekintetében, amelynek gyakorlására
miniszteri rendelet alapján a szakképzése részét képező vizsga során felhatalmazást szerzett.”
(3) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 110. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„(5) Egészségügyi tevékenységben a (3) bekezdés alapján felügyelet mellett közreműködő személy csak a szakmai
felügyeletet ellátó személy utasítása szerint működhet közre. A felügyeletet gyakorló személy utasítási joga
– ide nem értve a munkáltatói utasítási joggyakorlást – csak a szakképesítésének megfelelő körben gyakorolható.
(6) Az az (5) bekezdésben meghatározott személy, aki az egészségügyi tevékenységben nem a szakképesítésének,
vagy megszerzett, önállóan is gyakorolható kompetenciáinak megfelelő körben működik közre, tevékenységét csak
előzetes és megfelelő oktatását követően kezdheti meg, illetve folytathatja.”
205. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 116/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egészségügyi ellátás megfelelő szakmai színvonalának biztosítása érdekében – a megszerzett ismeretek és
készségek folyamatos szinten tartása, fejlesztése érdekében, a tudomány korszerű színvonalának és az egészségügyi
ellátás igényeinek megfelelően – az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek (a továbbiakban:
továbbképzésre kötelezett) egészségügyi szakmai továbbképzésben (a továbbiakban: továbbképzés) kötelesek
részt venni.”
206. § (1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 116/A. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„(6) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről szóló kormányrendeletben foglalt támogatás folyósításának
a feltétele a képzésben részt vevő személyt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató és az egészségügyi felsőoktatási
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intézmény által havonta az egészségügyi államigazgatási szerv részére elektronikus úton történő tájékoztatás
a képzésben részt vevő személynek az (5) bekezdés d) pontja szerinti adatairól.
(7) Az
a) (5) bekezdés a) pontjában foglalt adatok közül a természetes személyazonosító adatokban bekövetkezett
változást a jelölt,
b) (5) bekezdés b) és c) pontja szerinti adatokban bekövetkezett változást a felsőoktatási intézmény és
c) (5) bekezdés e) pontja szerinti adatokban bekövetkezett változást a képzésben részt vevő személyt foglalkoztató
egészségügyi szolgáltató
a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni az egészségügyi államigazgatási szerv
részére.”
(2) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 116/A. § (7b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7b) A (7) bekezdés c) pontja szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás
közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv
– ha ezt tőle a képzésben részt vevő személyt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató kéri – a (7) bekezdés szerinti
határidőben értesíti az egészségügyi államigazgatási szervet.”
207. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 150. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A miniszter az e törvényben foglaltaknak, valamint a Kormány egészségpolitikai döntéseinek megfelelően
ellátja az egészségügy ágazati irányítását. Így különösen
a) meghatározza az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételeket és
az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményrendszerét,
b) ellátja az egészségügyi képzéssel, szakképzéssel, szakirányú szakképzéssel és továbbképzéssel összefüggő,
jogszabályban meghatározott szakmai feladatokat,
c) meghatározza az egészségpolitikai stratégiákat, koordinálja, szervezi és értékeli a nemzeti egészségügyi
programokat és a prevenciós programokat,
d) összehangolja az egészségügyi ágazat feladatkörét érintő tudományos kutatótevékenységet,
e) meghatározza az egészségügyi tevékenység ágazati irányításához és egységes működéséhez szükséges
nyilvántartási és információs rendszerek működésének szakmai kereteit,
f ) egészségügyi szakmai módszertani irányítási feladatokat lát el,
g) kapcsolatot tart a nem állami fenntartású egészségügyi szolgáltatók fenntartóival, figyelemmel kíséri és
véleményezi azok szakmai fejlesztési programját, továbbá egységes szempontok kidolgozásával irányítja
az intézményfelügyeleti tevékenység végzését,
h) meghatározza és összehangolja a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, orvostechnikai eszközök
előállításával, forgalmazásával és rendelésével kapcsolatos tevékenységeket,
i) meghatározza az egészségügyi rendszer teljesítményértékelésére vonatkozó részletes szabályokat,
a teljesítményértékelés intézményrendszerét, az egyes indikátorok meghatározásának és gyűjtésének, valamint
az egészségpolitikai döntéshozatal során az értékelések felhasználásának szabályait,
j) irányítja az egészségügyi szakmai kollégium működését,
k) kidolgozza jogszabály alapján az egészségügyi szakmai irányelveket.”
208. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény a következő 151/B. §-sal és az azt megelőző alcím címmel egészül ki:

„Az állami fenntartású egészségügyi intézményeket irányító miniszter feladatai
151/B. § (1) Az állami fenntartású fekvőbeteg-szakellátó egészségügyi intézmények fenntartója és irányítója
a Kormány által kijelölt miniszter azzal, hogy az egyes fenntartói jogokat és irányítói hatásköröket a 154/A. §
szerinti egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv és az irányító megyei intézmények közreműködésével
gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdés alá nem tartozó állami fenntartású egészségügyi intézmények tekintetében a fenntartó
és az irányító az egészségügyért felelős miniszter azzal, hogy egyes fenntartói jogok és irányítói hatáskörök
– az e törvényben meghatározott kivétellel – jogszabályban meghatározottak szerint átadhatóak.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazandóak a rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél működő,
állami fenntartású egészségügyi intézményekre.”
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209. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény a következő 154/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

„Az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv feladatai
154/A. § (1) Az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv az e törvényben és a Kormány rendeletében
meghatározottak szerint közreműködik a 151/B. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi intézmények tekintetében
a Kormány által kijelölt miniszter fenntartói és irányítási jogköreinek gyakorlásában.
(2) Az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szervet a Kormány rendeletében jelöli ki.
(3) Az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv jogállását és feladatait a Kormány rendeletben
határozza meg.
(4) Az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szervet irányító minisztert a Kormány rendeletben jelöli ki.
(5) Az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetője és annak helyettesei részére a miniszter,
az igazgatók részére az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetője személyi illetményt állapíthat
meg. Az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetője, annak helyettesei, valamint az igazgatók
személyi illetménye legkisebb és legnagyobb összegét a Kormány rendeletben állapítja meg.”
210. § (1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az egészségügyi intézmény fenntartójának hatáskörébe tartozik
(a továbbiakban: szakmai fenntartói jogkörök):
a) az egészségügyi intézmény által kötendő egészségügyi ellátási szerződés jóváhagyása,
b) az egészségügyi intézmény kapacitásainak átcsoportosításával, csökkentésével, illetve szakmai összetételével
kapcsolatos módosítás kezdeményezése,
c) az egészségügyi intézmény ellátási területe módosításának kezdeményezése,
d) váratlan esemény vagy előre nem látható módon bekövetkező ellátási szükséglet miatt szükséges
többletkapacitásra kötendő finanszírozási szerződés kezdeményezése,
e) az egészségügyi intézmény az Egészségbiztosítási Alapból származó bevételeit tartalmazó számla
megterheléséhez való hozzájárulás az Ebtv., valamint az ennek végrehajtására kiadott kormányrendelet szerint
meghatározott esetben,
f ) az egészségügyi intézmény működési engedélyének módosítása iránti kérelem előzetes jóváhagyása
az egészségügyi szolgáltató által végezhető szakmák, az ellátás progresszivitási szintje és formája, az ágyszám és
a heti óraszám tekintetében,
g) az egészségügyi intézmény működési engedélyében szereplő egészségügyi szolgáltatás szüneteltetéséhez
és annak meghosszabbításához való hozzájárulás, ha azt jogszabály a szüneteltetés és annak meghosszabbítása
feltételeként előírja, valamint
h) az egészségügyi intézmények belső minőségügyi rendszerének összehangolása, egységes szakmai
minőségértékelési rendszer működtetése.”
(2) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A 151/B. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi intézmények esetében – a 156/A. §-ban foglalt kivétellel –
a) a miniszter jogkörébe tartozik az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetőjének javaslatára
az alapítói jogok – létesítés, átalakítás, megszüntetés – gyakorlása,
b) a Kormány által kijelölt miniszter jogkörébe tartozik az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv
vezetőjének javaslatára a megyeszékhelyen, illetve megyei jogú városban székhellyel rendelkező, fekvőbetegszakellátást nyújtó egészségügyi intézmény (a továbbiakban: megyei intézmény) vezetője tekintetében vezetői
megbízás adása és a vezetői megbízás visszavonása.
(4) A 151/B. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi intézmények esetében a miniszter kizárólagos jogkörébe tartozik
az alapítói jogok – létesítés, átalakítás, megszüntetés – gyakorlása.
(5) A miniszter törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági és pénzügyi szempontból ellenőrzi
a) a 151/B. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi intézményeknek az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős
szerv általi irányítását,
b) az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv közreműködésével a 151/B. § (1) bekezdése szerinti
egészségügyi intézmények működését.
(6) A megyei intézmény tekintetében az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetője gyakorolja:
a) az (1) bekezdés a), c), f ) és g) pontja szerinti, valamint az (1a) bekezdés szerinti jogköröket,
b) a jogszabályban meghatározott mértékű kapacitás módosulását eredményező szervezeti változások
jóváhagyását, és
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c) a költségvetési irányítás tekintetében az intézmények éves költségvetési keretszámainak megállapítását és
költségvetésének jóváhagyását, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
és a végrehajtási rendelete alapján az irányító szerv jogkörébe tartozó intézkedések megtételét.”
(3) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. §-a a következő (7)–(22) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az egészségügyi szakellátási kapacitással és ellátási területtel kapcsolatos döntéshozatal során az egészségügyi
államigazgatási szervnek az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetője által az (1a) bekezdés
b) és c) pontja alapján előterjesztett kezdeményezésnek megfelelően kell eljárnia.
(8) A megyei intézmény vezetője felett az alapvető és az egyéb munkáltatói jogokat – a (3) bekezdés b) pontja
szerinti kivétellel – az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetője gyakorolja.
(9) A megyei intézmény (8) bekezdés alá nem tartozó foglalkoztatottjai tekintetében
a) az alapvető munkáltatói jogokat az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetője,
b) az egyéb munkáltatói jogokat a megyei intézmény vezetője
gyakorolja.
(10) Az állami fenntartású, megyei intézménynek nem minősülő és a (15), (17) és (18) bekezdés, valamint a 151/B. §
(2) bekezdése hatálya alá nem tartozó egészségügyi intézmény (a továbbiakban: városi intézmény) irányítási
szempontból ahhoz a megyei intézményhez (ide nem értve a megyei jogú városban székhellyel rendelkező
megyei intézményt) tartozik, amelyik megyei intézmény székhelye szerinti megyében a városi intézmény székhelye
található azzal, hogy azokban a megyékben, ahol irányítási joggal rendelkező megyei intézmény nem működik,
a megyében működő egészségügyi felsőoktatási intézmény klinikai központját kell megyei intézmény alatt érteni
(a továbbiakban: irányító megyei intézmény).
(11) A városi intézmény tekintetében a (10) bekezdés szerinti irányító megyei intézmény vezetője gyakorolja
a (6) bekezdés szerinti jogköröket azzal, hogy a (7) bekezdést kell alkalmazni az irányító megyei kórház vezetője által
tett kezdeményezésekre is.
(12) A városi intézmény vezetője tekintetében
a) az alapvető munkáltatói jogokat az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetője,
b) az egyéb munkáltatói jogokat az irányító megyei intézmény vezetője
gyakorolja.
(13) A városi intézmény (12) bekezdés alá nem tartozó foglalkoztatottjai tekintetében
a) az alapvető munkáltató jogokat az irányító megyei intézmény vezetője,
b) az egyéb munkáltató jogokat a városi intézmény vezetője
gyakorolja.
(14) Az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai feltételek, valamint az egészségügyi intézmény
működőképességének biztosítása
a) az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetője felelősségi körébe tartozik a megyei intézmény
tekintetében,
b) az irányító megyei intézmény vezetője felelősségi körébe tartozik a városi intézmény tekintetében.
(15) Az országos gyógyintézetek és országos társgyógyintézetek vonatkozásában az (1)–(14) bekezdésben
foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy:
a) az országos gyógyintézet és az országos társgyógyintézet vezetőjét – az egészségügyi szolgáltatás irányításáért
felelős szerv vezetőjének javaslatára – a miniszter nevezi ki és menti fel,
b) a (6) bekezdés alkalmazásában megyei intézménynek az országos gyógyintézet minősül,
c) az országos gyógyintézet vezetője felett az alapvető munkáltatói jogokat és az egyéb munkáltatói jogokat
– az a) pont szerinti kivétellel – az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetője gyakorolja,
d) az országos gyógyintézet c) pont alá nem tartozó foglalkoztatottjai felett az alapvető munkáltatói jogokat
az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetője, az egyéb munkáltatói jogokat az országos
gyógyintézet vezetője gyakorolja,
e) az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv felelősségi körébe tartozik az országos gyógyintézet
tekintetében az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai feltételek, valamint a gyógyintézet
működőképességének biztosítása,
f ) az országos társgyógyintézet tevékenységét a Kormány rendeletében meghatározott országos gyógyintézet
irányítása alatt gyakorolja,
g) az országos társgyógyintézet tekintetében a (6) bekezdése szerinti jogköröket az országos gyógyintézet vezetője
gyakorolja,
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h) az országos társgyógyintézet vezetője tekintetében az alapvető munkáltatói jogokat – a) pont szerinti
kivétellel – egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetője, az egyéb munkáltatói jogokat az országos
gyógyintézet vezetője gyakorolja,
i) az országos társgyógyintézet h) pont alá nem tartozó foglalkoztatottjai felett az alapvető munkáltatói jogokat
az országos gyógyintézet vezetője, az egyéb munkáltatói jogokat az országos társgyógyintézet vezetője gyakorolja.
(16) A (8), (9), (12), (13) bekezdés és a (15) bekezdés c), d), h) és i) pontja szerinti munkáltatói jogok gyakorlása
az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv által kiadott szabályzatban foglaltak szerint átruházható.
(17) A Budapesten és Pest megyében működő állami tulajdonú és fenntartású egészségügyi szakellátást nyújtó
egészségügyi intézményekre az (1)–(14) és a (16) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a Kormány rendeletben határozza meg az irányító jogkört gyakorló egészségügyi intézményeket és az általuk
irányított egészségügyi intézményeket.
(18) Törvényben vagy a Kormány rendeletében meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni az (1)–(16) bekezdésben
foglaltakat
a) az egyidejűleg több ágazat irányítása alá tartozó országos gyógyintézet,
b) az orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetem részeként működő klinikai központ
fenntartására és irányítására.
(19) Nem alkalmazandóak
a) az (1)–(17) bekezdésben foglaltak
aa) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 80. § 11a. pontja szerinti honvédelmi egészségügyi szolgáltató
irányítása alá tartozó, honvédelmi szervezetnek nem minősülő egészségügyi szolgáltató,
ab) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél működő egészségügyi szolgáltató,
b) a (2)–(17) bekezdésben foglaltak a Hvt. 80. § 11a. pontja szerinti honvédelmi egészségügyi szolgáltató
fenntartására és irányítására.
(20) Egészségügyi válsághelyzetben a Kormány rendeletében az állam tulajdonában és fenntartásában működő
egészségügyi intézmények fenntartása és irányítása tekintetében az (1)–(18) bekezdésben foglaltaktól eltérő
szabályokat állapíthat meg.
(21) Az önkormányzati fenntartású, járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény tekintetében
az (1a) bekezdés a)–d) és f )–h) pontja szerinti szakmai fenntartói jogköröket az az irányító megyei intézmény
gyakorolja, amelyik székhelye szerinti megye területén a járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény
székhelye található.
(22) A Budapesten és Pest megyében működő önkormányzati fenntartású járóbeteg-szakellátást nyújtó
egészségügyi intézményekre a (21) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Kormány
rendeletben határozza meg az irányító jogkört gyakorló egészségügyi intézményeket és az általuk irányított
egészségügyi intézményeket.”
211. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény VII. Fejezete a következő 156/A. §-sal egészül ki:
„156/A. § A Kormány rendeletében megállapíthat olyan előírásokat, amelyek az állami fenntartású egészségügyi
intézmény kötelezettségvállalását feltételhez kötik vagy korlátozzák.”
212. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény VII. Fejezete a következő 156/B. §-sal és az azt megelőző alcím
címmel egészül ki:

„A honvédelmi egészségügyi szolgáltató irányítása alá tartozó, honvédelmi szervezetnek nem
minősülő egészségügyi szolgáltatók irányítására vonatkozó rendelkezések
156/B. § (1) A Hvt. 80. § 11b. pontja szerinti honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetője
a honvédelmi egészségügyi szolgáltató irányítása alá tartozó, a Kormány rendeletében meghatározott, honvédelmi
szervezetnek nem minősülő egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: honvédelmi irányítású egészségügyi
szolgáltató) vonatkozásában – a honvédelemért felelős miniszter felügyelete mellett – gyakorolja a (2)–(9) bekezdés
szerinti jogköröket.
(2) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetője gyakorolja – az egészségügyi szolgáltatás
irányításáért felelős szerv vezetőjének előzetes egyetértésével – a honvédelmi irányítású egészségügyi szolgáltató
felett az alábbi jogköröket:
a) az egészségügyi szolgáltató kapacitásainak átcsoportosításával, csökkentésével, illetve szakmai összetételével
kapcsolatos módosítás kezdeményezése,
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b) az egészségügyi szolgáltató ellátási területe módosításának kezdeményezése,
c) az egészségügyi szolgáltató az Egészségbiztosítási Alapból származó bevételeit tartalmazó számla
megterheléséhez való hozzájárulás a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény, valamint az ennek
végrehajtására kiadott kormányrendelet szerint meghatározott esetben,
d) az egészségügyi szolgáltatót működési engedélyének módosítása iránti kérelem előzetes jóváhagyása
az egészségügyi szolgáltató által végezhető szakmák, az ellátás progresszivitási szintje és formája, az ágyszám és
az óraszám tekintetében,
e) az egészségügyi szolgáltató működési engedélyében szereplő egészségügyi szolgáltatás szüneteltetéséhez
és annak meghosszabbításához való hozzájárulás, ha azt jogszabály a szüneteltetés és annak meghosszabbítása
feltételeként előírja,
f ) az alapítói jogok – létesítés, átalakítás, megszüntetés – gyakorlása, és
g) a jogszabályban meghatározott mértékű kapacitás módosulását eredményező szervezeti változások jóváhagyása.
(3) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetője gyakorolja – az egészségügyi szolgáltatás
irányításáért felelős szerv vezetőjével együttműködve – a honvédelmi irányítású egészségügyi szolgáltató felett
az alábbi jogköröket:
a) az egészségügyi szolgáltató szakmai felügyelete,
b) az egészségügyi szolgáltató költségvetésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott, az irányító szerv
jogkörébe tartozó jogok gyakorlása,
c) az egészségügyi szolgáltató működését szabályozó dokumentumok (pl. szervezeti és működési szabályzat,
házirend, szakmai program, munkaterv) jóváhagyása,
d) az egészségügyi szolgáltató által kötendő egészségügyi ellátási szerződés jóváhagyása,
e) váratlan esemény vagy előre nem látható módon bekövetkező ellátási szükséglet miatt szükséges
többletkapacitásra kötendő finanszírozási szerződés kezdeményezése,
f ) a költségvetési irányítás tekintetében az intézmények éves költségvetési keretszámainak megállapítása és
költségvetésének jóváhagyása, valamint az Áht. és a végrehajtási rendelete alapján az irányító szerv jogkörébe
tartozó intézkedések megtétele,
g) az egészségügyi szolgáltató irányításának és működésének törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági és
pénzügyi szempontú ellenőrzése, és
h) a belső minőségügyi rendszerek összehangolása, egységes szakmai minőségértékelési rendszer működtetése.
(4) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének vezetője a (2) bekezdés szerinti egyetértési
kezdeményezést előzetesen az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetője felé továbbítja, aki
az egyetértési jogkörében a megkeresés beérkezésétől számított 15 napon belül – indok megjelölésével – kifogást
tehet. A kifogásolt döntési javaslat nem fogadható el, nem hajtható végre. A határidő eredménytelen eltelte esetén
az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetőjének egyetértését vélelmezni kell.
(5) A (4) bekezdés szerinti kezdeményezési jogát a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetője
a Hvt. 46/A. § (3) bekezdése szerinti katonai összekötő útján gyakorolja.
(6) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetőjének felelősségi körébe tartozik a honvédelmi
irányítású egészségügyi szolgáltató tekintetében az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai
feltételek, valamint az egészségügyi szolgáltató működőképességének biztosítása. A honvédelmi egészségügyi
szolgáltató szervezeti egység vezetője kikérheti az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetőjének
álláspontját a honvédelmi irányítású egészségügyi szolgáltató szakmai feltételeinek és működőképességének
biztosítása érdekében szükséges intézkedések vonatkozásában. Az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős
szerv vezetője köteles érdemben megvizsgálni és állásfoglalást adni a megkeresésre.
(7) A honvédelmi irányítású egészségügyi szolgáltató vezetője tekintetében
a) az alapvető munkáltatói jogokat az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetője,
b) az egyéb munkáltatói jogokat a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének vezetője
gyakorolja azzal, hogy a munkáltatói jogok gyakorlása átruházható.
(8) A honvédelmi irányítású egészségügyi szolgáltató vezető-helyettese és a honvédelmi irányítású egészségügyi
szolgáltató foglalkoztatottjai felett
a) az alapvető munkáltatói jogokat a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének vezetője,
b) az egyéb munkáltatói jogokat pedig a honvédelmi irányítású egészségügyi szolgáltató vezetője
gyakorolja azzal, hogy a munkáltatói jogok gyakorlása átruházható.
(9) A munkáltatói jogok
a) a (7) bekezdés a) pontja esetében a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetőjére,
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b) a (7) bekezdés b) pontja és a (8) bekezdés a) pontja esetében a Hvt. 46/A. § (2) bekezdése szerinti, a honvédelmi
egészségügyi szolgáltató szervezeti egységen belül erre létrehozott, önálló, magasabb vezetői munkakörbe, vagy
ennek megfelelő szolgálati beosztásba kinevezett vagy megbízott személyre,
c) a (8) bekezdés b) pontja esetében a honvédelmi irányítású egészségügyi szolgáltató vezetője által meghatározott
vezető munkakörű személyre
ruházhatók át.”
213. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 231. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha az egészségügyi válsághelyzet felszámolásában vagy a védekezésben részt vevő, közfeladatot ellátó
szerv vagy személy a védekezést elősegítő orvostechnikai eszközt, egyéni védőeszközt vagy más eszközt saját
hatáskörben igazoltan nem vagy csak aránytalanul költségesen tud beszerezni, kezdeményezheti az érintett
eszköz az Állami Egészségügyi Tartalék kezelője általi beszerzését. A kezdeményezés Operatív Törzs vezetőjének
jóváhagyása esetén az Állami Egészségügyi Tartalék kezelője a kezdeményező szerv vagy személy képviselőjeként
jár el a kezdeményezéssel érintett eszköz beszerzése során.”
214. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/B. §-a a következő (9)–(13) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A (3) bekezdés alapján létrehozott akciócsoport a (4) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás teljesítését
az egészségügyi államigazgatási szerv járványügyi szakrendszerében, az Egészségbiztosítási Alap kezelésére kijelölt
egészségbiztosítási szerv finanszírozási rendszerében, valamint az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben
(a továbbiakban együtt: adatbázis) kezelt adatok vonatkozásában akként is igényelheti, hogy adatbázis adatkezelője
az akciócsoport arra jogosult tagja részére az adatok átvételét lehetővé tevő, közvetlen elektronikus hozzáférést
(a továbbiakban: közvetlen hozzáférés) biztosítson.
(10) Ha a közvetlen hozzáférés során személyes adatok kezelésére is sor kerül, ezen adatok kezelésére
az (5)–(8) bekezdésben meghatározott előírásokat kell alkalmazni.
(11) A közvetlen hozzáféréssel végrehajtott adatkezelési művelet körülményeit, így különösen
a) az adatkezelési művelettel érintett személyes adatok körének meghatározását,
b) az adatkezelési művelet jogalapját, célját és indokát,
c) az adatkezelési művelet elvégzésének pontos dátumát és időpontját,
d) az adatkezelési műveletet végrehajtó személy nevét és felhasználói azonosító adatát és a tevékenységét leíró
adatokat,
e) az egyéb, az adatkezelési művelettel összefüggő leíró és technikai adatokat
(a továbbiakban együtt: naplóbejegyzés) a közvetlen hozzáféréssel érintett adatbázis adatkezelője az adatkezelési
műveletek jogszerűségének ellenőrizhetősége, valamint a személyes adatok integritásának és biztonságának
biztosítása céljából rögzíti és az így rögzített nyilvántartást (a továbbiakban: napló) a naplóbejegyzés keletkezésétől
tíz évig megőrzi.
(12) Naplóbejegyzést a személyes adatokkal végzett valamennyi műveletről, az adatkezelési esemény
megtörténtével egyidejűleg kell képezni. A naplóbejegyzést pontos és megmásíthatatlan időadattal kell ellátni.
(13) A naplóban rögzített adatok kizárólag az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése, az adatbiztonsági
követelmények érvényesítése, büntetőeljárás lefolytatása céljából, törvényben meghatározott felderítési,
nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési
célból ismerhetőek meg és használhatóak fel, e tevékenységet folytató adatkezelő részére továbbíthatóak.”
215. § (1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/D. § (1) bekezdése a következő l) és m) ponttal egészül ki:
(A járványügyi készültség keretében egészségügyi válsághelyzetben a Kormány rendeletében)
„l) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontja szerinti közterület
használatára a közterülethez közvetlenül csatlakozó, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. §
30. pontja szerinti tevékenységek folytatására alkalmas helyiség tekintetében közterület-használati hozzájárulás
megfizetésével kapcsolatos rendelkezéseket állapíthat meg,
m) a 232/P. § szerinti, a távmunkavégzésre vonatkozó különös szabályok alkalmazását rendelheti el.”
(2) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/D. §-a a következő (4)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Egészségügyi válsághelyzetben vagy járványügyi készültség esetén a települési önkormányzat az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény szerinti, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi ügyeleti ellátásról (a továbbiakban: ügyeleti ellátás) – az (5) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével –
az állami mentőszolgálat útján is gondoskodhat.
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(5) A települési önkormányzat az ügyeleti ellátásra megállapodást köt az állami mentőszolgálattal, ha az erre
irányuló kezdeményezését az állami mentőszolgálat elfogadja.
(6) Az (5) bekezdés szerinti megállapodás az ügyeleti ellátásra irányuló – már megkötött – szerződések hatályát
nem érinti azzal, hogy az ügyeleti ellátásra irányuló szerződésben meghatározott szolgáltató a (4) bekezdés szerinti
időszakban ügyeleti ellátást nem nyújt.
(7) Az ügyeleti ellátásra irányuló szerződésben meghatározott szolgáltatót a jogszabályok és a (6) bekezdés szerinti
szerződés alapján járó díjazás abban az időtartamban is megilleti, amíg helyette az állami mentőszolgálat látja el
az ügyeleti ellátást. Az ügyeleti ellátásra irányuló szerződésben meghatározott szolgáltató díjazásának havi mértéke
megegyezik azzal az összeggel, amely arra a teljes hónapra jár számára, amikor utoljára ügyeleti ellátást nyújtott
vagy érvényes szerződés alapján először nyújtott volna.”
216. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény XIV. Fejezete a következő 232/F–232/P. §-sal egészül ki:
„232/F. § (1) Az egészségügyi válsághelyzet ideje alatt a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §
(1) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 35. § (1) bekezdése szerinti versenyeztetés
mellőzhető az állam tulajdonában álló orvostechnikai eszközök, fertőtlenítőszerek, gyógyszerek és egyéni
védőeszközök értékesítése során.
(2) Az egészségügyi válsághelyzet ideje alatt a koronavírus-világjárvány elleni védekezés érdekében a költségvetési
forrásból beszerzett, az állam tulajdonában álló egészségügyi felszerelés, berendezés, gyógyszer és fertőtlenítőszer
(a továbbiakban együtt: egészségügyi készlet), valamint az állam tulajdonában álló egyéb orvostechnikai eszköz,
gyógyszer, fertőtlenítőszer, egyéni védőeszköz – jogszabályban meghatározottak szerint –
a) a koronavírus-világjárvány megelőzéséhez, terjedésének megakadályozásához szükséges mértékben, és
b) erre vonatkozó, indokolt, közfeladat ellátására vagy azzal szorosan összefüggő célból
térítésmentesen átruházható.
(3) A (2) bekezdés szerinti, a koronavírus-világjárvány elleni védekezést elősegítő egészségügyi készlet, egyéni
védőeszköz vagy egyéb orvostechnikai eszköz, gyógyszer, fertőtlenítőszer térítésmentes átruházásáról
a) egészségügyi szolgáltatói körön kívüli kiadás esetén az Operatív Törzs vezetője,
b) egészségügyi szolgáltatói kör részére történő kiadás esetén a miniszter
dönt.
(4) A (2) bekezdés szerinti, a koronavírus-világjárvány elleni védekezést elősegítő egészségügyi készlet külföldre
történő kiadása esetén a miniszter javaslata alapján az Operatív Törzs előzetes állásfoglalását követően a Kormány
nyilvános kormányhatározatban dönt.
(5) Az (1) és (3) bekezdés szerinti döntést a rendelkezésre álló egészségügyi készlet vizsgálata alapján és az állami
fenntartású egészségügyi intézmények (a továbbiakban: egészségügyi intézmény) orvostechnikai eszközökkel,
védőeszközökkel való ellátásának elsőbbségét figyelembe véve kell meghozni.
232/G. § (1) Egészségügyi válsághelyzetben a Kormány rendeletében meghatározott fertőzés elleni védettség
igazolása
a) a fertőzésből a Kormány rendeletében meghatározott időn belül történő felgyógyulás vagy
b) az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált, a fertőzés elleni
oltóanyaggal – a 232/N. §-ban foglaltak kivételével – Magyarország területén történt védőoltás (a továbbiakban:
oltottság)
tényének az igazolásával történik.
(2) A koronavírus elleni védettség igazolására alkalmas az e törvény szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban:
védettségi igazolvány), illetve applikáció.
232/H. § (1) A védettségi igazolvány tartalmazza
a) az érintett nevét,
b) az érintett útlevelének okmányazonosítóját, ha ezzel rendelkezik,
c) az érintett állandó személyazonosító igazolványának okmányazonosítóját, ha ezzel rendelkezik,
d) a védettségi igazolvány sorszámát,
e) az oltottság tényének igazolása esetén az oltás idejét,
f ) a Kormány rendeletében meghatározottak szerint az érvényességét,
g) az a)–f ) pont szerinti adatokból képzett, informatikai eszközzel optikailag olvasható adattároló kódot,
h) szöveges jelzésként a Kormány rendeletében meghatározott feliratokat.
(2) Az (1) bekezdés f ) pontja szerinti adatot a Kormány rendeletében meghatározottak szerint kell számítani.
Az érvényesség ténye kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti adat segítségével is feltüntethető.
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(3) A védettségi igazolvány – a (4) és (5) bekezdésben foglalt kivétellel – az (1) bekezdés b) pontja szerinti adatként
az érintett személy magánútlevelének számát tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti adatként az érintett hivatalos útlevelének számát tartalmazza a védettségi
igazolvány, ha az érintett kizárólag hivatalos útlevéllel rendelkezik.
(5) Ha az érintett magánútlevél mellett hivatalos útlevéllel is rendelkezik, kérelmére – e törvényben foglalt feltételek
fennállása esetén – a 232/I. § (1) bekezdése szerinti hatóság a hivatalos útlevél számával feltüntetett védettségi
igazolványt is kiállít.
(6) Ha az (1) bekezdés f ) pontja szerinti adat az érintett gyógyultságából származtatható, az EESZT működtetője
jogosult automatikus információátadás útján átvenni a járványügyi szakrendszerből az érintett gyógyultságának
idejét.
(7) A Kormány rendeletében meghatározott esetben a védettségi igazolvány tartalmazza az oltóanyag típusát és
az egyes oltások idejét. A Kormány rendeletében előírhatja, hogy az oltóanyag típusára és az egyes oltások idejére
vonatkozó adatot csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti adat tartalmazza.
232/I. § (1) A védettségi igazolványt a Kormány rendeletében meghatározott hatóság (jelen alcím alkalmazásában
a továbbiakban: hatóság) állítja ki.
(2) A hatóság adatfeldolgozóként a Kormány rendeletében megjelölt szerveket köteles bevonni.
(3) A védettségi igazolványt a hatóság az érintett
a) oltottsága,
b) fertőzésből való felgyógyulása, – ide nem értve a 232/H. § (5) bekezdés szerinti esetet –
c) az (5) bekezdésben foglaltak fennállása
esetén hivatalból, egyéb – a Kormány rendeletében meghatározott – esetekben kérelemre állítja ki.
(4) A hivatalból, valamint az 232/H. § (5) bekezdése és a (7) bekezdés szerinti kérelemre kiállított védettségi
igazolvány díjmentes, egyéb esetekben igazgatási szolgáltatási díjat kell érte fizetni.
(5) Ha az érintett 232/H. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti, magyar hatóság által kiállított okmányának
okmányazonosítója megváltozik, a védettségi igazolvánnyal rendelkező érintett részére – személyazonosító
igazolvány esetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
szerinti nyilvántartást vezető szerv, útlevél esetében az útiokmány-nyilvántartást vezető szerv (e § alkalmazásában
a továbbiakban együtt: nyilvántartó szerv) jelzésére – a hatóság hivatalból, díjmentesen, az új okmányazonosító
generálását követő 8 napon belül állít ki új védettségi igazolványt.
(6) A nyilvántartó szerv az (5) bekezdésben foglalt feladata ellátása érdekében jogosult megismerni, hogy
az (5) bekezdés szerinti személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány kiállítását kérelmező személy rendelkezik-e
védettségi igazolvánnyal.
(7) Az érintett a hatósághoz benyújtott kérelmében díjmentesen kérheti a védettségi igazolvány kiállítását,
ha a kérelmező a védettségi igazolványt a (3) és (5) bekezdés szerinti kiállítást követő 30 napon belül nem kapta
kézhez. A kérelmező részére ebben az esetben akkor is új igazolványt kell kiállítani, ha a részére korábban került
kiállításra védettségi igazolvány, de az érintett jelzésére vélelmezhető, hogy az nem került kézbesítésre.
(8) A hatóság nem állít ki újabb védettségi igazolványt, ha az érintett érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkezik.
232/J. § (1) Oltottság szerinti esetben az egészségügyi szolgáltató
a) az oltottság tényét, idejét, a védőoltás típusát,
b) – ha az érintett jelzése szerint a levelezési címe a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő lakcímétől
eltér – az érintett levelezési címét,
c) – ha az érintett magyar hatóság által kiállított személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal
nem rendelkezik – az érintett nevét, a külföldi hatóság által kiállított személyazonosság igazolására alkalmas
hatósági igazolványának számát,
d) ha az érintett a védettségi igazolvány kiküldését hivatalos iratként kéri, ennek tényét
EESZT-ben rögzíti, és az EESZT útján – a védőoltás típusa kivételével – haladéktalanul továbbítja a hatóság részére.
(2) A hatóság
a) az EESZT működtetőjétől
aa) a gyógyult személy Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: TAJ szám),
a 232/H. § (1) bekezdés g) pontja szerinti adatot, valamint az igazolvány érvényességi idejének adatát,
ab) oltott személy esetében az érintett TAJ számát, a 232/H. § (1) bekezdés e) és g) pontja szerinti adatot, valamint
az (1) bekezdés szerinti adatokat,
b) a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szervtől az érintett személy természetes személyazonosító adatait,
nemét, állampolgárságát, személyi azonosítóját, lakcímét, a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból kikerülésének
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oka és időpontja adatait, továbbá az állandó személyazonosító igazolványának a polgárok személyi adatainak
és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 11. § (1) bekezdése n) pontja és 29. § (2) bekezdése
szerinti adatait,
c) az útiokmány-nyilvántartást vezető szervtől az érintett személy természetes személyazonosító adatait, személyi
azonosítóját, nemét, állampolgárságát, az útlevél típusát, fajtáját és okmányazonosítóját, valamint érvényességére
vonatkozó adatokat
automatikus információátadással – szükség esetén az összerendelési nyilvántartás szolgáltatás útján – átveszi.
(3) A hatóság az (1) és (2) bekezdés szerinti adatokat – a TAJ szám kivételével – a védettségi igazolvány
megszemélyesítése és az érintett részére történő továbbítása érdekében az állandó személyazonosító igazolvány
megszemélyesítésért felelős szervezetnek továbbítja.
(4) A védettségi igazolványt csak akkor kell személyes átadással kézbesíteni, ha azt az érintett kérte, egyebekben
a védettségi igazolványt a levélszekrénybe kell kézbesíteni.
(5) Az érintett (címzett) kérése alapján személyes átadással kézbesítendő – hivatalos iratként feladott – védettségi
igazolványokat tartalmazó könyvelt küldeményeken – a küldemény esetleges visszakézbesítése során – mellőzhető
a postai szolgáltató által figyelembe veendő feladói adatok feltüntetése, amennyiben azokat a feladást igazoló
elektronikus okirat tartalmazza.
(6) Fertőzésből való felgyógyultságnak a Kormány rendeletében meghatározottak szerint ellenanyaggal történő
igazolására a hatóság – a teszt megfelelősége esetén – a leletből a vizsgálat értékelését, valamint az érintett
TAJ számát az EESZT-ben rögzíti.
232/K. § (1) Az EESZT működtetője a védőoltást igazoló applikációt biztosít az érintettek számára.
(2) Az applikáció az érintett azonosítását követően – az EESZT-ből szerzett adatok alapján – igazolja az érintett
oltottságát.
(3) Az applikáció
a) az érintett nevét,
b) az érintett TAJ számát,
c) az oltás idejét,
d) a Kormány rendeletében meghatározottak szerint a fertőzéssel szembeni védettség tényét vagy annak hiányát
jeleníti meg.
(4) A Kormány rendeletében kijelölheti az (1) bekezdés szerinti applikációt a Covid19-világjárvány idején a szabad
mozgás megkönnyítése érdekében az oltásra, tesztelésre és gyógyultságra vonatkozó interoperábilis igazolványok
(uniós digitális Covid-igazolvány) kibocsátásának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló európai
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EUr.) szerinti uniós digitális Covid-igazolványnak. Ebben az esetben
az applikáció az EUr.-ben meghatározott, az uniós digitális Covid-igazolványon feltüntetendő adatokat jeleníti meg.
232/L. § (1) A 232/G–232/K. § rendelkezéseit a TAJ számmal nem rendelkező személyek esetében e §-ban foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A 232/H. § (1) bekezdés b) és c) pontjától eltérően, ha a nem magyar állampolgár érintett útlevéllel vagy
személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkezik, a védettségi igazolvány útlevél száma rovata az érintett
tartózkodási engedélyének számát tartalmazza.
(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben a védettségi igazolvány a tartózkodási engedély felmutatásával érvényes.
(4) A (2) bekezdésben foglalt esetben egészségügyi szolgáltató az EESZT-ben az érintett neve mellett a (2) bekezdés
szerinti számot is rögzíti.
(5) Fertőzésből való felgyógyultságnak a Kormány rendeletében meghatározottak szerint ellenanyaggal történő
igazolására vonatkozó kérelemben a kérelmező a nevét,
a) az útlevelének okmányazonosítóját,
b) személyazonosító igazolványának okmányazonosítóját vagy
c) a (2) bekezdésben foglalt esetben a tartózkodási engedélyének számát,
valamint a levelezési címét adja meg.
(6) Az (5) bekezdés szerinti kérelmet csak személyesen lehet benyújtani.
(7) A 232/J. § (5) bekezdésétől eltérően a hatóság a TAJ szám helyett az (5) bekezdés szerinti adatot adja át
az EESZT működtetőjének.
(8) A TAJ számmal nem rendelkező érintett számára az EESZT működtetője nem biztosít applikációt.
(9) A TAJ számmal nem rendelkező, oltottság vagy fertőzöttség miatt védettségi igazolványra jogosult személy
esetében – ha az érintett azzal még nem rendelkezik – az EESZT működtetője az EESZT-ben technikai azonosítót
képez és az érintett nevét, valamint az EESZT-ben rögzítendő adatait ezen azonosítóhoz rendeli.
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(10) A 232/J. § (2) bekezdésétől eltérően az EESZT működtetője a TAJ szám helyett az érintett technikai azonosítóját,
valamint a – (2) bekezdésben foglalt esetben – a tartózkodási engedélyének számát adja át a hatóságnak.
(11) Amennyiben az érintett kéri, a védettségi igazolványt a külképviselet útján kell kézbesíteni.
(12) A (11) bekezdés szerinti feladatok ellátása érdekében a külpolitikáért felelős miniszter, valamint a külképviselet
az érintett név és értesítési adatát a kézbesítés megtörténtéig kezeli.
232/M. § (1) Az EESZT-csatlakozásra kötelezett egészségügyi szolgáltató a védőoltást igazoló védettségi igazolvány
kiállítása érdekében a védőoltás beadását követő egy évig kezeli az érintett 232/H. § (1) bekezdés b)–f ) pontja,
valamint 232/J. § (2) bekezdése szerinti adatait.
(2) A hatóság a védettségi igazolvány kibocsátása érdekében az adatok beérkezésétől számított három évig kezeli
az érintett 232/J. § (2) és (4) bekezdése szerinti adatait.
(3) Az EESZT működtetője az applikáció működtetése érdekében – ha törvény az adatkezelésre hosszabb időt
nem állapít meg – az érintett 232/H. § (1) bekezdés a)–g) pontjai, valamint 232/K. § (3) bekezdés b) pontja szerinti
adatait az adatok beérkezésétől számított három évig kezeli.
232/N. § (1) A Kormány rendeletében meghatározott, a fertőzés ellen Magyarország területén kívül kapott oltások
esetében a 232/G–232/M. §-t az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A külpolitikáért felelős miniszternek a közbiztonságért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében
megjelölt országban kapott, a Kormány rendeletében meghatározott védőoltás esetén a magyar állampolgár és
a Magyarország területén 180 napon belül 90 napot meghaladóan jogszerűen tartózkodó nem magyar állampolgár
részére a hatóság a védettségi igazolványt 15 napon belül díjmentesen állítja ki.
(3) A kérelemhez csatolni kell a Kormány rendeletében meghatározott iratokat.
(4) A (3) bekezdés szerinti kérelemhez a kérelmező megadja
a) a természetes személyazonosító adatait,
b) a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának okmányazonosítóját,
c) a postai címét (a védettségi igazolvány kézbesítési címe) és
d) ha azzal rendelkezik, a TAJ számát.
(5) A hatóság a (4) bekezdés szerinti adatokat – a védettségi igazolvány kiállítása és annak ellenőrzése érdekében –
három évig kezeli.
232/O. § (1) A járvány terjedésének korlátozása érdekében, egészségügyi válsághelyzetben a Kormány rendeletében
meghatározhatja azon szolgáltatásokat, üzlethelyiségeket, egyéb helyeket, amelyek kizárólag a védettségi
igazolvány felmutatásával vehetőek igénybe, illetve amelyekbe az érintett kizárólag védettségi igazolvány
felmutatásával léphet be. A Kormány rendeletében meghatározott esetekben a védettségi igazolvány felmutatása
mentesítést adhat jogszabályban előírt járványügyi intézkedés alól.
(2) Nem kell védettségi igazolványt felmutatnia a 18 év alatti személynek.
(3) A védettségi igazolvány felmutatása során az érintett a védettségi igazolványon szereplő személyazonosság
igazolására alkalmas hatósági igazolványát felhívásra köteles bemutatni. A védettségi igazolvány meglétét ellenőrző
szerv vagy személy jogosult az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványon szereplő
adatok megismerésére.
(4) A védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha az érintett a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védettségét
a 232/K. § (3) bekezdése szerinti applikációval igazolja. Ebben az esetben az érintett személyazonosság igazolására
alkalmas hatósági igazolványának felmutatására is felhívható. Az applikációt ellenőrző szerv vagy személy
jogosult az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványon szereplő adatok, valamint
az applikációban foglalt adatok megismerésére.
(5) Az ellenőrző szerv vagy személy a (3) vagy (4) bekezdésben szereplő hatósági igazolványok és applikáció adatait
– ha törvény eltérően nem rendelkezik – semmilyen módon nem rögzítheti.
232/P. § (1) Járványügyi készültség keretében egészségügyi válsághelyzetben a Kormány elrendelheti, hogy
a távmunkavégzésre vonatkozó rendelkezéseket az e § szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 86/A. §-át nem kell alkalmazni. Távmunkavégzés esetén
a munkáltató tájékoztatja a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkakörülmények szabályairól, és a munkavállaló a munkavégzés helyét ezen munkakörülmények
teljesülésére figyelemmel választja meg.
(3) Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételnek minősül a munka törvénykönyvéről szóló törvény
távmunkavégzésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, a munkaszerződésében foglaltak szerint
távmunkavégzés keretében munkát végző munkavállalónak, a távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítés
címén fizetett összegből a felek által előzetesen meghatározott, de legfeljebb havonta az adóév első napján
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érvényes havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összeg (ha a távmunkavégzés nem érinti az egész
hónapot, a havi összegnek a távmunkavégzéssel érintett napokkal arányos része), feltéve, hogy a magánszemély
a távmunkavégzéssel összefüggésben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú melléklet
I. Jellemzően előforduló költségek cím 24. pont c) és d) alpontja szerint más költséget nem számol el.
(4) A munkavállaló és a munkáltató a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 196. §-ától
megállapodásban eltérhetnek.”
217. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény a következő 244/L. és 244/M. §-sal egészül ki:
„244/L. § (1) Az EESZT működtetője a SARS-CoV-2 vírus terjedésének megállításához szükséges védelmi
intézkedések megtétele – így különösen a köznevelési intézmény vezetőjének tájékoztatása, a rendkívüli
szünet elrendelése, valamint a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges oktatás megszervezése – céljából napi
rendszerességgel az érintettek Társadalombiztosítási Azonosító Jelének összevetése útján – a (2) bekezdés szerinti
módon – megismerhetővé teszi az Nkt. szerinti, a Kormány által a miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes
feladatainak ellátására kijelölt szerv (a továbbiakban: köznevelési szerv) számára az adat megismerhetővé tételének
napján az oltottsággal vagy védettséggel rendelkező személyeknek a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltás tényére
vagy a védettségi időtartamra vonatkozó adatát.
(2) A Társadalombiztosítási Azonosító Jeleket olyan titkosítási módszerrel kell összevetni, amely csak azon érintettek
védettségének ténye megismerhetőségét teszi lehetővé a köznevelési szerv számára, akikre vonatkozóan
a köznevelési szerv az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
köznevelés információs rendszerében Társadalombiztosítási Azonosító Jelet kezel.
244/M. § (1) Járványügyi készültség esetén a SARS-CoV-2 vírus terjedésének megállításához szükséges védelmi
intézkedések megtétele – így különösen a köznevelési intézmény vezetőjének tájékoztatása, a rendkívüli szünet
elrendelése, valamint a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges oktatás megszervezése – céljából a köznevelési
intézmény a köznevelési szerv számára – az e szervek által az e célra létrehozott felület alkalmazásával – átadja azon,
a köznevelési intézménnyel
a) az Mt. szerinti munkaviszonyban álló, vagy
b) a Kjt. szerinti közalkalmazotti jogviszonyban álló
személyek Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, akik a munkakörükbe tartozó – különösen az Nkt. szerinti
gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő és más – feladatokat a köznevelési intézmény területén látják el.
(2) Az EESZT működtetője az (1) bekezdés szerinti célból napi rendszerességgel az érintettek Társadalombiztosítási
Azonosító Jelének összevetése útján – a (3) bekezdés szerinti módon – megismerhetővé teszi a köznevelési szerv
számára az adat megismerhetővé tételének napján a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltás tényére vagy a védettség
időtartamára vonatkozó adatát.
(3) A Társadalombiztosítási Azonosító Jeleket olyan titkosítási módszerrel kell összevetni, amely csak azon érintettek
adatainak megismerhetőségét teszi lehetővé a köznevelési szerv számára, akikre vonatkozóan Társadalombiztosítási
Azonosító Jelet a köznevelési intézmény a köznevelési szerv számára az (1) bekezdés szerinti módon és célból
átadott.
(4) A köznevelési szerv az (1) bekezdés szerint átadott adatokat – az (5) bekezdés szerinti kivétellel – a járványügyi
készültség megszűnéséig kezeli.
(5) Az (1) bekezdés szerint átvett adatot haladéktalanul törölni kell akkor, ha a köznevelési intézmény a köznevelési
szervet arról értesíti, hogy az érintett már nem áll vele az Mt. szerinti munkaviszonyban vagy Kjt. szerinti
közalkalmazotti jogviszonyban, illetve, ha az érintett a munkakörét a továbbiakban már nem a köznevelési
intézmény területén látja el.”
218. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„b) az egészségügyi szolgáltatás – ideértve a telemedicina keretében nyújtott egészségügyi szolgáltatást is –
megkezdésére és gyakorlására vonatkozó általános szabályokat, valamint a működési engedélyezési eljárásra,
a bejelentés alapján történő egészségügyi szolgáltatás – ideértve a telemedicina keretében nyújtott egészségügyi
szolgáltatást is – érdekében a hatósági nyilvántartásba vételre, továbbá a hatósági nyilvántartás személyes adatokat
nem tartalmazó adattartalmára vonatkozó szabályokat, valamint a telemedicina keretében nyújtott egészségügyi
szolgáltatással összefüggő, a telemedicina tevékenységek meghatározásával, finanszírozásával, dokumentációjával,
betegazonosításával kapcsolatos szabályokat,”
(rendeletben megállapítsa.)
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219. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdése a következő f )–n) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben)
„f ) kijelölje az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szervet és az azt irányító minisztert,
g) határozza meg az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetője és annak helyettesei, valamint
az igazgatók részére megállapítható személyi illetmény legkisebb és legnagyobb összegét,
h) kijelölje a 151/B. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi intézményeket irányító minisztert,
i) határozza meg az állami fenntartású – 151/B. § (1) bekezdése szerinti – egészségügyi intézmények irányításával
kapcsolatosan az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv általi joggyakorlás szabályait,
j) határozza meg a Budapesten és Pest megyében működő egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi
intézmények tekintetében az irányító jogkört gyakorló egészségügyi intézményeket és az általuk irányított
egészségügyi intézményeket,
k) határozza meg az egyidejűleg több ágazat irányítása alá tartozó országos gyógyintézet fenntartására és
irányítására alkalmazandó szabályokat,
l) egészségügyi válsághelyzetben az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv, valamint az állam
tulajdonában és fenntartásában működő egészségügyi intézmények irányítására sajátos irányítási rendet
vezessen be,
m) határozza meg a honvédelmi irányítású egészségügyi szolgáltatókat,
n) határozza meg a Hvt. 80. § 11a. pontja szerinti honvédelmi egészségügyi szolgáltató és az annak irányítása alá
tartozó, honvédelmi szervezetnek nem minősülő egészségügyi szolgáltatók minősítési rendszerére vonatkozó
szabályokat.”
220. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
a) a fertőzést,
b) a fertőzésből való gyógyultság számítási idejét,
c) a védettségi igazolvány kiállításával kapcsolatos részletszabályokat, valamint a védettségi igazolványon szöveges
jelzésként feltüntetendő feliratokat,
d) a védettségi igazolvány és applikáció érvényességi idejét,
e) a hatóságot,
f ) az eljárásban közreműködő adatfeldolgozókat,
g) a 232/O. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásokat, üzlethelyiségeket, egyéb helyeket, esetköröket,
h) a 232/O. § (2) bekezdése szerinti eseteket,
i) a védettségi igazolványnak az e törvény szerinti adattartalmát, annak megjelenítésének módját,
j) a 232/K. § (1) bekezdése szerinti applikációnak az EUr. szerinti uniós digitális Covid-igazolványként való kijelölését.”
221. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a a következő (1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1d) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az állami fenntartású egészségügyi intézmények tekintetében
rendeletben
a) szabályozza a kötelezettségvállalás feltételeit, különösen annak állami szerv által történő kötelező jóváhagyását,
b) jelölje ki az a) pont szerinti állami szervet.”
222. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (5) bekezdése a következő k) és l) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap)
„k) a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszter egyetértésével a védettségi
igazolvány kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat, a díj megfizetésével, beszedésével, kezelésével,
nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat,
l) a külpolitikáért felelős miniszter, hogy a közbiztonságért felelős miniszterrel egyetértésben a 232/N. §
(2) bekezdése szerinti országokat”
(rendeletben állapítsa meg.)
223. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. §-át megelőző alcím címében a „fenntartása” szövegrész
helyébe a „fenntartása és irányítása” szöveg lép.
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92. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása
224. §		
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § d) pontjában a „közalkalmazotti,” szövegrész helyébe
a „közalkalmazotti, egészségügyi szolgálati,” szöveg lép.

93. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása
225. §		
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 29. § (1) bekezdésében a „közalkalmazotti
jogviszonyban,” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti jogviszonyban, egészségügyi szolgálati jogviszonyban,”
szöveg lép.

94. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény
módosítása
226. §		
Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 11/A. §-a a következő
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés szerinti szabályokat az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény
(a továbbiakban: Eszjtv.) előírásaira figyelemmel kell alkalmazni.”
227. §		
Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 11/A. §-a a következő
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyt az egészségügyi
szolgálati jogviszonyban töltött ideje alapján kell fizetési fokozatba sorolni.”
228. §		
Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 11/A. §-a a következő
(6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6b) Az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy havi illetménye nem
lehet kevesebb, mint az Eszjtv. 1. mellékletében meghatározott összeg.”
229. §		
Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 11/A. §-a következő
(7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi dolgozó, egészségügyben dolgozó átsorolására,
az osztályba soroláshoz szükséges szakmai követelményekre, a jogviszonyban töltött idő számítására, az illetményre,
valamint az átsorolással kapcsolatos eljárási szabályokra az Eszjtv. és a Kormány által rendeletben megállapított
szabályokat kell alkalmazni.”
230. § (1) Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 11/B. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rezidens az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzése ideje alatt az elsődleges képzőhelyével
egészségügyi szolgálati jogviszonyban, a nem az Eszjtv. hatálya alá tartozó képzőhely esetében a 7. § (2) bekezdés
d)–g) pontja szerinti jogviszonyban áll.”
(2) Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 11/B. § (6) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ügyeleti feladatokat a rezidens a 12/D. § (2) bekezdése szerinti beosztás alapján is csak a képzési tervben
foglaltakkal összhangban láthat el.”
231. §		
Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény a következő 15/F. §-sal
egészül ki:
„15/F. § Az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltató vezetője kizárólag a működési nyilvántartás
megújítása céljából, a továbbképzése alapján szükséges gyakorlati pontok megszerzése érdekében és az ahhoz
szükséges mértékben végezheti az 1. § szerinti gyógyító-megelőző tevékenységet.”
232. §		
Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 16/C. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1) Az öregségi nyugdíjas kivételével a jövedelemkiegészítés szüneteltetésére a Kenyt. 11. §-ában foglaltakat kell
alkalmazni azzal, hogy korhatár előtti ellátás alatt jövedelemkiegészítést kell érteni.”
233. §		
Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény
a)
4. § e) pontjában a „munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban” szövegrész helyébe
az „egészségügyi szolgálati jogviszonyban vagy honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban” szöveg,
b)
7. § (2) bekezdés d) pontjában a „közalkalmazotti jogviszonyban,” szövegrész helyébe az „egészségügyi
szolgálati jogviszonyban,” szöveg,
c)
11/A. §-t megelőző alcímében a „Munkaviszony és közalkalmazotti jogviszony” szövegrész helyébe
a „Munkaviszony, egészségügyi szolgálati jogviszony és honvédelmi alkalmazotti jogviszony” szöveg,
d)
11/A. § (1) bekezdésében az „a közalkalmazotti” szövegrész helyébe az „az egészségügyi szolgálati
jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban” szöveg,
e)
14/E. § (3) bekezdésében az „a közalkalmazott” szövegrész helyébe az „az egészségügyi szolgálati
jogviszonyban vagy honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban álló személy” szöveg, az „a Kjt. 57. §
(3) bekezdés” szövegrész helyébe az „az Eszjtv. 6. § (4)–(7) bekezdése vagy a Haj. 54. § (2)–(4) bekezdése”
szöveg, a „közalkalmazott” szövegrész helyébe az „egészségügyi szolgálati jogviszonyban vagy honvédelmi
alkalmazotti jogviszonyban álló személy” szöveg,
f)
16. § (6) bekezdésében a „közalkalmazotti” szövegrészek helyébe az „egészségügyi szolgálati” szöveg, és
az „a Kjt.” szövegrész helyébe az „az Eszjtv.” szöveg,
g)
16/A. §-t megelőző alcím címében, 16/A. § b) pontjában és 16/B. § (2), (3) és (6) bekezdésében
a „közalkalmazotti” szövegrész helyébe az „egészségügyi szolgálati, honvédelmi alkalmazotti” szöveg,
h)
16/A. § c) pontjában az „egészségügyi szolgáltató munkáltató” szövegrész helyébe az „egészségügyi
szolgáltató munkáltató, valamint az Eszjtv. szerinti munkáltató” szöveg,
i)
16/B. § (1) bekezdésében az „a közalkalmazotti jogviszonyban” szövegrész helyébe az „az egészségügyi
szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban” szöveg, az „1997. évi LXXXI. törvény
(a továbbiakban: Tny.)” szövegrész helyébe az „1997. évi LXXXI. törvény” szöveg és a „2011. évi CLXVII. törvény
11. §-a” szövegrész helyébe a „2011. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban: Kenyt.) 11/A. §-a” szöveg,
j)
16/B. § (6) bekezdés a) pontjában az „a jubileumi jutalom” szövegrész helyébe az „a honvédelmi alkalmazottak
jogállásáról szóló törvény szerinti jubileumi jutalom, a szolgálati elismerés, a helyettesítési díj” szöveg,
k)
16/B. § (7) bekezdésében a „nyugdíjjárulékot” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási járulékot” szöveg,
l)
16/C. § (2) bekezdésében a „Tny. 83/B. §-a” szövegrész helyébe a „Kenyt. 11. §-a” szöveg és a „Tny. 83/B. §-ában”
szövegrész helyébe a „Kenyt. 11. §-ában” szöveg,
m)
29/A. § (1) bekezdésében az „a Kjt.” szövegrész helyébe az „az Eszjtv. és a honvédelmi alkalmazottak
jogállásáról szóló törvény” szöveg,
n)
29/A. § (2) bekezdésében az „a Kjt. alkalmazásában a jubileumi jutalom” szövegrész helyébe az „az Eszjtv.
alkalmazásában a szolgálati elismerés és a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény
alkalmazásában a jubileumi jutalom” szöveg
lép.
234. §		
Hatályát veszti az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény
a)
11/A. § (9) bekezdése,
b)
11/B. § (2), (3), (5) és (7) bekezdése,
c)
12/B. § (5) bekezdésében a „vagy kollektív szerződés” szövegrész,
d)
13. § (1) bekezdésében a „– kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában –” szövegrész,
e)
13. § (2) bekezdése,
f)
13/A. § (1) bekezdésében a „kollektív szerződés vagy” szövegrészek,
g)
14/D. §-a,
h)
15/A. §-ában a „vagy a 11/B. § bekezdése alapján a szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási
szerv által szakképzésre kijelölt egészségügyi szolgáltatónál” szövegrész, és a „vagy a szakképzésre kijelölt
egészségügyi szolgáltatónál” szövegrész,
i)
15/D. §-a,
j)
„Kollektív szerződés kiterjesztése az egészségügyi ágazatban” alcíme,
k)
30. §-ában az „és a 29/B. §” szövegrész.
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95. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
módosítása
235. §		
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 3. § (1) bekezdés
a) pontjában az „a közalkalmazotti jogviszony” szövegrész helyébe az „a közalkalmazotti jogviszony, az egészségügyi
szolgálati jogviszony” szöveg lép.

96. 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 módosítása
236. §		
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)
1. § (2) bekezdés 3. pontjában a „közalkalmazotti jogviszony,” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti
jogviszony, egészségügyi szolgálati jogviszony,” szöveg,
b)
1. § (2) bekezdés 6. pontjában a „közalkalmazotti jogviszonyban,” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti
jogviszonyban, egészségügyi szolgálati jogviszonyban,” szöveg,
c)
1. § (2) bekezdés 7. pontjában a „közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(a továbbiakban: Kjt.)” szövegrész helyébe a „közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(a továbbiakban: Kjt.), az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban:
Eszjtv.)” szöveg,
d)
1. § (2) bekezdés 8. pontjában az „a Kit. és a Kjt.” szövegrész helyébe az „a Kit., a Kjt., és az Eszjtv.” szöveg
lép.

97. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása
237. §		
Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról
szóló 2005. évi XCV. törvény 1. § 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„23. különös méltánylást érdemlő betegellátási érdek: akkor áll fenn, ha a Magyarországon érvényes
forgalombahozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszer orvosi kezelés során történő alkalmazásával esélye lehet
a kezelés sikerességének, és
a) ez a Magyarországon már forgalomban lévő gyógyszertől nem várható,
b) ha a kezelés sikerességét biztosító, Magyarországon vagy az EGT-ben részes államban már forgalomban lévő
gyógyszer Magyarországon kellő mennyiségben nem elérhető, vagy
c) ha az adott indikációban forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerhez a beteg hozzájutása olyan
aránytalanul nagymértékben akadályozott, ami a gyógyszeres kezelés megkezdésének késlekedése miatt
visszafordíthatatlan egészségkárosodáshoz vezethet;”
238. § (1) Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról
szóló 2005. évi XCV. törvény 16. § (2a) és (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2a) A közfinanszírozásban részesülő gyógyszerrel való folyamatos ellátásról a forgalomba hozatali engedély
jogosultja – amennyiben a forgalomba hozatali engedély jogosult belföldön forgalmazási tevékenységet
nem végez – a forgalmazó (a továbbiakban: szerződött forgalmazó) köteles gondoskodni.
(2b) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv a gyógyszerhiányt vagy annak kockázatát bármely, a jogszabályban
foglalt feladatainak ellátásával összefüggésben tudomására jutó információk alapján, a (2) bekezdés szerinti
értesítés hiányában is megállapíthatja. A gyógyszerészeti államigazgatási szerv hiányt Magyarországon forgalomba
hozatalra nem engedélyezett gyógyszer esetében is megállapíthat.”
(2) Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról
szóló 2005. évi XCV. törvény 16. §-a a következő (2c)–(2h) bekezdéssel egészül ki:
„(2c) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv a (2) vagy (2b) bekezdés alapján megállapított gyógyszerhiány vagy
annak kockázata esetén kötelezheti a forgalomba hozatali engedély jogosultját vagy a szerződött forgalmazót
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a hiánnyal érintett gyógyszer helyett alkalmazható gyógyszer beszerzése útján a hiány elhárítására. A határozatban
a gyógyszerészeti államigazgatási szerv rendelkezik
a) hiánnyal érintett gyógyszer helyett alkalmazható gyógyszerről, és
b) a magyar nyelvű kísérőiratok rendelkezésre bocsátásával és a csomagolással kapcsolatos követelményekről.
(2d) A (2c) bekezdés szerinti határozat kötelezettjeként a forgalomba hozatali engedély jogosultja és a szerződött
forgalmazó egyetemleges felelősség mellett is kijelölhető.
(2e) Ha a hiány Magyarországon forgalomba hozatalra nem engedélyezett gyógyszer tekintetében került
megállapításra, vagy a (2c) bekezdés szerinti határozat kiadásától a gyógyszerhiány kezelése nem várható, vagy
a kiadott határozat végrehajtása nem vezetett eredményre, a gyógyszerészeti államigazgatási szerv gyógyszernagykereskedő kérelmére a hiánnyal érintett gyógyszer helyett alkalmazható gyógyszer beszerzését engedélyezi.
Az engedély alapján a gyógyszer-nagykereskedő jogosult az abban megjelölt gyógyszernek a határozat szerinti
mennyiségben, időtartamig történő behozatalára (a továbbiakban: kontingensengedély). A kontingensengedély
tartalmára a (2c) bekezdés a) és b) pontját alkalmazni kell.
(2f ) A (2c) bekezdés szerinti határozat kötelezettje és a kontingensengedély jogosultja a hiány elhárítása céljából
behozott gyógyszer behozatalát a behozataltól számított 8 napon belül, a mennyiség megjelölésével bejelenti
a gyógyszerészeti államigazgatási szerv részére.
(2g) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv a honlapján közzéteszi a (2c) és (2e) bekezdés szerinti döntés kivonatát,
valamint a (2f ) bekezdés alapján a tényleges behozatal ténynek megtörténtét.
(2h) Magyarországra forgalmazási céllal behozott gyógyszer külföldre történő értékesítése vagy kivitele esetén
a gyógyszer-nagykereskedő 8 napon belül a gyógyszer mennyiségére vonatkozó adatszolgáltatást teljesít
a gyógyszerészeti államigazgatási szerv részére.”
239. §		
Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról
szóló 2005. évi XCV. törvény 25. §-a a következő (2a)–(2i) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, e törvény alkalmazásában a különös méltánylást érdemlő betegellátási
érdeket az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti egészségügyi válsághelyzet kihirdetését
megalapozó vagy azzal közvetlenül összefüggő megbetegedésekkel (a továbbiakban e § alkalmazásában:
megbetegedés) kapcsolatban lefolytatandó, az egészségügyi válsághelyzet kezelésével összefüggő hatósági
eljárások során – az egészségügyi válsághelyzet ideje alatt – fennállónak kell tekinteni.
(2b) A (2a) bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén a gyógyszerészeti államigazgatási szerv
határozott időtartamra, az állami egészségügyi tartalék kezeléséért felelős szerv kérelmére engedélyezheti
EGT-megállapodásban részes államban nem, de más országban forgalombahozatali engedéllyel rendelkező
gyógyszer ideiglenes hozzáférhetővé tételét, alkalmazását vagy adományozását a megbetegedés feltételezett
vagy igazolt terjedésének megakadályozása érdekében, ha a készítmény minőségileg megfelelő, és az elvégzett
vizsgálatok alapján előnyös terápiás előny/kockázat aránnyal rendelkezik. Az engedély legfeljebb hat hónapos
határozott időre adható ki, ami különösen indokolt esetben legfeljebb további hat hónappal meghosszabbítható.
(2c) A (2b) bekezdés szerinti engedélyezés során, kormányrendeletben meghatározottak szerint
a) az országos tisztifőorvos meghatározott szakkérdésben szakhatóságként kerül kijelölésre, továbbá
b) az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről szóló
kormányrendelet értékelésre és engedélyezésre vonatkozó egyes rendelkezései alkalmazandók.
(2d) A (2b) bekezdés szerint engedélyezett gyógyszerrel történő ellátás igénylési rendjét az állami egészségügyi
tartalék kezeléséért felelős szerv állapítja meg.
(2e) A (2a) bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén, a (2f )–(2h) bekezdésben foglaltak szerint, a megbetegedés
feltételezett vagy igazolt terjedésének megakadályozása érdekében az állami egészségügyi tartalék kezeléséért
felelős szerv kérelmére a gyógyszerészeti államigazgatási szerv engedélyezheti
a) EGT-megállapodásban részes államban, vagy EGT-megállapodásban nem részes, de a klinikai vizsgálatok, illetve
a gyógyszergyártás tekintetében a Magyarországon hatályos szabályozással egyenértékű szabályozást alkalmazó
államban,
b) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában, vagy
c) legalább három – köztük legalább egy európai uniós vagy európai uniós tagjelölt – államban
a betegek számára hozzáférhetővé tett, illetve alkalmazásra engedélyezett gyógyszer behozatalát, adományozását,
a betegek számára történő hozzáférhetővé tételét, illetve alkalmazását.
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(2f ) A (2e) bekezdés alapján – a (2g) bekezdésben meghatározott engedélyezés kivételével – oltóanyag esetében
abban az esetben kerülhet sor az engedély kiadására, ha a gyógyszert legalább egymillió személynél már
alkalmazták. Ezen körülmény fennállását a külpolitikáért felelős miniszter igazolja.
(2g) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv a (2e) bekezdés szerinti engedélyt a (2b) bekezdés megfelelő
alkalmazásával, vagy az adott államban kiadott engedély alapulvételével vagy annak elismerése útján adhatja ki.
(2h) A (2e) bekezdés alapján a gyógyszerészeti államigazgatási szerv az engedélyt legfeljebb egy éves határozott
időre adhatja ki, ami különösen indokolt esetben legfeljebb további egy évvel meghosszabbítható. Az engedély
kiadása feltételeinek fennállását a gyógyszerészeti államigazgatási szerv folyamatosan figyelemmel kíséri.
Az engedély – figyelemmel a 10. § (3) és (4) bekezdésében foglaltakra is – szükség szerint rendelkezik az 5. §
(5) bekezdésében foglaltakról, valamint a farmakovigilanciával kapcsolatos követelményekről.
(2i) A (2b) és (2h) bekezdés alapján engedélyezett gyógyszer alkalmazásához a Kormány rendeletében további
feltételeket állapíthat meg.”
240. §		
Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról
szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„j) a 25. § (2b) és (2h) bekezdése alapján engedélyezett gyógyszer alkalmazásának további feltételeit”
(rendeletben szabályozza.)

98. Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosítása
241. §		
Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 21. § (2) bekezdésben
a „közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti, egészségügyi szolgálati” szöveg lép.

99. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása
242. §		
A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 55. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A közforgalmú gyógyszertár szaktevékenysége keretében biztosíthatja a 2000 fő állandó lakosságszám
alatti kistelepülésen működő napi fogyasztási cikkek kiskereskedelmi forgalmazásával foglalkozó olyan üzletek
gyógyszerellátását, amelyek gyógyszertáron kívüli gyógyszer forgalmazására engedéllyel rendelkeznek, és
e szolgáltatást állami támogatással nyújtják.”
243. § (1) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 68. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kereskedelemről szóló törvény alapján kereskedelmi tevékenység végzésére jogosult üzlet gyógyszert akkor
forgalmazhat, ha az egészségügyi államigazgatási szerv erre engedélyt adott. Az egészségügyi államigazgatási szerv
a gyógyszer kiskereskedelmi forgalmazására jogosító engedélyt az üzletet nyilvántartásba bejegyző kereskedelmi
hatósággal is közli. Az egészségügyi államigazgatási szerv a gyógyszerforgalmazásra jogosító engedélyt megadja,
ha az üzlet megfelel az e törvényben, illetve az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról
szóló miniszteri rendeletben foglalt követelményeknek. Az engedély távollevők között kötött szerződések
keretében történő értékesítésre nem jogosít.”
(2) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 68. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A gyógyszer-kiskereskedelmi forgalmazási engedéllyel rendelkező üzlet – a (3a) bekezdésben foglalt kivétellel –
gyógyszereket csak gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenység folytatására jogosulttól szerezhet be, és csak
fogyasztónak adhatja tovább.”
(3) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 68. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A 2000 fő állandó lakosságszám alatti kistelepülésen működő, napi fogyasztási cikkek kiskereskedelmi
forgalmazásával foglalkozó olyan üzlet, amely gyógyszertáron kívüli gyógyszer forgalmazását állami támogatással
biztosítja, gyógyszer beszerzésére elsősorban az üzlethez legközelebb található közforgalmú gyógyszertárral köt
megállapodást. Ha az üzlethez legközelebb eső közforgalmú gyógyszertárral a megállapodás nem jön létre, más
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– a közúton történő megközelítés figyelembevételével legközelebb eső, legfeljebb 30 km távolságra működő –
közforgalmú gyógyszertárral köthető megállapodás.”

100. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása
244. §		
Hatályát veszti a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 6. pont e) alpontja és
a 172. §-a.

101. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása
245. §		
A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 2. § 23. pontjában az „a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony,” szövegrész helyébe
az „a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony,
az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti egészségügyi szolgálati jogviszony,”
szöveg lép.

102. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása
246. §		
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 8. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Nem kell megtagadni a szakhatósági hozzájárulás megadását a (3) bekezdés szerinti esetben akkor, ha
a kutatásra vonatkozó műszaki üzemi terv vagy előkutatási kérelem meglévő bányatelek vertikális bővítésére vagy
a bányatelek megállapítása iránti kérelem már megállapított bányatelek kizárólag vertikális bővítésére, illetve
olyan megosztására, egyesítésére irányul, amely összességében nem eredményezi a bányatelkek területének
növekedését.”
247. §		
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8/A. § Földvédelmi szakkérdés vizsgálata során a 8. § (1)–(3a) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.”
248. §		
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A termőföld más célú hasznosítása időleges vagy végleges lehet. A termőföld belterületbe vonása végleges más
célú hasznosításnak minősül.”
249. § (1) A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 15/B. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„(3) Cél-kitermelőhely létesítése céljából kizárólag átlagosnál gyengébb minőségű termőföld végleges más célú
hasznosítása engedélyezhető, kivéve, ha a tevékenységgel érintett területet a Kormány a Magyar Közlönyben
közzétett határozatával beruházási célterületté nyilvánította.
(4) A (3) bekezdésben foglalt feltétel fennállása esetén – a (4a) bekezdésben foglalt kivételtől eltekintve – sem
engedélyezhető a termőföld végleges más célú hasznosítása cél-kitermelőhely létesítése céljára, ha a kérelemmel
érintett település külterületén lévő földrészletek összterületének 25%-át meghaladja az ilyen célból már igénybevett
és az ilyen célra felhasználni engedélyezett, de még igénybe nem vett termőföldek együttes területe.”
(2) A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 15/B. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés szerinti esetben akkor engedélyezhető a termőföld más célú hasznosítása cél-kitermelőhely
létesítése céljára, ha a tevékenységgel érintett területet a Kormány a Magyar Közlönyben közzétett határozatával
beruházási célterületté nyilvánította.”

103. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény módosítása
250. §		
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 2. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2. § E törvény alkalmazásában
1. közszolgálatban álló személy:
a) a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományának tagja,
b) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonája és a honvédelmi alkalmazott,
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c) aki közalkalmazotti jogviszonyban áll,
d) aki rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban áll,
e) aki egészségügyi szolgálati jogviszonyban áll,
f ) aki közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban áll,
g) aki adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban áll,
h) aki ügyészségi szolgálati viszonyban áll,
i) az igazságügyi alkalmazott, valamint
j) a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagjai kivételével a Magyar Nemzeti Bank alkalmazottja
(a továbbiakban: a Magyar Nemzeti Bank alkalmazottai);
2. hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, valamint a közös háztartásban élő szülő, gyermek, a házastárs gyermeke,
ideértve az örökbefogadott és a nevelt gyermeket is.”

104. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása
251. §		
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 56. § (1) bekezdésében a „közalkalmazotti”
szövegrész helyébe a „közalkalmazotti, egészségügyi szolgálati,” szöveg lép.

105. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosítása
252. §		
A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló
2011. évi LXXV. törvény 1. § (1) bekezdés 7a. pontja a következő p) alponttal egészül ki:
(E törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban:
közszférában dolgozó:)
„p) az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó, egészségügyi szolgálati jogviszonyban
álló személy.”

106. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása
253. §		
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló
2011. évi CXIII. törvény VII. Fejezete a következő 29/A. alcímmel egészül ki:

„29/A. A honvédelmi egészségügyi szolgáltató irányítására vonatkozó rendelkezések
46/A. § (1) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetőjét az egészségügyért felelős miniszter
egyetértésével a honvédelemért felelős miniszter nevezi ki, vagy bízza meg és vonja vissza magasabb vezetői
megbízását.
(2) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetője törvényben meghatározott egyes jogköreit
– a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti és működési szabályzatában rögzített módon – az egyes
irányítási és szakmai fenntartói feladatok koordinálása céljából a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti
egységen belül erre létrehozott, önálló, magasabb vezetői munkakört, vagy ennek megfelelő szolgálati beosztást
betöltő személy részére átruházhatja, akit a honvédelemért felelős miniszter és az egészségügyi szolgáltatás
irányításáért felelős szerv vezetője együttesen nevez ki, vagy bízza meg és vonja vissza magasabb vezetői
megbízását.
(3) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató és az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv közötti
kapcsolattartásra a honvédelemért felelős miniszter katonai összekötőt nevez ki.”
254. §		
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló
2011. évi CXIII. törvény 80. §-a a következő 11a–11b. ponttal egészül ki:
(E törvény és a honvédelmet érintő jogszabályok alkalmazásában)
„11a. honvédelmi egészségügyi szolgáltató: a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó,
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint egészségügyi szolgáltatónak minősülő honvédelmi
szervezet, amely a Kormány rendeletében meghatározott megyei intézmény kategóriával azonos besorolású
egészségügyi intézmény,
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11b. honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység: a honvédelmi egészségügyi szolgáltató alapító
okiratában meghatározott, közfinanszírozott területi ellátási kötelezettséggel rendelkező szervezeti egység,”

107. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény módosítása
255. §		
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 19. §
(3) bekezdésében az „a köztisztviselő és a közalkalmazott” szövegrész helyébe az „a köztisztviselő, a közalkalmazott
és az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy” szöveg lép.

108. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása
256. §		
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 106. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az (1)–(11) bekezdéstől eltérően nem minősül összeférhetetlenségi oknak az önkéntes tartalékos szolgálati
viszony létesítése, fenntartása, e szolgálati viszony alapján díjazás elfogadása.”

109. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása
257. §		
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 36. §-a a következő (1a) bekezdéssel
egészül ki:
„(1a) Nem minősül összeférhetetlenségi oknak, ha az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület
bizottságának nem képviselő tagja – a polgármester és az alpolgármester kivételével – önkéntes tartalékos
szolgálati viszonyt létesít, illetve tart fenn.”

110. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása
258. §		
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 48. §-a a következő (3) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírusvilágjárvány következményeinek elhárítása, az állampolgárok élet-, egészség-, személyi-, vagyon- és
jogbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében a 3/A. § (2) bekezdését
a 2021–2023. költségvetési évben nem kell alkalmazni.”

111. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása
259. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A beruházások megvalósítását, továbbá az ingatlanszerzés teljes vagy részbeni fedezetének biztosítására
Beruházási Alap megjelöléssel – központi kezelésű előirányzatként – létrehozott tartalék (a továbbiakban:
Beruházási Alap) szolgál, aminek a terhére az államháztartásért felelős miniszter a Kormány irányítása alá tartozó
bármely fejezet kiadási előirányzata javára előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre a 36. § (4h) bekezdésen kívüli
előkészítéshez szükséges kötelezettségvállalás, a beruházás vagy támogatás, továbbá az ingatlanszerzés érdekében
vállalt pénzügyi kötelezettség teljesítése érdekében.
(7) A Beruházási Alap terhére történő forrásbiztosítási folyamat részletes szabályait, így különösen a forrás
igénylésének rendjét, a forrásigény indokoltságának megalapozására irányuló követelményeket, a forrásbiztosítási
folyamat lépéseit és határidőit az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott eljárásrend tartalmazza,
amelyről elektronikus úton tájékoztatja az érintett szervezeteket.”
260. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. §-a a következő (4f )–(4i) bekezdéssel egészül ki:
„(4f ) Ha a Kormány közvetlen vagy közvetett állami vagy önkormányzati vagyon növekedését vagy állagának
javítását eredményező építési beruházások megvalósítását, továbbá egyéb szervezeteknek nyújtott építési
beruházási támogatások nyújtását határozatban olyan módon támogatja, hogy azok teljes vagy részbeni
fedezetének biztosítása a Beruházási Alap terhére történik, az (1)–(4c) bekezdésben meghatározottaktól eltérően
a beruházásra vagy a támogatásra a Kormány egyedi határozatában adott felhatalmazás alapján vállalható
kötelezettség.
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(4g) A Kormány a (4f ) bekezdés szerint adott felhatalmazása a tárgyévi és éven túli kötelezettségek együttes
összegét tartalmazza, továbbá a felhatalmazásnak a beruházás megvalósításáról szóló, a megvalósításban érintett
felek által kölcsönösen elfogadott szerződésen – így különösen kivitelezési szerződésen – kell alapulnia.
(4h) A (4g) bekezdés szerinti felhatalmazás összeghatár meghatározásával is megadható, ebben az esetben
a kötelezettségvállalás végleges – a beruházás megvalósításáról szóló, a megvalósításban érintett felek által
kölcsönösen elfogadott szerződésnek megfelelő – összegéről a kötelezettségvállalással érintett költségvetési
fejezetet irányító szerv vezetője az államháztartásért felelős minisztert írásban tájékoztatja.
(4i) A Kormány által adott felhatalmazás kiterjedhet a Beruházási Alappal érintett beruházások előkészítésére,
továbbá az e beruházásokhoz közvetlenül szükséges ingatlanszerzésre is. Ebben az esetben a (4g) és
(4h) bekezdésben foglaltakat a beruházás előkészítésére, valamint az ingatlanszerzésre irányuló szerződésre kell
alkalmazni.”
261. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 37. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 36. § (4f )–(4i) bekezdése szerinti kötelezettségvállalás esetén a pénzügyi ellenjegyzőnek kizárólag arról kell
meggyőződnie, hogy a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.”
262. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
a)
11/F. § (1) bekezdésben az „a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény,” szövegrész helyébe
az „a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény,
az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény,” szöveg,
b)
11/F. § (1), (3) és (8) bekezdésben a „közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti, egészségügyi
szolgálati” szöveg,
c)
11/F. § (7) bekezdésben a „közalkalmazotti” szövegrészek helyébe a „közalkalmazotti, egészségügyi szolgálati”
szöveg
lép.

112. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása
263. §		
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 25. alcíme a következő 44/A. §-sal egészül ki:
„44/A. § Szűrővizsgálat elvégzésében – egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultság nélkül –
az orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgató önkéntesen közreműködhet. Az igazolt önkéntes
munkavégzésre a hallgató és a felsőoktatási intézmény között a 44. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hallgatói
munkaszerződés jön létre. A hallgatói munkaszerződés során szerzett munkatapasztalat kreditértékét a 49. §
(6) bekezdése szerint a kreditátviteli bizottság állapítja meg. Az önkéntes munkát végző hallgató tanulmányi
kötelezettségeinek teljesítését a felsőoktatási intézmény a hallgatói munkaszerződésre tekintettel szervezi meg.
A hallgatói munkaszerződésből származó jövedelem a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
1. számú melléklet 4.13. pontja szerinti jövedelemnek minősül.”
264. §		
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény a következő 73/A. §-sal egészül ki:
„73/A. § (1) Közegészségügyi, közbiztonsági okból, természeti csapás vagy a tanév rendjét és a hallgatói jogok
érvényesülését közvetlenül fenyegető, elháríthatatlan helyzet (a továbbiakban együtt: rendkívüli helyzet) esetén
a fenntartó a 73. § (5) bekezdésében és a 74. §-ban foglalt felelőssége körében – az oktatási hivatal tájékoztatása
mellett – megállapíthatja, hogy a tanulmányi kötelezettségek jogszerű teljesítésének feltételei nem állnak fenn vagy
nem biztosíthatóak, illetve azok nem ellenőrizhetőek általa. Az 58. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a döntés
a) elleni keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya és
b) azonnal végrehajtható.
(2) A rendkívüli helyzettel érintett félév, illetve tanév nem számít be a 47. § (1) bekezdése, a 48. § (2) bekezdése,
a 48/A. § a) pontja, valamint az 53. § (4) bekezdése szerinti határidőbe.”
265. § (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 80. § (2) bekezdése a következő f )–h) ponttal egészül ki:
(Nem magyar állampolgárok magyarországi tanulmányaira e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, a következő
eltérésekkel:)
„f ) ha a hallgatóval hallgatói jogviszonyban álló felsőoktatási intézmény rektora a képzési időszakra való
bejelentkezéshez eseti egészségügyi alkalmassági vizsgálatot ír elő, és a hallgató az eseti egészségügyi alkalmassági
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vizsgálat alapján egészségügyi szempontból alkalmatlan a tanulmányok folytatására, szünetel a hallgató hallgatói
jogviszonya abban a félévben, amelyben az egészségügyi alkalmatlanságot megállapították,
g) a felsőoktatási intézmény megszünteti a hallgató hallgatói jogviszonyát, ha az f ) pont szerinti vizsgálat szerint
a hallgató a tanulmányok további folytatására és befejezésére egészségügyi szempontból alkalmatlan,
h) a miniszter vagy a külpolitikáért felelős miniszter által működtetett ösztöndíjprogram keretében támogatott
hallgató ösztöndíjprogramban történő részvételéhez
ha) az ösztöndíjprogram alapítója,
hb) a miniszter és
hc) – kizárólag az általa működtetett ösztöndíjprogram tekintetében – a külpolitikáért felelős miniszter
egészségügyi alkalmassági vizsgálatot írhat elő bármelyik képzési szinten.”
(2) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 80. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés f )–h) pontja nem alkalmazható a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező,
a bevándorolt vagy a letelepedett jogállású hallgató esetében.”
266. §		
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 59. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„59. Az egészségügyi felsőoktatási intézmény működése
97. § (1) A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott, orvos- és egészségtudományi
képzést végző felsőoktatási intézmény (a továbbiakban: egészségügyi felsőoktatási intézmény)
a) a felsőoktatási intézmény részeként jogi személyiségű szervezeti egység formájában klinikai központot működtet,
b) a felsőoktatási intézménytől elkülönített szervezeti keretben egészségügyi szolgáltatót létesíthet és tarthat fenn.
(2) A klinikai központ
a) irányítói megyei intézményi feladatokat ellátó és
b) irányítói megyei intézményi feladatokat el nem látó
klinikai központ lehet, amelyekre ezen alcím rendelkezései szerint eltérő szabályok az irányadók.
(3) A klinikai központ fenntartója a felsőoktatási intézmény, a fenntartói jogokat a rektor a jogszabályban
meghatározott, egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv (a továbbiakban: egészségügyi szolgáltatás
irányításáért felelős szerv) ezen alcímben foglalt jogkörei, továbbá a kancellár – ahol kancellár nem kerül
megbízásra, a gazdasági vezető – e törvény szerinti jogkörei figyelembevételével gyakorolja.
(4) A klinikai központ olyan, az (1) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató, amely az egészségügyi
államigazgatási szerv által kiadott működési engedéllyel és az egészségbiztosítási szervvel kötött finanszírozási
szerződéssel rendelkezik, jogokat és kötelezettségeket az egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódóan szerezhet.
(5) A klinikai központ az egészségügyi szolgáltatást végző és a felsőoktatási képzési programban részt vevő klinikáit,
diagnosztikai egységeit és az egészségügyi szolgáltatás szervezéséhez kapcsolódó egyéb egységeit foglalhatja
magában.
(6) Az (1) bekezdés b) pontja esetében az egészségügyi szolgáltatót önálló alapító okirattal vagy egyéb létesítő
okirattal hozhatja létre az egészségügyi felsőoktatási intézmény.
(7) Az egészségügyi felsőoktatási intézmény gyakorlati képzés céljából az egészségügyi szolgáltatóval
megállapodhat gyakorló kórházi, járóbeteg-szakrendelési, gyógyszerészeti feladatok ellátására.
(8) Az egészségügyi felsőoktatási intézmény – jogszabályban meghatározottak szerint – ellátja az igazságügyi
szakértői tevékenységet.
98. § (1) A klinikai központot az elnök vezeti, aki az egészségügyi felsőoktatási intézményben az egészségügyi
szolgáltatás irányításáért felelős vezető. Az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős vezetőnek felsőfokú
végzettséggel, orvos- és egészségtudomány képzési területen szerzett mesterfokozattal, illetve tudományos
fokozattal kell rendelkeznie.
(2) A klinikai központ elnöke felelős az egészségügyi szolgáltatás megszervezéséért.
(3) A klinikai központ elnöke a jogszabályban meghatározott feltételek figyelembevételével az egészségügyi
közfeladat-ellátást érintő változás tekintetében javaslatot tesz az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős
szerv vezetője részére. Ha az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetője a javaslattal nem ért
egyet, a javaslat beérkezésétől számított tizenöt napon belül – az indok megjelölésével – kifogást tehet. A kifogásolt
döntési javaslat nem fogadható el és nem hajtható végre. A határidő eredménytelen eltelte esetén az egészségügyi
szolgáltatás irányításáért felelős szerv hozzájárulását kell vélelmezni.
(4) A klinikai központ elnöke
a) a klinikai központ működésével és tevékenységével összefüggésben az egészségügyi felsőoktatási intézmény
képviseletében – az egészségügyi felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata szerint – eljárhat,
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b) részt vesz az egészségügyi felsőoktatási intézmény klinikai oktatási feladatainak szervezésében, valamint oktatói,
kutatói és gyógyító-megelőző tevékenységet végezhet,
c) a 97. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben irányítja és felügyeli a klinikai központ gazdasági működését,
az egészségügyikancellár-helyettessel, ahol egészségügyikancellár-helyettes nem került megbízásra,
az egészségügyi gazdaságivezető-helyettessel együttműködésben.
99. § (1) A klinikai központ által nyújtott egészségügyi szolgáltatások tekintetében az egészségügyi szolgáltatás
irányításáért felelős szerv vezetője gyakorolja az alábbi szakmai irányítási jogköröket:
a) a klinikai központ által kötendő egészségügyi ellátási szerződés jóváhagyása,
b) az egészségügyi közfeladat-ellátást érintő változásra irányuló megállapodás megkötése és a megállapodás
alapján a döntés kezdeményezése, illetve ha az egészségügyi közfeladat módosításának nem feltétele
a megállapodás megkötése, akkor a döntés kezdeményezése a jogszabályban meghatározott feltételek esetén,
c) a klinikai központ kapacitása és ellátási területe módosításának kezdeményezése a jogszabályban meghatározott
feltételek esetén,
d) a klinikai központnak az Egészségbiztosítási Alapból származó bevételeit tartalmazó számla megterheléséhez
való hozzájárulás a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény, valamint az ennek végrehajtására kiadott
kormányrendelet szerint meghatározott esetben,
e) a klinikai központ működési engedélyének módosítása iránti kérelem előzetes jóváhagyása a klinikai központ által
végezhető szakmák, az ellátás progresszivitási szintje és formája, az ágyszám és a heti óraszám tekintetében,
f ) a klinikai központ működési engedélyében szereplő egészségügyi szolgáltatás szüneteltetéséhez és annak
meghosszabbításához való hozzájárulás, valamint
g) az egészségügyi intézmények irányítására vonatkozó jogszabályban foglaltakat nem érintve a Kormány által
kijelölt miniszter által meghatározott szakmai irányítási feladatok ellátása.
(2) A szakellátási kapacitással és ellátási területtel kapcsolatos döntéshozatal során az egészségügyi államigazgatási
szervnek az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti kezdeményezésnek megfelelően kell eljárnia.
(3) A 97. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv
az e törvényben foglaltak szerint gyakorolja a működtetéssel és gazdálkodással kapcsolatos irányítási jogköröket.
(4) A 97. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a klinikai központ gazdálkodásának ellenőrzése érdekében
a kancellár egészségügyikancellár-helyettest – ha kancellár nem kerül megbízásra, a gazdasági vezető egészségügyi
gazdaságivezető-helyettest – nevez ki és tevékenységét irányítja. Feladatkörében eljárva az egészségügyikancellárhelyettes – ha egészségügyikancellár-helyettes nem kerül megbízásra az egészségügyi gazdaságivezető-helyettes –
minden, a klinikai központ gazdálkodásával kapcsolatos iratba betekinthet.
(5) Az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv e törvényben megállapított jogköre nem vonható el, és
a jogkör gyakorlása során nem utasítható.
99/A. § (1) A klinikai központ működésére és szervezetére, a klinikai központ vezetőjének jogaira és
kötelezettségeire vonatkozó szabályokat – e törvény és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
(a továbbiakban: Eütv.) irányadó rendelkezéseinek figyelembevételével –, valamint a klinikai központ
gazdálkodására vonatkozó szabályokat az egészségügyi felsőoktatási intézmény intézményi dokumentumában kell
meghatározni.
(2) A 97. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az egészségügyi felsőoktatási intézmény szervezeti és működési
szabályzatának az egészségügyi tevékenységet közvetlenül meghatározó rendelkezései, valamint az egészségügyi
felsőoktatási intézmény egyéb belső szabályzatának egészségügyi tevékenységet közvetlenül meghatározó
rendelkezései elfogadásához a klinikai központ elnökének javaslata alapján az egészségügyi szolgáltatás
irányításáért felelős szerv vezetőjének jóváhagyását be kell szerezni.
(3) A klinikai központ és az egészségügyi felsőoktatási intézmény az egészségügyi szolgáltatás megszervezése
keretében köteles az orvos- és egészségtudományi klinikai képzés szakmai-működési, a betegellátás önálló és
a betegellátás, oktatás, kutatás közös infrastruktúrájának működtetési, üzemeltetési feladatainak, a gazdasági,
igazgatási és adminisztrációs feladatainak ellátási módjáról és finanszírozásáról intézményi dokumentumban
rendelkezni, valamint egyes költségvetési évekhez kapcsolódó változó feladatokról belső megállapodást, illetve
szerződést kötni. A klinikai központ éves költségvetését ezek figyelembevételével kell meghatározni.
(4) A 97. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a belső megállapodás, illetve szerződés, a klinikai központ éves
költségvetése, vagyongazdálkodási terve, valamint ezek módosítása hatálybalépésének feltétele az egészségügyi
szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetőjének hozzájárulása. A 97. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben
az egészségügyi felsőoktatási intézmény a klinikai központot érintő, a 74. § (2) bekezdése szerinti rész-beszámolót
az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetője részére előzetesen megküldi.
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(5) A 97. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az egészségügyi felsőoktatási intézmény a (2) és (3) bekezdés
szerinti dokumentumokat előzetesen az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetője részére
továbbítja, aki az értesítés beérkezésétől számított tizenöt napon belül – az indok megjelölésével – kifogást tehet.
A kifogásolt döntési javaslat nem fogadható el, nem hajtható végre. A határidő eredménytelen eltelte esetén
az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv hozzájárulását kell vélelmezni.
(6) Az egészségügyi felsőoktatási intézmény a jogszabályban meghatározott központi kórházi integrált gazdálkodási
rendszer részére adatot szolgáltat.
99/B. § (1) A klinikai központ részt vesz
a) az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvényben foglaltak, valamint az Eütv. szerint a területi
egészségügyi szolgáltatások nyújtásában, a szakellátás különböző progresszivitású szintjei szerinti betegellátásban,
b) a tancélú gyógyító-megelőző tevékenység keretében az egészségügyi felsőoktatási intézmény képzési és kutatási
feladatainak ellátásában.
(2) Az egészségbiztosítási szerv – a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben meghatározottak
figyelembevételével – az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv véleményének kikérését követően
finanszírozási szerződést köt a klinikai központtal.
(3) A klinikai központ – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott feladatok tekintetében – elkülönített
számlával rendelkezik. Az egészségbiztosítási szerv által az egészségügyi szolgáltatás ellenértékeként biztosított
összeg csak a finanszírozási szerződésben meghatározott feladatokra használható fel.
99/C. § (1) A klinikai központ tekintetében az egészségügyi felsőoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatásának
forrásait, illetve a betegellátó tevékenységhez kapcsolódó központi beruházási és felújítási, valamint fejlesztési
forrásait a központi költségvetésről szóló törvény egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium
fejezetében kell megtervezni.
(2) Az egészségügyért felelős miniszter szakmai irányításával és koordinálásával az egészségügyi felsőoktatási
intézmény szervezi, illetve annak klinikai központja végzi a szakorvos-, a szakfogorvos-, a szakgyógyszerész-, klinikai
szakpszichológus, népegészségügyi szakemberképzést, a más felsőfokú végzettséggel rendelkezők egészségügyi
szak- és továbbképzését, továbbá közreműködik e feladatok ellátásában. A kormányzati tudománypolitikáért
felelős miniszter irányítja és koordinálja – a törvény alapján az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó
kutatások kivételével – az ágazati kutató-fejlesztő tevékenységet.
99/D. § (1) Az egészségügyi felsőoktatási intézmény klinikai központjában foglalkoztatott egészségügyi dolgozó
foglalkoztatására az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt alkalmazni kell, továbbá szakmai,
oktatói, kutatói és tudományos tevékenységet – a tevékenységre irányadó képesítési és egyéb, jogszabályban
meghatározott szakmai követelmények figyelembevételével – a jogviszonyától és beosztásától függetlenül
végezhet.
(2) Az egészségügyi felsőoktatási intézményben az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott
alkalmazott az e törvényben, illetve a felsőoktatási intézmény szabályzatában foglalt feltételek teljesítése esetén
a 27. § (1) bekezdése szerint oktatói munkakörben, illetve a 33. § (2) bekezdése szerint kutatói munkakörben
is foglalkoztatható azzal, hogy a betegellátásra irányuló jogviszonyban és az oktatói, illetve kutatói munkakör
ellátására irányuló jogviszonyban végzett tevékenység munkaidő szempontjából egy jogviszonyban végzett
munkának minősül.
(3) A (2) bekezdés szerinti foglalkoztatás esetén az oktatói és kutatói munkakörhöz szabadságként kizárólag
pótszabadság jár, melynek igénybevételét a rendes szabadsággal együtt a klinikai központ elnöke engedélyezi.
A klinikai képzésben az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott dolgozó oktatást kiegészítő és segítő
feladatokban részt vehet. A kettős feladatellátást eredményező foglalkoztatás esetén az egyes tevékenységekre
vonatkozó díjazási szabályokat kell alkalmazni.
(4) A (2) bekezdés szerinti foglalkoztatottak a kettős feladatellátási kötelezettségük és jogviszonyuk körében mind
az egészségügyi minimumfeltételek, mind az oktatási akkreditáció szempontjából teljes értékű alkalmazottnak
minősülnek.”
267. §		
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 70. alcíme a következő 117/G. §-sal egészül ki.
„117/G. § (1) Az 53. § (4) bekezdésétől eltérően a komplex vizsgát követő négy tanéven belül kell a doktori
szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést benyújtania annak, aki a komplex vizsgáját
2018. február 1-je és 2021. május 10-e között teljesítette. Ez a határidő különös méltánylást érdemlő esetekben
legfeljebb egy évvel a doktori szabályzatban meghatározottak szerint meghosszabbítható.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott doktorandusz fokozatszerzési eljárásában a hallgatói jogviszony szünetelése
legfeljebb négy félév lehet.”

113. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása
268. §		
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény
a)
37. § (4) bekezdésében a „közalkalmazott,” szövegrész helyébe a „közalkalmazott, egészségügyi szolgálati
jogviszonyban álló személy” szöveg,
b)
37. § (5) bekezdés c) pontjában a „közalkalmazotti,” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti, egészségügyi
szolgálati” szöveg
lép.

114. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása
269. §		
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 59. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4b) A 2. § 33. pontja szerinti szerződéses állomány azon tagjának, akinek a jogviszonya az (1) bekezdés d) pontja
alapján szűnt volna meg, de erre a (4) bekezdés b) pontja alapján nem került sor, annak a szerződéses szolgálati
viszonya a különleges jogrend megszűnését követő 15. napon szűnik meg.”
270. §		
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 97. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A munkáltatói jogkört gyakorló a (3) bekezdés szerinti szolgálatteljesítési időkeret tartamán belül miniszteri
rendeletben meghatározottak szerint kijelöli, közli, és szükség esetén módosíthatja a teljesítendő szolgálatteljesítési
időt és a pihenőnapokat. A munkáltatói jogkört gyakorló a (3) bekezdés szerinti szolgálatteljesítési időkeret
időtartamának lejártakor megállapítja az időkeretben ténylegesen teljesített szolgálatteljesítési idő tartamát azzal,
hogy – a 237/A. § (3) bekezdése és a 237/H. § (5) bekezdése kivételével – a munkaszüneti napon, valamint a rá
irányadó heti pihenőnapon teljesített szolgálatot kétszeresen kell figyelembe venni. Ha az állomány időkeretben
foglalkoztatott tagja az idő elszámolása szerint az időkeret időtartamának lejártáig a részére (3) bekezdés
szerint előírt szolgálatteljesítési időt meghaladó szolgálatot teljesített, a szolgálatteljesítési idő elszámolás során
megállapított többlet-szolgálatteljesítés időtartama túlszolgálatnak minősül, ezért a munkáltatói jogkört gyakorló
a 103. § (5) bekezdése szerint jár el.”
271. §		
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 212. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Nem alkalmazható a 22. § (4) bekezdése és a 68. § (1) bekezdés c) pontja a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 106. § (12) bekezdése, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 36. § (1a) bekezdése szerinti önkéntes tartalékos katona esetében.”
272. §		
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény a következő 216/A. §-sal egészül ki:
„216/A. § (1) A honvédelmi szervezet a 212. § (2a) bekezdése szerinti önkéntes tartalékos katona kiképzésre vagy
tényleges szolgálatteljesítésre történő behívásának időpontját és várható időtartamát – figyelemmel a közjogi
tisztségéből adódó feladatainak ellátására – a behívás kezdeményezését megelőzően legalább 30 nappal korábban,
a vele történt előzetes egyeztetés eredménye szerint határozza meg, és erről tájékoztatja a 212. § (2a) bekezdése
szerinti önkéntes tartalékos katona munkáltatóját.
(2) Az (1) bekezdés szerinti önkéntes tartalékos katona a behívásról a 216. § (1) bekezdése szerinti behívóparancs
kézhezvételétől számított 5 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet, közgyűlést.
(3) Az (1) bekezdés szerinti önkéntes tartalékos katona a kiképzésre és a tényleges szolgálatteljesítés idejére
párttagságának felfüggesztésére nem köteles, de a párttagságából fakadó jogait és kötelezettségeit nem
gyakorolhatja.
(4) Az (1) bekezdés szerinti önkéntes tartalékos katonára a 214. § (3) bekezdését azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a jelöltként történt nyilvántartásba vételtől a jelöltségtől való visszalépésig, a tisztségbe
történt megválasztásig, vagy annak elmaradásáig az (1) bekezdés szerinti önkéntes tartalékos katona önkéntes
tartalékos szolgálati viszonya szünetel. A szünetelés időtartama alatt az (1) bekezdés szerinti önkéntes tartalékos
katona illetményre és egyéb pénzbeli, valamint természetbeni ellátásra nem jogosult, az önkéntes tartalékos
szolgálati viszonyból származó jogait nem gyakorolhatja, az azzal kapcsolatos kötelezettségek őt nem terhelik.
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Az (1) bekezdés szerinti önkéntes tartalékos katona önkéntes tartalékos szolgálati viszonya megszűnik,
ha a szünetelés időtartama alatt a szerződésében vállalt szolgálati ideje letelik.
(5) Az (1) bekezdés szerinti önkéntes tartalékos katona
a) ha az Alaptörvény XXXI. cikk (3) bekezdése szerinti Országgyűlés általi döntés meghozatalakor tényleges
szolgálatot teljesít, a tényleges szolgálatból azonnal el kell bocsátani,
b) az Alaptörvény XXXI. cikk (3) bekezdése szerinti döntés Országgyűlés általi meghozatalát követően tényleges
szolgálatra nem hívható be.”
273. §		
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 237/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„237/B. § (1) Ha a Honvédség a Kormány döntése alapján a Hvt. 36. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feladatban
részt vesz, a Kormány rendeletében az e fejezetben foglalt különös szabályok alkalmazását rendelheti el az 1. §
(1) bekezdése szerinti állomány tagja és – a 212–222. §-ban foglaltakra figyelemmel – a tényleges szolgálatot
teljesítő önkéntes tartalékos katona, valamint a honvéd tisztjelölt vonatkozásában.
(2) Az állomány tagjának és a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonának a Hvt. 36. § (1) bekezdés
k) pontja szerinti feladatban történő részvételére a 49. § szerinti vezényléssel kerül sor. A honvéd tisztjelölt a 230. §
(5) bekezdéstől eltérően a Hvt. 36. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feladat ellátására is vezényelhető.”
274. §		
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény XXI/B. Fejezete a következő 237/H. és 237/I. §-sal egészül ki:
„237/H. § (1) A Hvt. 36. § (1) bekezdés k) pontja szerinti veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatra vezényelt
a) állomány tagja,
b) tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, valamint
c) honvéd tisztjelölt
[e fejezet alkalmazásában az a)–c) pont a továbbiakban együtt: vezényelt állomány] naptári naponként, miniszteri
rendeletben meghatározott összegű fokozott igénybevételi illetménypótlékra jogosult.
(2) A vezényelt állomány a 107. § (1) bekezdésétől eltérően nem jogosult az őr-, az ügyeleti és a készenléti szolgálat
és a 105. § (4) bekezdése szerinti rendelkezésre állás teljesítésének ellentételezéseként a 128. § (3) bekezdése szerinti
illetménypótlékra.
(3) A vezényelt állományra nem alkalmazható a 101. § (3) bekezdése, 104. §-a, 247/H. §-a és 247/I. § (5) bekezdése.
(4) A vezényelt állomány pihentetéséről az állományilletékes parancsnok a vezénylés megszűnését követően
közvetlenül, szolgálatmentesség biztosításával gondoskodik.
(5) Aki az (1) bekezdés szerinti fokozott igénybevételi illetménypótlékban részesült, arra a 97. § (4) bekezdését
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munkaszüneti napon, valamint a rá irányadó heti pihenőnapon történő
szolgálatteljesítését nem kell kétszeresen figyelembe venni.
237/I. § Ha az állomány tagja a Hvt. 36. § (1) bekezdés k) pontja szerinti szolgálati feladat végrehajtásában való
részvétele miatt nem vett részt a fizikai állapotfelmérésen, illetve nem teljesítette az éves kiképzési feladatokat, vagy
a fizikai állapotfelmérés, illetve az éves kiképzési feladat a Hvt. 36. § (1) bekezdés k) pontja szerinti szolgálati feladat
végrehajtása miatt nem került megszervezésre, akkor az éves teljesítményértékelés során az értékelt időszakot
megelőző évben eredményesen teljesített fizikai állapotfelmérés, illetve az éves kiképzési feladatok eredményét kell
figyelembe venni.”
275. §		
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény a következő XXI/C. Fejezettel egészül ki:

„XXI/C. Fejezet
AZ EGÉSZSÉGÜGYI MUNKAKÖRŰ KATONÁK JOGÁLLÁSÁRA VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK
237/J. § (1) E fejezet alkalmazásában
a) egészségügyi munkakörű katona: a honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál vagy a KNBSZ-nél szolgálatot teljesítő,
az 1. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003.
évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 4. § a) pontja szerinti egészségügyi dolgozó és az Eütev. 4. § c) pontja
szerinti rezidens,
b) egészségügyi tevékenység: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. §
y) pontjában meghatározott tevékenység,
c) magasabb vezető:
ca) a honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetője, a honvédelmi egészségügyi szolgáltató alapító okiratában
meghatározott, közfinanszírozott területi ellátási kötelezettséggel rendelkező szervezeti egység (a továbbiakban:
honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység) vezetője, valamint

5518

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 121. szám

cb) a honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetőjének a helyettese és gazdasági helyettese, a honvédelmi
egészségügyi szolgáltató gazdasági igazgatója, a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység
vezetőjének a Hvt. 46/A. § (2) bekezdése szerinti helyettese (a továbbiakban: a felügyeleti helyettes), a honvédelmi
egészségügyi szolgáltató szervezeti egység orvosigazgatója (szakmai főigazgató-helyettese), ápolási igazgatója,
d) vezető: a c) pontban foglaltakat ide nem értve a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti elemének
vezetője és annak helyettese, valamint a főgyógyszerész.
(2) Az egészségügyi munkakörű katona tekintetében e törvényt az e fejezetben foglalt eltérésekkel, megfelelően
kell alkalmazni.
(3) Az (1) bekezdés c) és d) pontját, a (7)–(8) bekezdést, a 237/L. § (3), (4) és (6) bekezdését az állomány honvédelmi
egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott, az Eütev. 4. § b) pontja szerinti egészségügyben dolgozó tagjára is
alkalmazni kell.
(4) A honvédelmi egészségügyi szolgáltatóra és az egészségügyi munkakörű katonára az egészségügyi szolgálati
jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) nem alkalmazható, kivéve, ha e fejezet másként
nem rendelkezik.
(5) A miniszter ellátási érdekből engedélyezheti a honvédelmi egészségügyi szolgáltató számára az Eütv. 247. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti, az egészségügyi szolgáltatás – ideértve a telemedicina keretében nyújtott
egészségügyi szolgáltatást is – megkezdésére és gyakorlására vonatkozó általános szabályokat, valamint
a működési engedélyezési eljárásra, a bejelentés alapján történő egészségügyi szolgáltatás – ideértve
a telemedicina keretében nyújtott egészségügyi szolgáltatást is – érdekében a hatósági nyilvántartásba vételre,
továbbá a hatósági nyilvántartás személyes adatokat nem tartalmazó adattartalmára vonatkozó szabályokat
tartalmazó jogszabályban meghatározott közreműködő személy vagy szervezet igénybevételét.
(6) A 38. § (1a) bekezdés b) pontjában, 46. § (1) bekezdés r) és s) pontjában, 47. § (1a) bekezdésében, 59. §
(2) bekezdés c) pontjában, 92. § (2a) bekezdésében, 197. § (3) bekezdésében és 215. § (1) bekezdés e) pontjában
az ott felsorolt jogviszonyokon túl az egészségügyi szolgálati jogviszonyt is érteni kell.
(7) A 4. § (1) bekezdésétől eltérően az állományilletékes parancsnoki jogkör gyakorlására jogosultakat, jogköreiket
és a jogkör-gyakorlás rendjét a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti és működési szabályzata is
meghatározhatja.
(8) A 215. § (1) bekezdés e) pontja nem alkalmazható a honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál létesítendő
honvédelmi alkalmazotti jogviszonyra.
237/K. § (1) A 81. § (1), (2), (4) bekezdésétől és (5) bekezdés a) pontjától eltérően az egészségügyi munkakörű katona
kizárólag a miniszter előzetes engedélyével létesíthet vagy tarthat fenn
a) más kereső tevékenységnek minősülő jogviszonyt és egyéb, díjazás ellenében folytatott tevékenységet,
b) szellemi tevékenység, valamint közérdekű önkéntes tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt,
ha a munkavégzés időtartama részben azonos az egészségügyi munkakörű katona szolgálatteljesítési idejével.
(2) Az (1) bekezdés szerinti engedélyre vonatkozó kérelmet a honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetője útján,
annak véleményével ellátva kell felterjeszteni döntéshozatal céljából a miniszter részére. A miniszter a döntéséről
egyidejűleg tájékoztatja az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetőjét.
(3) Az egészségügyi munkakörű katona az őt foglalkoztató honvédelmi egészségügyi szolgáltató székhelyén vagy
telephelyén nem végezhet olyan egészségügyi tevékenységet, amire szolgálati viszonya nem terjed ki.
(4) Az egészségügyi munkakörű katona a szolgálati viszony keretében – az Eütv. 3. § i) pontja szerinti sürgős szükség
esetét és jogszabályban meghatározott eseteket kivéve – nem nyújthat egészségügyi szolgáltatást ugyanazon
személy számára, akinek más – e törvény hatálya alá nem tartozó – jogviszonyban már ugyanazon betegség
tekintetében egészségügyi szolgáltatást nyújtott.
(5) A magasabb vezető és a vezető beosztást betöltő, továbbá a pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult
egészségügyi munkakörű katona beosztásával összeférhetetlen a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló
tevékenységet is végző, illetve a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságban
betöltött vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagság.
(6) Az (5) bekezdés szerinti összeférhetetlenség alól a munkáltatói jogkört gyakorló felmentést adhat.
(7) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetője, a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység
vezetője és a felügyeleti helyettes az Eütev. 1. §-a szerinti gyógyító-megelőző tevékenységet kizárólag a védelemegészségügy körében, továbbá a működési nyilvántartás megújítása céljából, a továbbképzése alapján szükséges
gyakorlati pontok megszerzése érdekében és az ahhoz szükséges mértékben végezhet.
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(8) Ha az Eszjtv. és felhatalmazása alapján kiadott jogszabály az Eszjtv. 4. §-a szerinti összeférhetetlenségi
rendelkezéseit feloldó vagy enyhítő szabályt állapít meg, úgy azt az egészségügyi munkakörű katonára is
alkalmazni kell.
237/L. § (1) Nem alkalmazható a 122. § (1)–(1b), (6) bekezdése, a 123–125. §, a 127. és 128. §
a) az orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos, gyógyszerész, szakgyógyszerész,
b) a miniszteri rendeletben meghatározott munkakörben foglalkoztatott egyéb, nem egészségügyi egyetemi
végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú
szakképesítéssel rendelkező egészségügyi munkakörű katona, továbbá
c) az Eütv. szerinti egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzést lezáró szakképesítés megszerzését
megelőzően – az ilyen szakképesítés megszerzése feltételeként előírt felsőfokú szakképesítéssel rendelkező és ezen
szakképesítéshez kötött munkakörben foglalkoztatott – egészségügyi munkakörű katona
illetménye megállapítása során.
(2) Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi munkakörű katona az Eszjtv. 1. mellékletében foglalt illetménytábla
szerinti fizetési fokozatához tartozó illetmény 106%-ára jogosult.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően, a magasabb vezető illetményének összegét egyedileg a miniszter – az egészségügyi
szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetője egyetértésével, az ő irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók
magasabb vezetőinek juttatásai megállapítására vonatkozó alapelvekkel összhangban – állapítja meg azzal, hogy
az egészségügyi munkakörű katonának minősülő
a) 237/J. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti magasabb vezető legalább az Eszjtv. 1. mellékletében foglalt
illetménytábla legmagasabb fizetési fokozatához meghatározott összeg 106%-ára,
b) 237/J. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti magasabb vezető pedig legalább az Eszjtv. 1. mellékletében
foglalt illetménytábla szerinti fizetési fokozatához tartozó illetmény 106%-ára
jogosult.
(4) A miniszter – az Eszjtv. hatálya alá tartozó vezetőkre vonatkozó feltételekre és mértékre tekintettel –
megállapíthatja a 237/J. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott vezetőnek minősülő tagja illetményén felül járó
vezetői juttatása feltételeit és mértékét.
(5) A (2) és (4) bekezdés szerinti fizetési fokozathoz tartozó illetmény, valamint a (17) bekezdés szerinti egészségügyi
munkakörű katona illetménye legfeljebb 20%-os növeléséről a munkáltatói jogkör gyakorlója a miniszteri
rendeletben meghatározott teljesítményértékelés alapján dönthet, ha az értékelés kiemelkedő vagy jó szintű.
(6) Nem jogosult az (5) bekezdés szerinti teljesítményértékelésen alapuló illetménynövelésre a 237/J. § (1) bekezdés
c) pontjában meghatározott magasabb vezető.
(7) Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi munkakörű katona szolgálati viszonyban töltött ideje és a fizetési
fokozatának megállapítása során
a) a 92. § (2a) bekezdése szerinti pótszabadság mértéke szempontjából irányadó szolgálati időt,
b) az egészségügyi tevékenység végzésére irányuló szabadfoglalkozás keretében, egyéni egészségügyi
vállalkozóként, egyéni cég tagjaként, társas vállalkozás tagjaként, egyházi személyként vagy vallási egyesület
vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjaként töltött időt, és
c) ha ezen időtartam korábban nem került beszámításra, akkor a PhD-fokozat megszerzése esetén a doktori
képzésben töltött időt
kell figyelembe venni. Ha a szolgálati viszonyban töltött idő számításánál az azonos naptári időszakra több
jogviszony vehető figyelembe, közülük erre az időre csak egy jogviszony számítható be.
(8) Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi munkakörű katona a szolgálati viszonyban töltött idő alapján
az Eszjtv. 1. melléklete szerinti – az adott fizetési fokozathoz tartozó – időtartam (a továbbiakban: várakozási idő)
szerint lép eggyel magasabb fizetési fokozatba. Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi munkakörű katona eggyel
magasabb fizetési fokozatba lép a várakozási idő elteltét követő hónap első napjától. A magasabb fizetési fokozat
elérésével a várakozási idő újrakezdődik.
(9) Az Eütv. szerinti egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzést lezáró szakvizsga megszerzését
megelőzően az – ilyen szakvizsga megszerzése feltételeként előírt felsőfokú szakképesítéssel rendelkező és
ezen szakképesítéshez kötött munkakörben foglalkoztatott – egészségügyi munkakörű katona illetménye
az Eszjtv. 1. melléklete szerinti 4. fizetési fokozatot akkor sem érheti el, ha a számára előírt várakozási idő eltelt.
(10) Ahol e törvény vagy miniszteri rendelet az (1) bekezdés szerinti egészségügyi munkakörű katona
a) alapilletményét említi, ott az Eszjtv. 1. melléklete szerinti fizetési fokozathoz tartozó, (2) bekezdés szerinti
– az (5) bekezdés szerinti esetben a megnövelt – illetményt vagy a (3) bekezdés szerinti illetményt,
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b) illetményét vagy távolléti díját említi, ott az Eszjtv. 1. melléklete szerinti fizetési fokozathoz tartozó, a (2) bekezdés
szerinti – az (5) bekezdés szerinti esetben a megnövelt – illetmény vagy a (3) bekezdés szerinti illetmény és
a (4) bekezdés szerinti illetményén felül járó vezetői juttatás együttes összegét
kell érteni.
(11) A miniszter közjogi szervezetszabályozó eszközben – az Eszjtv. hatálya alá tartozó foglalkoztatottakra vonatkozó
feltételekre és mértékre tekintettel – megállapítja az (1) bekezdés szerinti egészségügyi munkakörű katona részére
különösen a
a) kötelezően elrendelt ügyelet,
b) készenlét,
c) rendes munkarend szerinti feladatok ellátása, ügyeleti feladatellátás, készenléti feladatellátás keretében történő
önként vállalt többletmunkavégzés
esetén járó további díjakat, azok feltételeit és mértékét.
(12) Az Eszjtv. hatálya alá tartozó foglalkoztatottakra vonatkozó feltételekre és mértékre tekintettel a miniszter
az (1) bekezdés szerinti egészségügyi katona részére elrendelt átmeneti többletfeladatok – ide nem értve
a helyettesítést – teljesítéséért alkalmanként kiegészítő illetményt állapíthat meg közjogi szervezetszabályozó
eszközben.
(13) Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi munkakörű katona az önként vállalt többletmunkáért – ideértve
az önként vállalt ügyeletet és készenlétet is – díjazásra jogosult, melynek mértékét a munkáltatói jogkört gyakorló
és az (1) bekezdés szerinti egészségügyi munkakörű katona – a (11) bekezdés szerinti keretek között – külön
megállapodásban állapít meg. Az (1) bekezdés alá tartozó egészségügyi munkakörű katona önként vállalt
többletmunkájának díjazására az Eütev. nem alkalmazható.
(14) Ha az egészségügyi munkakörű katona szolgálati beosztása ellátása helyett vagy mellett a honvédelmi
egészségügyi szolgáltató vezetője rendelkezése alapján átmenetileg más egészségügyi munkakörű katona
szolgálati beosztásába vagy egészségügyi honvédelmi alkalmazott munkakörébe tartozó feladatokat lát el
30 napon túl, és ezáltal jelentős többletmunkát végez, a többletmunka ellentételezésére illetményén felül részére
a) az (1) bekezdés szerinti egészségügyi munkakörű katona helyettesítése esetén a helyettesített (10) bekezdés
a) pontja szerinti alapilletményének legfeljebb 50%-a,
b) az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó egészségügyi munkakörű katonának minősülő egészségügyi munkakörű
katona helyettesítése esetén a helyettesített 123. § szerinti alapilletményének legfeljebb 50%-a,
c) az egészségügyi honvédelmi alkalmazott helyettesítése esetén a helyettesített honvédelmi alkalmazott
a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 89/D. § (2) bekezdése szerinti illetményének
legfeljebb 50%-a
állapítható meg. E bekezdés szerinti esetekre nem alkalmazható az 55. §.
(15) Ha az (1) bekezdés szerinti egészségügyi munkakörű katona a Hvt. 36. § (1) bekezdés h) és k), vagy (2) bekezdés
a) pontja szerinti feladatra vezénylésre kerül, gyakorlaton vesz részt, vagy miniszteri rendeletben meghatározott,
105. § szerinti katonai szolgálattal összefüggő tevékenységet lát el, az (1) bekezdéstől eltérően e törvény és
miniszteri rendelet szerinti fokozott igénybevételi pótlékra jogosult.
(16) Ha az (1) bekezdés szerinti egészségügyi munkakörű katona szolgálati viszonyának általa kezdeményezett
megszüntetését követően 12 hónapon belül egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesít, akkor az egészségügyi
szolgálati jogviszonyban megállapított illetménye egy évig nem haladhatja meg a korábbi jogviszony
megszűnésekor érvényes illetményét.
(17) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó egészségügyi munkakörű katona az egészségügyi ágazati előmeneteli
szabályok szerinti – törvényben, a Kormány rendeletében és a miniszter rendeletében meghatározott – illetményre,
valamint illetménypótlékra jogosult. A miniszter – az Eszjtv. hatálya alá tartozó foglalkoztatottakra vonatkozó
feltételekre és mértékre tekintettel – az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó egészségügyi munkakörű katona
részére további illetményen felüli díjazást, egyéb juttatást, támogatást állapíthat meg.”
276. §		
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdése a következő 43. és 44. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)
„43. a 237/L. § (1) bekezdés b) pontja szerinti munkaköröket,
44. a SARS-CoV2 járványhelyzethez kapcsolódóan, méltányosságból meghosszabbított egészségügyi szabadság
megállapításának eljárásrendjét.”
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277. §		
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 141. alcíme a következő 247/Y. és 247/Z. §-sal egészül ki:
„247/Y. § (1) A Hvt. 36. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feladatra vezényelt állomány tagjának és a tényleges
szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonának a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet kihirdetésétől a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá
tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről szóló 548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző
napig teljesített túlszolgálata tekintetében – a 247/H. § (2) és (3) bekezdésétől eltérően – a túlszolgálatért annak
időtartamával azonos mértékű szabadidő jár, amelyet legkésőbb a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő
60 napon belül kell kiadni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szabadidő kétszeresére jogosult az az (1) bekezdés szerint túlszolgálatot teljesítő, aki
a heti pihenőnapon vagy munkaszüneti napon teljesített túlszolgálatot.
247/Z. § (1) Ha a hivatásos vagy szerződéses állományú katona szolgálatképtelensége igazolhatóan az egészségügyi
ellátás SARS-CoV2 járványhelyzethez kapcsolódó felfüggesztése okán egy éven túl is fennáll, a 119. §
(2) bekezdésétől eltérően az egészségügyi szabadság méltányosságból a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb hatodik hónap végéig meghosszabbítható.
(2) Az egészségügyi szabadság (1) bekezdés szerinti időtartamára az egészségügyi szabadság 365. napján
folyósítható ellátást kell folyósítani.”
278. §		
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
a)
46. § (1) bekezdés q) pontjában a „tartamára” szövegrész helyébe a „tartamára, ha nem tölt be szolgálati
beosztást” szöveg,
b)
68. § (1) bekezdés a) pontjában az „elérésekor” szövegrész helyébe, az „elérésekor azzal, hogy a katonai bíró
a Magyar Honvédséggel fennálló szolgálati viszonya a hivatásos szolgálat felső korhatárának elérése miatt
csak akkor szűnik meg, ha a bírói szolgálati viszonya megszűnik” szöveg,
c)
214. § (3) bekezdésében a „szolgálati viszonya e törvény” szövegrész helyébe a „szolgálati viszonya – a 212. §
(2a) bekezdése szerinti önkéntes tartalékos katona kivételével – e törvény” szöveg
lép.
279. §		
Hatályát veszti a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
a)
137. § (2) bekezdésében az „A legénységi állomány tagja, továbbá az állomány próbaidős tagja kizárólag
laktanyai elhelyezésre vagy helyőrségi szálló férőhely juttatására jogosult.” szövegrész,
b)
237/F. § (4) és (5) bekezdése.

115. A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos
katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény módosítása
280. §		
A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási
feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § (1) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetője a Hjt. 237/J. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
egészségügyi munkakörű katonáról és a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 89/A. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazottról (a továbbiakban együtt: az egészségügyi
állomány tagja) a 23. mellékletben meghatározott adatkörre kiterjedő nyilvántartást (a továbbiakban:
alapnyilvántartás) vezet. A 23. mellékletben nem szereplő körben – törvény eltérő rendelkezésének hiányában –
adatkezelés nem végezhető, ilyen adatot nyilvántartani nem lehet.
(2) Az Infotv. 26. § (2) bekezdésében foglalt adatokon túl közérdekből nyilvános adat az egészségügyi állomány
tagja munkáltatójának megnevezése és besorolására vonatkozó adata is.
(3) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató alapnyilvántartási rendszere törvény felhatalmazásának hiányában más
adatrendszerrel nem kapcsolható össze.
(4) Az alapnyilvántartásból statisztikai célra csak személyazonosításra alkalmatlan módon szolgáltatható adat.
(5) A honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál vezetett alapnyilvántartásba – az érintetten kívül – a következők
jogosultak betekinteni, illetve abból adatot átvenni a rájuk vonatkozó jogszabályban meghatározott feladataik
ellátása céljából:
a) az egészségügyi állomány tagjának elöljárója vagy hivatali felettese,
b) a teljesítményértékelést, minősítést végző vezető,
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c) feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző vagy törvényességi felügyeletet gyakorló szerv,
d) munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság,
e) az egészségügyi állomány tagja ellen indult büntetőeljárásban a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság,
f ) a személyzeti, munkaügyi és illetményszámfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott munkatársa
feladatkörén belül,
g) az adóhatóság, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv, az üzemi baleseteket
kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv,
h) az államháztartási belső ellenőrzési tevékenységet végző személy.
(6) Az alapnyilvántartásban rögzített adat a jogviszony megszűnését követő 10. év végéig kezelhető.”
281. §		
A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási
feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény az 1. melléklet szerinti 23. melléklettel egészül ki.

116. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény módosítása
282. §		
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény a következő XXX/A. Fejezettel egészül ki:

„XXX/A. Fejezet
A RENDVÉDELMI SZERVNÉL MŰKÖDŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓNÁL FOGLALKOZTATOTTAKRA
VONATKOZÓ ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK
317/A. § (1) A rendvédelmi szervnél működő egészségügyi szolgáltatónál
a) a hivatásos állományból,
b) a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban álló állományból, valamint
c) a munkavállalói állományból
egészségügyi tevékenységet végző személyre e törvényt az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) E fejezet alkalmazásában
a) egészségügyi tevékenységet végző személy: az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló
2003. évi LXXXIV. törvény 4. § a) pontja szerinti egészségügyi dolgozó,
b) egészségügyi feladatot ellátó dolgozó: a rendvédelmi szervnél szolgálati viszonyban, rendvédelmi igazgatási
szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos, gyógyszerész,
szakgyógyszerész, továbbá egyéb, az egészségügyi feladatot ellátó szakdolgozónak nem minősülő nem
egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi
felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező személy,
c) egészségügyi feladatot ellátó szakdolgozó: a rendvédelmi szervnél szolgálati viszonyban, rendvédelmi igazgatási
szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló egészségügyi tevékenységet végző személy, aki a miniszter
által rendeletben meghatározott szakdolgozói szolgálati beosztást vagy munkakört tölt be.
317/B. § (1) A szolgálati viszonyban álló egészségügyi feladatot ellátó dolgozó
a) a 154–158. § szerinti illetmény helyett az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény
(a továbbiakban: Eszjtv.) 1. mellékletében meghatározott illetmény 106%-ára jogosult, az Eszjtv. 8. §
(8a)–(9a) bekezdése alapján részére meghatározott gyakorlati idő figyelembevételével,
b) részére a 180. § (2) bekezdése szerinti tanácsosi és főtanácsosi címpótlék nem folyósítható, azonban a cím
használatára jogosult,
c) besorolása, rendfokozata, szolgálati ideje e törvény szerint kerül megállapításra,
d) esetében nem alkalmazható a 160. §, a 6., 8. és 9. mellékletben foglalt, a beosztási illetményt meghatározó
szorzószám és a 10. melléklet.
(2) A rendvédelmi igazgatási szolgálati viszonyban álló egészségügyi feladatot ellátó dolgozó
a) a 289. § szerinti illetmény helyett az Eszjtv. 1. mellékletében meghatározott illetményre jogosult, az Eszjtv. 8. §
(8a)–(9a) bekezdése alapján részére meghatározott gyakorlati idő figyelembevételével,
b) esetében a 289/A. § nem alkalmazható azzal, hogy a rendvédelmi igazgatási szolgálati viszonyban álló e törvény
szerinti fizetési fokozatát vezetni kell,
c) esetében nem alkalmazható a 289/D. § és a 12. melléklet.
(3) Az (1) bekezdés a) pontja, illetve a (2) bekezdés a) pontja szerinti illetmény legfeljebb húsz százalékos mértékben
növelhető, a szolgálati viszonyban álló egészségügyi feladatot ellátó dolgozó esetében a 111–113. §, a rendvédelmi
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igazgatási szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi feladatot ellátó dolgozó esetében a 288/Q. § szerinti
teljesítményértékelés alapján. Az ilyen módon megnövelt illetmény első alkalommal április hónapban folyósítható,
utolsó alkalommal a tárgyévet követő év márciusában jár.
(4) Ha a XXVIII. Fejezet szerinti munkavállaló egészségügyi feladatot ellátó dolgozói feladatot lát el, legalább
az Eszjtv. 1. mellékletében meghatározott illetmény 100%-ára jogosult.
(5) Az egészségügyi feladatot ellátó dolgozók közül magasabb vezetőnek minősül
a) a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ főigazgatója, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító
Intézet főigazgató főorvosa, valamint
b) a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet
ba) orvos igazgatója,
bb) ápolási igazgatója és
bc) gazdasági vezetője.
(6) Az (1) bekezdés a) pontjában, illetve (2) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően az (5) bekezdés a) pontja
szerinti magasabb vezető illetményének összegét egyedileg – az egészségügyi szolgáltatás irányításáért az ágazati
jogszabályban kijelölt felelős állami szerv vezetőjének egyetértésével, az egészségügyi szolgáltatás irányításáért
az ágazati jogszabályban kijelölt felelős állami szerv vezetőjének irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók
vezetőinek juttatásai megállapítására vonatkozó alapelvekkel összhangban – a kinevezésre jogosult vezető
állapítja meg azzal, hogy
a) ha az (5) bekezdés a) pontja szerinti magasabb vezető szolgálati viszonyban áll, a 154–158. § szerinti illetmény
helyett az Eszjtv. 1. melléklete szerinti legmagasabb fizetési fokozathoz meghatározott összeg legalább 106%-ára,
b) ha az (5) bekezdés a) pontja szerinti magasabb vezető rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban áll,
a 289. § szerinti illetmény helyett legalább az Eszjtv. 1. melléklete szerinti legmagasabb fizetési fokozathoz
meghatározott összegre
jogosult.
(7) Az (1) bekezdés a) pontjában, illetve (2) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően az (5) bekezdés b) pontja
szerinti magasabb vezető illetményének összegét egyedileg – az egészségügyi szolgáltatás irányításáért az ágazati
jogszabályban kijelölt felelős állami szerv vezetőjének egyetértésével, az egészségügyi szolgáltatás irányításáért
az ágazati jogszabályban kijelölt felelős állami szerv vezetőjének irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók
vezetőinek juttatásai megállapítására vonatkozó alapelvekkel összhangban – a kinevezésre jogosult vezető
állapítja meg azzal, hogy
a) ha az (5) bekezdés b) pontja szerinti magasabb vezető szolgálati viszonyban áll, a 154–158. § szerinti illetmény
helyett legalább az Eszjtv. 1. melléklete szerinti fizetési fokozatához meghatározott összeg 106%-ára,
b) ha az (5) bekezdés b) pontja szerinti magasabb vezető rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban áll,
a 289. § szerinti illetmény helyett legalább az Eszjtv. 1. melléklete szerinti fizetési fokozatához meghatározott
összegre
jogosult.
(8) A (6) és (7) bekezdésben foglalt magasabb vezető illetményének a (3) bekezdésben foglaltak szerinti növelésére
nincs lehetőség.
(9) A 288/S. § (4) bekezdése szerinti korlát tekintetében nem kell beszámítani a 288/T. § (1) bekezdése szerint
felsőfokú munkaköri osztályba tartozó „F” munkaköri kategóriába sorolt, (2) bekezdés szerinti rendvédelmi
igazgatási alkalmazottat.
(10) Az egészségügyi szolgáltatás irányításáért az ágazati jogszabályban kijelölt felelős állami szerv vezetőjének
normatív utasítására figyelemmel a kinevezésre jogosult az egészségügyi tevékenységet végző személy részére
elrendelt átmeneti többletfeladatok – ide nem értve a helyettesítést – teljesítéséért alkalmanként kiegészítő
illetményt állapíthat meg.
317/C. § (1) A miniszter által rendeletben meghatározott szolgálati beosztást vagy munkakört betöltő egészségügyi
feladatot ellátó, szolgálati viszonyban vagy rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban álló szakdolgozó
egészségügyi szakdolgozói pótlékra jogosult.
(2) A szolgálati viszonyban álló egészségügyi feladatot ellátó szakdolgozó esetében az egészségügyi szakdolgozói
pótlék
a) a 154. § szerinti illetmény része, azt egyéb pótlékként kell figyelembe venni,
b) a 168. § (2) bekezdése tekintetében rendszeres illetménypótléknak minősül.
(3) Az egészségügyi feladatot ellátó szakdolgozói pótlék mértékét a miniszter a rendvédelmi illetményalap
150–400%-a közötti értékben állapítja meg. Az egészségügyi szakdolgozói pótlék mértékének megállapításánál
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a) a betöltött szolgálati beosztást vagy munkakört,
b) az egészségügyi tevékenységhez szükséges szakképzettséget, valamint
c) az egészségügyi tapasztalatot
kell figyelembe venni.
(4) Az egészségügyi szakdolgozói pótlék megállapításához szükséges gyakorlati időt az Eszjtv. 8. §
(8a)–(9a) bekezdésében foglalt idők figyelembevételével kell megállapítani.
(5) Az egészségügyi szakdolgozói pótlékra jogosító szolgálati beosztást és munkakört a középfokú, emeltszintű
és felsőfokú végzettséghez kötött szakdolgozói szolgálati beosztásba vagy munkakörbe kell besorolni.
Az egészségügyi szakdolgozói pótlék megállapításához szükséges szakdolgozói végzettség szintjeit a miniszter
rendeletben határozza meg.
(6) Az egészségügyi szakdolgozói pótlékra jogosultságról a munkáltatói jogkör gyakorlója munkáltatói
intézkedésben rendelkezik.
317/D. § (1) A vezetői szolgálati beosztást vagy vezetői munkakört betöltő egészségügyi feladatot ellátó dolgozót
a 317/B. §-ban foglaltakon túl – e § szerint – egészségügyi vezetői bérkiegészítés illeti meg.
(2) Az egészségügyi vezetői bérkiegészítés mértékét a vezető kinevezésére jogosult személy állapítja meg.
Ha a vezetői szolgálati beosztást vagy vezetői munkakört betöltő egészségügyi feladatot ellátó dolgozót
a) az országos parancsnok vagy az országos főigazgató nevezi ki, akkor az egészségügyi vezetői bérkiegészítés
mértékére az állományilletékes parancsnok tesz javaslatot,
b) az állományilletékes parancsnok vagy – rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott
esetében – a szervezeti egység vezetője nevezi ki, akkor az egészségügyi vezetői bérkiegészítés mértékének
megállapítására az országos parancsnok vagy országos főigazgató jóváhagyásával kerülhet sor.
(3) Az egészségügyi vezetői bérkiegészítés mértékét a magasabb vezetők körébe nem tartozó azon vezetői
szolgálati beosztást vagy munkakört betöltő esetében, aki önálló szervezeti elem vagy a munkamegosztás
szempontjából elkülönült szervezeti elem vezetője az Eszjtv. végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerint
az egészségügyi intézmény önálló szervezeti egységének, illetve a munkamegosztás szempontjából elkülönült
szervezeti egységének – magasabb vezetőnek nem minősülő – vezetőjére és annak helyettesére vonatkozó
gyakorlat figyelembevételével kell megállapítani.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglalt szabályok figyelembevételével megállapított egészségügyi vezetői bérkiegészítés
megállapítását követően az egészségügyi vezetői bérkiegészítés mértékéről a munkáltatói jogkör gyakorlója
az országos kórház-főigazgatót tájékoztatja.
(5) A szolgálati viszonyban álló egészségügyi feladatot ellátó dolgozó esetében az egészségügyi vezetői
bérkiegészítés
a) a 154. § szerinti illetmény része, azt egyéb pótlékként kell figyelembe venni,
b) a 168. § (2) bekezdése tekintetében rendszeres illetménypótléknak minősül.”
283. §		
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény a következő 342/C. és 342/D. §-sal egészül ki:
„342/C. § Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg az egészségügyi feladatot ellátó
szakdolgozói pótlékra jogosító szolgálati beosztásokat és munkaköröket, a pótlék mértékét és megállapításának
részletes feltételeit.
342/D. § Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a SARS-CoV2 járványhelyzethez
kapcsolódóan, méltányosságból meghosszabbított egészségügyi szabadság megállapításának eljárásrendjét.”
284. §		
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény a következő 353. §-sal egészül ki:
„353. § Az egészségügyi tevékenységet végző személy 317/B. § (3) bekezdése szerinti illetmény növelésére első
alkalommal a 2020. évre vonatkozó teljesítményértékelés elvégzését követően kerülhet sor.”
285. §		
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény a következő 363/A. §-sal egészül ki:
„363/A. § (1) Ha a hivatásos állomány tagjának szolgálatképtelensége igazolhatóan az egészségügyi ellátás
SARS-CoV2 járványhelyzethez kapcsolódó felfüggesztése okán egy éven túl is fennáll, a 147. § (2) bekezdésétől
eltérően az egészségügyi szabadság méltányosságból a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet
megszűnését követő legfeljebb hatodik hónap végéig meghosszabbítható.
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(2) Az egészségügyi szabadság (1) bekezdés szerinti időtartamára az egészségügyi szabadság 365. napján
folyósítható ellátást kell folyósítani.”
286. §		
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény
a)
1. § (6) bekezdésében az „és XXX.” szövegrész helyébe a „ , XXX. és XXX/A.” szöveg,
b)
1. § (7) bekezdésében a „287/C. §” szövegrész helyébe a „287/C. § és a XXX/A. Fejezet” szöveg,
c)
34. § (2) bekezdésében, 334. § (3) bekezdésében a „közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti
jogviszonyból, egészségügyi szolgálati” szöveg,
d)
34. § (3) bekezdésében, 80. § (2) bekezdés e) pontjában, 91. § (2) bekezdés b) pontjában, 95. §-ában,
57. alcím címében, 96. § c) pontjában, 96. § záró szövegrészében, 280. § (1) bekezdés f ) pontjában,
283. §-ában, 288/E. § (4) bekezdés e) pontjában, 340. § 3. pontjában a „közalkalmazotti” szövegrész helyébe
a „közalkalmazotti, egészségügyi szolgálati” szöveg,
e)
51. § (2) bekezdésében, 65. § (2) bekezdésében a „közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti,
egészségügyi szolgálati jogviszonyban betölthető” szöveg,
f)
65. § (3) bekezdés a) pontjában a „közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti, egészségügyi
szolgálati jogviszonyban betölthető” szöveg
lép.

117. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása
287. §		
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (8) bekezdés g) pontjában a „közalkalmazotti jogviszony”
szövegrész helyébe a „közalkalmazotti jogviszony, egészségügyi szolgálati jogviszony” szöveg lép.

118. Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló
2015. évi CLXXXVIII. törvény módosítása
288. § (1) Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 3. §
(3) bekezdése a következő s) ponttal egészül ki:
(Az arckép profil nyilvántartás vezetésének a célja)
„s) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti arcképes azonosításra épülő telemedicina szolgáltatás
esetében a beteg azonosítása.”
(2) Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 9/A. §-a
a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 3. § (3) bekezdés s) pontjában meghatározott célból jogosult az e-közigazgatásért felelős miniszter az általa
rögzített arcképmás felhasználásával a beteg személyazonossága ellenőrzésének támogatása érdekében
az arcképelemző rendszer általi automatizált összehasonlítást igénybe venni.”

119. A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény módosítása
289. §		
A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 7. § (1) bekezdés 12. pontjában a „vagy
közalkalmazotti jogviszony” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti vagy egészségügyi szolgálati jogviszony,”
szöveg lép.

120. A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosítása
290. §		
A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 58. §-a a következő (18) bekezdéssel
egészül ki:
„(18) A kihelyező vezető mérlegelési jogkörében eljárva a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti
együttalkalmazási tilalom és összeférhetetlenség alól a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett
minisztériummal jogviszonyban álló személy részére legfeljebb négy év időtartamra felmentést adhat.”
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291. §		
A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény
a)
1. § (1) bekezdés e) pontjában az „a 13. § (6) bekezdése tekintetében a külpolitikáért felelős miniszter
által vezetett minisztériummal jogviszonyban nem álló, a 13. § (1) bekezdése szerinti ranggal rendelkező
személyekre” szövegrész helyébe az „a 13. § (1) és (6) bekezdése tekintetében a külpolitikáért felelős miniszter
által vezetett minisztériummal jogviszonyban álló, illetve a minisztériummal jogviszonyban nem álló
személyekre” szöveg,
b)
2. § 7. pontjában a „külképviseleti biztonság fenntartásával és kockázati kitettségének csökkentésére irányuló
kapcsolatos érdek;” szövegrész helyébe a „külképviseleti biztonság fenntartásával kapcsolatos és kockázati
kitettségének csökkentésére irányuló érdek;” szöveg,
c)
11. § (3a) bekezdésében a „jogviszonya” szövegrész helyébe a „jogviszonya, ide nem értve, ha az a) vagy
a b) pont a kormánytisztviselőnek fel nem róható módon, önhibáján kívül következik be,” szöveg,
d)
13. § (1) bekezdésében a „javaslatára a kormánytisztviselőnek” szövegrész helyébe a „javaslatára” szöveg
lép.

121. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása
292. §		
Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 156. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A Magyar Ügyvédi Kamara szerveinek ülése elektronikus hírközlő eszköz útján vagy más személyazonosítást
lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevételével is megtartható, vagy írásbeli egyeztetésre és döntéshozatalra is
sor kerülhet. Az írásbeli egyeztetés és döntéshozatal elektronikus üzenetváltással (e-mail) is történhet.”
293. §		
Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 158. § (1) bekezdése a következő 37. ponttal egészül ki:
(A küldöttgyűlés szabályzatban rendelkezik)
„37. az elektronikus hírközlő eszköz vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz útján való
tanácskozás és döntéshozatal szabályairól, továbbá a titkos szavazás lebonyolításának módjáról”
294. §		
Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 163. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A területi kamara szerveinek ülése elektronikus hírközlő eszköz útján vagy más személyazonosítást lehetővé
tevő elektronikus eszköz igénybevételével is megtartható, vagy írásbeli egyeztetésre és döntéshozatalra is
sor kerülhet. Az írásbeli egyeztetés és döntéshozatal elektronikus üzenetváltással (e-mail) is történhet.”

122. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény
módosítása
295. §		
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 7. § (1) bekezdés
12. pontjában az „és közalkalmazotti jogviszonyon,” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti és egészségügyi
szolgálati jogviszonyon,” szöveg lép.

123. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása
296. §		
A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 34. § 12. pont b) alpontjában az „a közalkalmazotti
jogviszony,” szövegrész helyébe az „a közalkalmazotti jogviszony, az egészségügyi szolgálati jogviszony,” szöveg lép.

124. A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény módosítása
297. § (1) A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Magyarország területén 2022. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes
személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást (a továbbiakban: népszámlálás) kell tartani.”
(2) A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az adatfelvételt 2022. október 1. és 2022. november 20. között kell végrehajtani. Az összeírásból kimaradt
személyek és lakásuk pótösszeírását 2022. november 28-ig kell befejezni az 5. § (6) bekezdése szerinti eltéréssel.
Az adat-előkészítési, adatfeldolgozási folyamat 2023. november 28-ig tart.”
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298. §		
A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény
a)
1. § (2) bekezdésében, 2. § (1) és (2) bekezdésében, (3) bekezdés b) pontjában, (4) bekezdés b) pontjában,
(5) bekezdésében, 3. § (1), (3) és (5) bekezdésében, 4. § (1)–(3) és (6) bekezdésében, 8. § a) pontjában
a „2021. évi népszámlálás” szövegrész helyébe a „népszámlálás” szöveg,
b)
1. § (3) bekezdésében a „2021. évi népszámlálást” szövegrész helyébe a „népszámlálást” szöveg,
c)
2. § (3) bekezdésében a „2021. évi népszámlálási” szövegrészek helyébe a „népszámlálási” szöveg,
d)
2. § (4) bekezdés a) pontjában a „2021. évi népszámlálási” szövegrész helyébe a „népszámlálási” szöveg,
e)
2. § (4) bekezdésében, 4. § (5) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében a „2021. évi népszámlálás” szövegrészek
helyébe a „népszámlálás” szöveg,
f)
4. § (6) bekezdésében a „2021. évi népszámlálással” szövegrész helyébe a „népszámlálással” szöveg
lép.

125. A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló
2018. évi LVII. törvény módosítása
299. §		
A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. törvény 2. §
(4) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
[Az (1)–(3) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységek a következők:]
„j) a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény szerinti biztosítási és viszontbiztosítási tevékenység,
valamint a biztosítási tevékenységgel közvetlenül összefüggő tevékenységek körében bejelentési kötelezettség alá
tartozó tevékenységek”
(tevékenységi körökön belül a Kormány rendeletében meghatározott egyes tevékenységek.)

126. A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény módosítása
300. §		
A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 21. § (1a) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1a) Az (1) bekezdés a) pontjától eltérően különleges jogrend ideje alatt nem szűnik meg a honvédelmi alkalmazotti
jogviszony a kinevezésben foglalt határozott idő lejártával, kivéve, ha a munkáltatói jogkör gyakorlója írásban
– legkésőbb a jogviszony megszűnésének napján – így rendelkezik, és azt közli a honvédelmi alkalmazottal.
A munkáltatói jogkör gyakorlójának ilyen rendelkezése hiányában a honvédelmi alkalmazott honvédelmi
alkalmazotti jogviszonya a különleges jogrend megszűnését követő 15. napon szűnik meg.”
301. §		
A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 83. § (1) bekezdése a következő n) ponttal
egészül ki:
(E törvény alkalmazásakor honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni)
„n) az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) és a végrehajtására
kiadott rendelet szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyban”
(töltött időt.)
302. §		
A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény a következő V/A. Fejezettel egészül ki:

„V/A. Fejezet
AZ EGÉSZSÉGÜGYI HONVÉDELMI ALKALMAZOTT JOGÁLLÁSÁRA VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK
89/A. § (1) E fejezet alkalmazásában
a) egészségügyi honvédelmi alkalmazott: a honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál vagy a Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálatnál honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott, az egészségügyi
tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 4. § a) pontja
szerinti egészségügyi dolgozó és a 4. § c) pontja szerinti rezidens,
b) egészségügyi tevékenység: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. §
y) pontjában meghatározott tevékenység,
c) magasabb vezető:
ca) a honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetője, a honvédelmi egészségügyi szolgáltató alapító okiratában
meghatározott, közfinanszírozott területi ellátási kötelezettséggel rendelkező szervezeti egység (a továbbiakban:
honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység) vezetője, valamint
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cb) a honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetőjének a helyettese és gazdasági helyettese, a honvédelmi
egészségügyi szolgáltató gazdasági igazgatója, a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység
vezetőjének a Hvt. 46/A. § (2) bekezdése szerinti helyettese (a továbbiakban: felügyeleti helyettes), a honvédelmi
egészségügyi szolgáltató szervezeti egység orvosigazgatója (szakmai főigazgató-helyettese), ápolási igazgatója,
d) vezető: a c) pontban foglaltakat ide nem értve a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti elemének
vezetője és annak helyettese, valamint a főgyógyszerész.
(2) Az egészségügyi honvédelmi alkalmazott tekintetében e törvényt az e fejezetben foglalt eltérésekkel,
megfelelően kell alkalmazni.
(3) Az (1) bekezdés c) és d) pontját, a (6) és (7) bekezdést, a 89/C. § (2) bekezdését és a 89/D. § (3) és (4) bekezdését
a honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott, az Eütev. 4. § b) pontja szerinti egészségügyben dolgozó
honvédelmi alkalmazottra is alkalmazni kell.
(4) A honvédelmi egészségügyi szolgáltatóra és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottra az Eszjtv. nem
alkalmazható, kivéve, ha e fejezet másként nem rendelkezik.
(5) Az egészségügyi honvédelmi alkalmazott honvédelmi alkalmazotti jogviszonya 21. § (2) bekezdés b) pontja
szerinti áthelyezéssel megszüntethető az e törvény és az Eszjtv. hatálya alá tartozó munkáltatók között.
(6) A 3. § (4) bekezdése nem alkalmazható a honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott, a 3. §
(2) bekezdése szerinti többletkötelezettséget nem vállalt honvédelmi alkalmazottra.
(7) A 6. § (1) bekezdésétől eltérően a munkáltatói jogkörök gyakorlására jogosultak körét és hatáskörüket
a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti és működési szabályzata is meghatározhatja.
(8) A miniszter ellátási érdekből engedélyezheti a honvédelmi egészségügyi szolgáltató számára az Eütv.
247. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, az egészségügyi szolgáltatás – ideértve a telemedicina keretében
nyújtott egészségügyi szolgáltatást is – megkezdésére és gyakorlására vonatkozó általános szabályokat,
valamint a működési engedélyezési eljárásra, a bejelentés alapján történő egészségügyi szolgáltatás – ideértve
a telemedicina keretében nyújtott egészségügyi szolgáltatást is – érdekében a hatósági nyilvántartásba vételre,
továbbá a hatósági nyilvántartás személyes adatokat nem tartalmazó adattartalmára vonatkozó szabályokat
tartalmazó jogszabályban meghatározott közreműködő személy vagy szervezet igénybevételét.
89/B. § (1) A 48. § (1) bekezdésétől és az 50. § (1) bekezdésétől eltérően az egészségügyi honvédelmi alkalmazott
munkavégzésre irányuló további jogviszonyt, ideértve más kereső foglalkoztatást, valamint díjazás ellenében
folytatott tevékenységet is – tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi
tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony (a továbbiakban: gyakorolható tevékenység) kivételével –
kizárólag a miniszter előzetes engedélyével létesíthet vagy tarthat fenn.
(2) Az egészségügyi honvédelmi alkalmazott, az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, kizárólag a miniszter
előzetes engedélye alapján létesíthet gyakorolható tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt, ha a munkavégzés
időtartama részben azonos az egészségügyi honvédelmi alkalmazott munkaidejével.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti engedélyre vonatkozó kérelmet a honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetője
útján, annak véleményével ellátva kell felterjeszteni döntéshozatal céljából a miniszter részére. A miniszter
a döntéséről egyidejűleg tájékoztatja az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetőjét.
(4) Az egészségügyi honvédelmi alkalmazott az őt foglalkoztató honvédelmi egészségügyi szolgáltató székhelyén
vagy telephelyén nem végezhet olyan egészségügyi tevékenységet, amire honvédelmi alkalmazotti jogviszonya
nem terjed ki.
(5) Az egészségügyi honvédelmi alkalmazott a honvédelmi alkalmazotti jogviszony keretében – az Eütv.
3. § i) pontja szerinti sürgős szükség esetét és jogszabályban meghatározott eseteket kivéve – nem nyújthat
egészségügyi szolgáltatást ugyanazon személy számára, akinek más – e törvény hatálya alá nem tartozó –
jogviszonyban már ugyanazon betegség tekintetében egészségügyi szolgáltatást nyújtott.
(6) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetője és a felügyeleti helyettes az Eütev. 1. §-a
szerinti gyógyító-megelőző tevékenységet kizárólag a védelem-egészségügy körében, továbbá a működési
nyilvántartás megújítása céljából, a továbbképzése alapján szükséges gyakorlati pontok megszerzése érdekében és
az ahhoz szükséges mértékben végezhet.
(7) Ha az Eszjtv. és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabály az Eszjtv. 4. §-a szerinti összeférhetetlenségi
rendelkezéseit feloldó vagy enyhítő szabályt állapít meg, úgy azt az egészségügyi honvédelmi alkalmazottra is
alkalmazni kell.
89/C. § (1) A 89/D. § (2) bekezdése szerinti fizetési fokozathoz tartozó illetmény legfeljebb 20%-os növelése
minősítés alapján történhet, ha az egészségügyi honvédelmi alkalmazott kiválóan alkalmas minősítést kap.
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A 89/D. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazott minősítését évente legalább egy alkalommal
el kell végezni.
(2) Nem jogosult a minősítésen alapuló illetménynövelésre a 89/A. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
magasabb vezető.
89/D. § (1) Nem alkalmazható a 3. § (3) bekezdése, a 62–76. § és a 82. §
a) az orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos, gyógyszerész, szakgyógyszerész,
b) a miniszter rendeletében meghatározott munkakörben foglalkoztatott egyéb, nem egészségügyi egyetemi
végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú
szakképesítéssel rendelkező honvédelmi alkalmazott,
c) az Eütv. szerinti egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzést lezáró szakképesítés megszerzését
megelőzően – az ilyen szakképesítés megszerzése feltételeként előírt felsőfokú szakképesítéssel rendelkező és ezen
szakképesítéshez kötött munkakörben foglalkoztatott – egészségügyi honvédelmi alkalmazott
illetménye megállapítása során.
(2) Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazott az Eszjtv. 1. mellékletében foglalt illetménytábla
szerinti fizetési fokozatához tartozó illetményre jogosult.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően, a 89/A. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott magasabb vezető illetményének
összegét egyedileg a miniszter – az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetője egyetértésével,
az ő irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók vezetőinek juttatásai megállapítására vonatkozó alapelvekkel
összhangban – állapítja meg azzal, hogy az egészségügyi honvédelmi alkalmazottnak minősülő
a) 89/A. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti magasabb vezető legalább az Eszjtv. 1. mellékletében foglalt
illetménytábla szerinti legmagasabb fizetési fokozathoz meghatározott összegre,
b) 89/A. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti magasabb vezető pedig legalább az Eszjtv. 1. mellékletében
foglalt illetménytábla szerinti fizetési fokozatához tartozó illetményre
jogosult.
(4) A miniszter – az Eszjtv. hatálya alá tartozó vezetőkre vonatkozó feltételekre és mértékre tekintettel –
megállapíthatja a 89/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott vezető illetményén felül járó vezetői juttatása
feltételeit és mértékét.
(5) Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazott honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban
töltött idejét és fizetési fokozatát a 83. § (1) és (2) bekezdése szerint kell megállapítani, továbbá be kell számítani
a szabadfoglalkozás keretében, az egyéni egészségügyi vállalkozóként, az egyéni cég tagjaként, a társas vállalkozás
tagjaként, az egyházi személyként vagy vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjaként
töltött idejét, és a PhD-fokozat megszerzése esetén a doktori képzésben töltött időt, ha ezen időtartam korábban
nem került beszámításra. Ha a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban töltött idő számításánál az azonos naptári
időszakra több jogviszony vehető figyelembe, közülük erre az időre csak egy jogviszony számítható be.
(6) A 66. § (1) bekezdéstől eltérően az (1) bekezdés szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazott a honvédelmi
alkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján az Eszjtv. 1. melléklete szerinti – az adott fizetési fokozathoz tartozó –
időtartam (a továbbiakban: várakozási idő) szerint lép eggyel magasabb fizetési fokozatba. Az (1) bekezdés szerinti
egészségügyi honvédelmi alkalmazott eggyel magasabb fizetési fokozatba lép a várakozási idő elteltét követő
hónap első napjától. A magasabb fizetési fokozat elérésével a várakozási idő újrakezdődik.
(7) Az Eütv. szerinti egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzést lezáró szakvizsga megszerzését
megelőzően az – ilyen szakvizsga megszerzése feltételeként előírt felsőfokú szakképesítéssel rendelkező és ezen
szakképesítéshez kötött munkakörben foglalkoztatott – egészségügyi honvédelmi alkalmazott illetménye az Eszjtv.
1. melléklete szerinti 4. fizetési fokozatot akkor sem érheti el, ha a számára előírt várakozási idő eltelt.
(8) Ahol törvény vagy miniszteri rendelet az (1) bekezdés szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazott illetményét
említi, ott az Eszjtv. 1. melléklete szerinti fizetési fokozathoz tartozó – a 89/C. § szerinti esetben a megnövelt –
illetményt, vagy a (3) bekezdés szerinti illetményt kell érteni.
(9) Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazott esetében az Mt. 148. és 149. §-át, 151. §
(1)–(4) bekezdését és 152. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a távolléti díj megállapításakor
a) az Eszjtv. 1. melléklete szerinti fizetési fokozathoz tartozó – 89/C. § (1) bekezdése szerinti esetben megnövelt –
illetményt vagy a (3) bekezdés szerinti illetményt,
b) a (4) bekezdés szerinti járó vezetői juttatást, valamint
c) az Mt. 151. § (4) bekezdésének megfelelően az ügyelet és a készenlét esetén járó díjazást
kell figyelembe venni.
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(10) Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazott esetében a jubileumi jutalom alapjául szolgáló
illetmény összegébe a (2) bekezdés szerinti – a 89/C. § (1) bekezdése szerinti esetben megnövelt – illetmény vagy
a (3) bekezdés szerinti illetmény, valamint a (4) bekezdés szerinti vezetői juttatás összegét kell beszámítani.
(11) A miniszter közjogi szervezetszabályozó eszközben – az Eszjtv. hatálya alá tartozó foglalkoztatottakra vonatkozó
feltételekre és mértékre tekintettel – megállapítja az (1) bekezdés szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazott
részére az Eszjtv. 1. melléklete szerinti illetményén felül különösen a
a) kötelezően elrendelt ügyelet,
b) készenlét,
c) rendes munkarend szerinti feladatok ellátása, ügyeleti feladatellátás, készenléti feladatellátás keretében történő
önként vállalt többletmunkavégzés,
d) kirendelés
esetén járó további díjakat, azok feltételeit és mértékét.
(12) Az Eszjtv. hatálya alá tartozó foglalkoztatottakra vonatkozó feltételekre és mértékre tekintettel a miniszter
az (1) bekezdés szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazott részére elrendelt átmeneti többletfeladatok
– ide nem értve a helyettesítést – teljesítéséért alkalmanként keresetkiegészítést állapíthat meg közjogi
szervezetszabályozó eszközben.
(13) Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazott az önként vállalt többletmunkáért – ideértve
az önként vállalt ügyeletet és készenlétet is – díjazásra jogosult, melynek mértékét a munkáltató és az egészségügyi
honvédelmi alkalmazott – a (11) bekezdés szerinti keretek között – külön megállapodásban állapítja meg.
Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazott önként vállalt többletmunkájának díjazására
az Eütev. nem alkalmazható.
(14) Ha az egészségügyi honvédelmi alkalmazott munkaköre ellátása helyett vagy mellett a honvédelmi
egészségügyi szolgáltató vezetője rendelkezése alapján átmenetileg más egészségügyi munkakörű katona
szolgálati beosztásába vagy más egészségügyi honvédelmi alkalmazott munkakörébe tartozó feladatokat lát el
30 napon túl, és ezáltal jelentős többletmunkát végez, a többletmunka ellentételezésére illetményén felül részére
a) a helyettesített egészségügyi honvédelmi alkalmazott illetményének legfeljebb 50%-a,
b) a Hjt. 237/L. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi munkakörű katona helyettesítése esetén a helyettesített
Hjt. 237/L. § (10) bekezdés a) pontja szerinti alapilletményének legfeljebb 50%-a,
c) a Hjt. 237/L. § (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó egészségügyi munkakörű katona helyettesítése esetén
a Hjt. 123. §-a szerinti alapilletményének legfeljebb 50%-a
állapítható meg. E bekezdés szerinti esetekre nem alkalmazható a 20. § (1) bekezdése.
(15) Ha az (1) bekezdés szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazott honvédelmi alkalmazotti jogviszonyának
általa kezdeményezett megszüntetését követően az érintett személy 12 hónapon belül egészségügyi szolgálati
jogviszonyt létesít, akkor az egészségügyi szolgálati jogviszonyban megállapított illetménye egy évig nem
haladhatja meg a korábbi jogviszony megszűnésekor irányadó illetményét.
89/E. § (1) A 89/D. § (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó egészségügyi honvédelmi alkalmazott az egészségügyi
ágazati előmeneteli szabályok szerinti – az Eütev.-ben, e törvényben, a Kormány rendeletében és az e törvény
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott – illetményre, illetménykiegészítésre,
illetménypótlékra, valamint keresetkiegészítésre jogosult.
(2) A miniszter – az Eszjtv. hatálya alá tartozó foglalkoztatottakra vonatkozó feltételekre és mértékre tekintettel –
az (1) bekezdés szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazott részére további illetményen felüli díjazást, egyéb
juttatást, támogatást állapíthat meg.
89/F. § (1) A miniszter döntése alapján – az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetőjének erre
irányuló kezdeményezése esetén, a honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetője véleményének kikérését
követően – egészségügyi közfeladat ellátása érdekében az egészségügyi honvédelmi alkalmazott határozott időre
kirendelhető egy másik fenntartóhoz tartozó egészségügyi szolgáltatóhoz. A kirendelés nem veszélyeztetheti
a honvédelmi egészségügyi szolgáltató alaprendeltetéséből, valamint a Hvt.-ből fakadó feladatainak ellátását.
(2) Kirendelés esetén a munkáltatói döntésnek tartalmaznia kell, hogy a kirendelés időtartama tizenkét hónapos
időszak alatt összesen a negyvennégy beosztás szerinti munkanapot vagy háromszázötvenkét órát nem
haladhatja meg.
(3) Nem rendelhető ki az egészségügyi honvédelmi alkalmazott
a) a várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig,
b) ha legalább három eltartott gyermeke van,
c) gyermeke tizenhat éves koráig, ha gyermekét egyedül neveli,
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d) hozzátartozójának tartós, személyes gondozása esetén,
e) ha a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötvenszázalékos mértékű egészségkárosodását megállapította,
f ) a szakvizsgájának letételét megelőző fél éven belül,
g) ha öregségi nyugdíjra jogosult,
kivéve, ha hozzájárul a kirendeléséhez.
(4) Ha a tizenhat évnél fiatalabb gyermek mindkét szülője egészségügyi honvédelmi alkalmazott, illetve
a Hjt. szerinti egészségügyi munkakörű katona, akkor csak az egyik szülő rendelhető ki a (2) és (3) bekezdésben
foglaltak figyelembevételével.
(5) Az egészségügyi honvédelmi alkalmazottat legalább tíz munkanappal korábban írásban tájékoztatni szükséges
a) a kirendelés elrendeléséről,
b) a kirendelés időtartamáról,
c) a kirendelésnek megfelelő munkavégzés helyéről,
d) a kirendelés idejére járó illetményéről és
e) a kirendeléshez kapcsolódó szállási és utazási kérdésekről.
(6) A kirendelt egészségügyi honvédelmi alkalmazott az (5) bekezdés szerinti tájékoztatást követő három
munkanapon belül köteles jelezni, ha a kirendelés a (3) vagy (4) bekezdésbe ütközik, vagy számára aránytalan
sérelemmel járna.”
303. §		
A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 93. §-a a következő 35. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)
„35. a 89/D. § (1) bekezdés b) pontja szerinti munkaköröket.”
304. §		
A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 92/B. § (5) bekezdésében az „egészségügyi
tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény” szövegrész helyébe az „Eütev.”
szöveg lép.

127. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló
2019. évi CXXII. törvény módosítása
305. § (1) A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény
22. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Belföldi
a) – a (3) bekezdés alkalmazásában – az a Magyarországon élő magyar állampolgár is,
b) – a 43. § (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában – az a legalább egy éve Magyarországon élő magyar
állampolgár is,
aki a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 80. § (5) bekezdése szerinti
– a külföldön, illetve a nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében létrejött biztosításra vonatkozó –
bejelentést nem teljesített.”
(2) A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény
22. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A (7) bekezdés szerint belföldinek minősülő magyar állampolgár esetében a (3) bekezdés és a 43. §
(2) bekezdése szerinti feltételt teljesítettnek kell tekinteni.”
306. §		
A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény
33. alcíme a következő 105/B. §-sal egészül ki:
„105/B. § Ha a magánszemély az egészségügyi szolgáltatások veszélyhelyzeti igénybevételével kapcsolatos egyes
szabályokról és a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 222/2021. (V. 3.) Korm. rendelet (e § alkalmazásában a továbbiakban: kormányrendelet) 1. § (1) bekezdése
alapján minősült belföldinek és a kormányrendelet hatálybalépését megelőzően az egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultsága vagy az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettsége a belföldiség hiányában nem volt
megállapítható, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság és az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési
kötelezettség kezdő időpontjára a kormányrendelet 1. § (3) bekezdése rendelkezését kell alkalmazni.”
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128. A 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához, továbbá
egyes nemzetközi nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről szóló 2019. évi XIV. törvény
módosítása
307. §		
A 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához, továbbá egyes nemzetközi
nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről szóló 2019. évi XIV. törvény 2. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2. § A Beruházás, valamint a Projekt megvalósítása, a Világkiállításon történő magyar megjelenés, a rendezvények
lebonyolítása és szervezése, továbbá a Kelet-Magyarországi Versenypálya Korlátolt Felelősségű Társaság által
a Magyarországi MotoGP megrendezésére irányuló vagyoni értékű jog megszerzése kiemelkedően fontos közérdek,
amelyek érdekében kötendő szerződések halasztást nem tűrő, kiemelkedően fontos közérdek célját szolgáló
szerződésnek tekintendőek, teljesítésükhöz kiemelkedően fontos közérdek fűződik.”
308. §		
A 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához, továbbá egyes nemzetközi
nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről szóló 2019. évi XIV. törvény 3. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A Beruházással, a rendezvények lebonyolításával és szervezésével, a Projekttel összefüggésben lebonyolítandó
közbeszerzési eljárások, valamint a Magyarországi MotoGP megrendezésére irányuló vagyoni értékű jogok
megszerzésével összefüggésben a Kelet-Magyarországi Versenypálya Korlátolt Felelősségű Társaság által
lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő minden esetben jogosult a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
alkalmazására.”

129. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása
309. §		
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 125. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 127. pontja
szerinti 4 0811 17 04 azonosító számú gazda szakmához tartozó aranykalászos gazda részszakma képzéshez
kapcsolódó szakmai vizsgát felnőttképzési tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező felnőttképző is
szervezhet.”

130. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről
szóló 2020. évi LVIII. törvény módosítása
310. §		
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi
LVIII. törvény 188. §-ában, 220. § (1) bekezdésében, 225. § (1) bekezdésében, 235. § (1) bekezdésében, 236. §
(1) bekezdésében, 246. § (1) bekezdésében, valamint 257. § (1) bekezdésében a „2021. június 30. napjáig” szövegrész
helyébe a „2021. december 31. napjáig” szöveg lép.
311. §		
Hatályát veszti a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről
szóló 2020. évi LVIII. törvény
a)
18. alcíme,
b)
73. és 74. §-a,
c)
45. alcíme,
d)
120. § (1)–(5) bekezdése és 121. §-a,
e)
54–56. alcíme,
f)
137. §-a és 140–143. §-a,
g)
146. §-a, 147. §-a és 150. §-a,
h)
164. §-a,
i)
277. § (1) bekezdésében a „2021. június 30-ig” szövegrész,
j)
83. alcíme.
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131. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény módosítása
312. §		
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 1. § (6) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(6) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti felsőoktatási intézmény által fenntartott
klinikai központban foglalkoztatott (3) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi dolgozó tekintetében e törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.”
313. § (1) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 1. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel
egészül ki:
„(5a) A kormányzati igazgatási szervként működő egészségügyi szolgáltatónál kormányzati szolgálati jogviszonyban
is lehet egészségügyi tevékenységet végezni.
(5b) Nem terjed ki e törvény hatálya a szociális intézményként működő egészségügyi szolgáltatókra, valamint
a szociális intézményként működő egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott személyekre.”
(2) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 1. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működő egészségügyi szolgáltatók és foglalkoztatottjaik
a jogviszony sajátossága okán nem tartoznak e törvény hatálya alá.”
314. §		
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 1. § (12) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(12) Az Mt. XVI. Fejezetét azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy egészségügyi szolgáltató alaptevékenysége
körében nem foglalkoztatható munkaerő-kölcsönzés keretében kölcsönzött munkavállaló. Ha az egészségügyi
szolgáltató alaptevékenysége szerinti feladat ellátása más módon nem biztosítható, az országos kórház-főigazgató
előzetes engedélyével foglalkoztatható munkaerő-kölcsönzés keretében kölcsönzött munkavállaló az egészségügyi
szolgáltatónál. Az engedélyezés eljárásrendjét az országos kórház-főigazgató állapítja meg.”
315. § (1) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 8. § (8) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(8) A (3) bekezdés szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy fizetési fokozatát az egészségügyi
szolgálati jogviszonyban töltött ideje alapján kell megállapítani. A (6) bekezdés szerinti egészségügyi szolgálati
jogviszonyban álló személy fizetési fokozatát a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettsége,
szakképzettsége és az egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött ideje alapján kell megállapítani.”
(2) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 8. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Ha az egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött idő számításánál az azonos naptári időszakra több
jogviszony vehető figyelembe, közülük erre az időre csak egy jogviszony számítható be.”
(3) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 8. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A (9) bekezdésben foglaltakon túl egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni
a) a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyában
betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett,
b) az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát,
c) a hadkötelezettség alapján teljesített sor- vagy tartalékos katonai szolgálatnak, illetve a polgári szolgálatnak
az időtartamát,
d) a (9) bekezdés h) pontja alá nem tartozó foglalkoztatónál ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött
időt, és
e) a PhD-fokozat megszerzése esetén a doktori képzésben töltött időt,
ha ezen időtartamok korábban nem kerültek beszámításra a közalkalmazotti jogviszonyba.”
(4) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 8. § (10) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(10) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi dolgozó az egészségügyi szolgálati jogviszonyban
töltött idő alapján az 1. melléklet, valamint az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók
illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 7. melléklete szerint eggyel magasabb fizetési fokozatba lép a várakozási idő
elteltét követő hónap első napjától.”
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316. §		
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 19. §-a a következő (19) bekezdéssel egészül ki:
„(19) A 4. § (10) bekezdésétől eltérően
a) a járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató vezetője 2023. március 1. napjáig,
b) a klinikai központ vezetője
gyógyító-megelőző tevékenységet végezhet.”
317. §		
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény
1.
1. § (1) bekezdésében az „az állami és az önkormányzati fenntartású” szövegrész helyébe a „kizárólag
– ide nem értve a munkavállalói résztulajdont – az állami és az önkormányzati fenntartású” szöveg,
2.
4. § (10) bekezdésében a „tevékenységet nem folytathat” szövegrész helyébe a „tevékenységet
az Eütev. 15/F. §-ban foglalt kivétellel nem folytathat” szöveg,
3.
7. § (2) bekezdésében az „A 8. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe az „A 8. § (3) és (6) bekezdése” szöveg,
4.
8. § (3) bekezdésében a „foglalkoztatott, továbbá egyéb” szövegrész helyébe a „foglalkoztatott, egyéb” szöveg,
5.
8. § (6) bekezdésében a „valamint illetménypótlékra” szövegrész helyébe az „illetménypótlékra, valamint
alapilletményen felül járó munkáltatói döntésen alapuló juttatásra” szöveg,
6.
14. § (1) bekezdésében az „alapnyilvántartás” szövegrész helyébe a „személyi nyilvántartás” szöveg,
7.
14. § (2) bekezdésében az „Az alapnyilvántartás” szövegrész helyébe az „A személyi nyilvántartás” szöveg,
8.
14. § (3) bekezdésében az „alapnyilvántartási” szövegrész helyébe a „személyi nyilvántartási” szöveg,
9.
14. § (4) bekezdésében az „Az alapnyilvántartásból” szövegrész helyébe az „A személyi nyilvántartásból”
szöveg,
10.
14. § (5) bekezdésében az „alapnyilvántartásba” szövegrész helyébe a „személyi nyilvántartásba” szöveg,
11.
14. § (6) bekezdésében az „Az alapnyilvántartásban” szövegrész helyébe az „A személyi nyilvántartásban”
szöveg,
12.
14. § (7) és (8) bekezdésében az „az alapnyilvántartás” szövegrész helyébe az „a személyi nyilvántartás” szöveg,
13.
19. § (4) bekezdésében az „az érintett közalkalmazotti jogviszonya 2021. január 1-jével” szövegrész
helyébe az „az egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya
2021. március 1-jével” szöveg,
14.
19. § (7) bekezdésében a „2021. január 1. napján” szövegrész helyébe a „2021. március 1. napján” szöveg,
valamint a „2021. március 1. napjáig” szövegrész helyébe az „az egészségügyi szolgálati jogviszony létrejöttét
követő 60 napon belül” szöveg,
15.
19. § (18) bekezdésében a „4. § (6) bekezdését” szövegrész helyébe a „4. § (5) bekezdését” szöveg,
16.
1. melléklete címében a „foglalkoztatott, továbbá egyéb” szövegrész helyébe a „foglalkoztatott, egyéb” szöveg,
17.
2. melléklete címében az „Az alapnyilvántartás” szövegrész helyébe az „A személyi nyilvántartás” szöveg
lép.
318. §		
Hatályát veszti az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 8. § (15) bekezdésében
a „ , függetlenül az utóbbi jogviszony létesítése érdekében kötött egészségügyi szolgálati munkaszerződésében
szereplő heti munkaidejétől” szövegrész.

IV. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
132. Hatálybalépés
319. § (1)	Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet
megszűnésekor lép hatályba.
(2) A 71. alcím a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztése napján
lép hatályba.
(3)	E törvény hatálybalépésének naptári napját a miniszterelnök annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben
haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
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133. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés
320. §		
E törvény
a)
8. és 9. §-a az Alaptörvény 25. cikk (6) és (8) bekezdése alapján,
b)
10. és 11. §-a az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése alapján,
c)
12. és 13. §-a az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján,
d)
85. §-a, 86. §-a, 87. §-a és 257. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján,
e)
149. § (1) bekezdése, 152. §-a és 177. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján,
f)
159. § (1) bekezdése az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése és 31. cikk (3) bekezdése alapján,
g)
159. § (2) és (3) bekezdése az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk
(1) bekezdése alapján,
h)
184–186. §-a és 251. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján,
i)
253. és 254. §-a az Alaptörvény 45. cikk (5) bekezdése alapján,
j)
27. alcíme és 256. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.

134. Az Európai Unió jogának való megfelelés
321. §		
E törvény 52. § (1) és (2) bekezdése és 65. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
322. §		
E törvény 52. § (1) és (2) bekezdésének és 65. §-ának a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i
2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2021. évi XCIX. törvényhez
„23. melléklet a 2013. évi XCVII. törvényhez

Az alapnyilvántartás adatköre
1. Az egészségügyi katona és az egészségügyi honvédelmi alkalmazott
1.1. neve (születési neve),
1.2. születési helye, ideje,
1.3. anyja neve (születési neve),
1.4. állampolgársága,
1.5. Társadalombiztosítási Azonosító Jele, adóazonosító jele,
1.6. lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
1.7. családi állapota,
1.8. gyermekeinek születési ideje,
1.9. egyéb eltartottjainak száma, az eltartás kezdete,
1.10. legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi),
1.11. szakképzettsége,
1.12. iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése, valamint meghatározott munkakör
betöltésére jogosító okiratok adatai,
1.13. tudományos fokozata,
1.14. idegennyelv-ismerete,
1.15. a korábbi jogviszonyaiban töltött időtartamok megnevezése,
1.16. a korábbi munkahelyei megnevezése,
1.17. a korábbi jogviszonya megszűnése módja, időpontja,
1.18. a Hjt. szerinti szolgálati viszonya vagy a honvédelmi alkalmazotti jogviszonya kezdete,
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1.19. a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítványa száma, kelte,
1.20. a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok,
1.21. a Hjt. szerinti szolgálati viszonyban vagy a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban álló személyt foglalkoztató
szerv neve, székhelye, statisztikai számjele, e szervnél a jogviszony kezdete,
1.22. jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői beosztása, FEOR-száma, ha a Hjt. szerinti szolgálati
viszonyban vagy a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban álló személy,
1.23. címadományozása, jutalmazása, kitüntetése adatai,
1.24. a teljesítményértékelése vagy minősítése időpontja és tartalma,
1.25. személyi juttatásai,
1.26. munkából való távollétének jogcíme és időtartama, ha a Hjt. szerinti szolgálati viszonyban vagy a honvédelmi
alkalmazotti jogviszonyban álló személy,
1.27. honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál történő foglalkoztatása megszűnésének időpontja, módja,
ha a Hjt. szerinti szolgálati viszonyban vagy a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban álló személy,
1.28. honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál történő foglalkoztatása megszűnésével együtt jár a szolgálati
viszonyának, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyának a megszűnése, úgy ennek időpontja, módja,
a végkielégítés adatai, ha a Hjt. szerinti szolgálati viszonyban vagy a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban
álló személy,
1.29. munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai, ha a Hjt. szerinti szolgálati viszonyban
vagy a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban álló személy.”

2021. évi C. törvény
az ingatlan-nyilvántartásról*
Az Országgyűlés annak érdekében, hogy elősegítse a tulajdonhoz, a vállalkozás és a gazdasági verseny szabadságához való jog
érvényesülését, valamint a Magyarország területén fekvő ingatlanok forgalmának biztonságát, a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ
Bevezető rendelkezések
I. Fejezet
Alapvető rendelkezések
1. A törvény hatálya és értelmezése
1. §		
Ez a törvény a magyarországi ingatlanok nyilvántartásának módját, az ingatlan-nyilvántartás rendszerét, az ingatlannyilvántartást vezető szervezet kijelölését, az ingatlan-nyilvántartás részletes szabályait, valamint az ingatlannyilvántartás tartalma megismerésének szabályait tartalmazza.
2. §

(1) Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott
jogok és tények bejegyzésére, módosítására, törlésére, valamint – az e törvényben meghatározott kivételekkel –
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult adataiban, illetve a címadatokat kivéve az ingatlan adataiban
bekövetkezett változások átvezetésére (a továbbiakban együtt: bejegyzés) irányuló közigazgatási hatósági eljárás.
(2) Hivatalból indult eljáráson e törvény alkalmazásában
a)
a bírósági elrendelésre,
b)
a közjegyző, a bírósági végrehajtó, az ügyész, a közigazgatási hatóság bejegyzés iránti megkeresésére
(a továbbiakban együtt: hatósági felhívás)
indult eljárást is érteni kell.
* A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el.
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(3) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban hatóság határozatán a közjegyző és az ügyész határozatát, valamint a bírósági
végrehajtó intézkedését is érteni kell.
(4) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban beadvány a kérelem, a bírósági elrendelés és a hatósági felhívás, valamint
az ezekhez tartozó okirat (a továbbiakban együtt: beadvány).

II. Fejezet
Az ingatlan-nyilvántartás tárgya és tartalma
2. Az ingatlan
3. §

(1) Az ingatlan-nyilvántartás alapegysége az ingatlan.
(2) Ingatlan a földrészlet és az egyéb önálló ingatlan.
(3) Az ingatlan-nyilvántartás az e törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben
szabályozott módon, településenként tartalmazza a Magyarország területén fekvő valamennyi ingatlant.
(4) A település földrészletei fekvésük szerint belterületi, külterületi és különleges külterületi egységet alkotnak.
Különleges külterületi egység a zártkert.
(5) Belterületi és külterületi ingatlanból zártkerti ingatlan nem hozható létre.
(6) Minden földrészlet és egyéb önálló ingatlan egyedi azonosítóval rendelkezik. Az egyedi azonosító a település nevét,
a fekvést és azon belül a helyrajzi számot tartalmazza.
(7) Az ingatlan-nyilvántartás tartalmazza az ingatlanok adatait, az ingatlanhoz kapcsolódó, az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyezhető jogokat, tényeket, valamint a jogosultként bejegyzett személyek azonosításához szükséges adatokat.

3. A földrészlet
4. §

(1) Földrészlet a föld felszínének minden olyan közigazgatási és belterületi határ által meg nem szakított részlete,
amelynek a határvonalait az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban feltüntették.
(2) A földrészletet több művelési ág, illetve művelés alól kivett terület esetén művelési ágak és művelés alól kivett
területek szerint alrészletekre kell bontani.
(3)	Egy földrészlet legfeljebb húsz alrészletet tartalmazhat.
(4) A földrészlettel együtt kell nyilvántartani
a)
a földön létesített építményt,
b)
társasház esetében a tulajdonostársak közös tulajdonában álló épületrészeket és helyiségeket,
c)
szövetkezeti ház esetében a szövetkezet tulajdonában álló épületrészeket és helyiségeket,
ha azok tulajdoni viszonyai a földrészlettel azonosak.
(5) Ha annak feltüntetését kérik, a földrészlettel együtt kell nyilvántartani azt a föld alatti építményt,
a)
amelynek bejárata a föld alatti építmény tulajdonosának tulajdonában álló földrészletről nyílik, vagy
b)
amelynek a bejárata közterületről nyílik, de a föld alatti építmény tulajdonosa tulajdonában álló ingatlan alá
nyúlik.
(6) Az (5) bekezdés szerinti építménynek a földrészlet határvonalain belül elhelyezkedő részét kell nyilvántartani,
ha annak egy része szolgalmi jog alapján más tulajdonában álló ingatlan alá nyúlik.

4. Egyéb önálló ingatlanok
5. §

(1) A földrészleten kívül önálló ingatlanként (a továbbiakban: egyéb önálló ingatlan) kell nyilvántartani valamennyi,
az állami ingatlan-nyilvántartási térképen megjeleníthető építményt, amely a föld felszínéhez vagy egyéb
önálló ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódik, és az ingatlan-nyilvántartásban egyéb önálló ingatlanként történő
feltüntetését az építmény tulajdonosa kéri.
(2)	Egyéb önálló ingatlanként kell nyilvántartani
a)
a társasházban levő lakást és a külön tulajdonban álló, nem lakás céljára szolgáló önálló rendeltetési egységet
vagy helyiséget a társasházi közös tulajdonban levő részekből a tulajdonost megillető hányaddal együtt,
b)
a szövetkezeti házban levő szövetkezeti lakást és nem lakás céljára szolgáló önálló rendeltetési egységet vagy
helyiséget.
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(3) Közterület alatt vagy felett elhelyezkedő építmény kizárólag egyéb önálló ingatlanként vehető fel
az ingatlan-nyilvántartásba.
6. §		
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott nyomvonal jellegű építmények
esetében az ingatlan-nyilvántartás azt a földrészletet vagy egyéb önálló ingatlant tartja nyilván, amelyen vagy
amelyben a nyomvonal jellegű építmény elhelyezkedik.

5. Az ingatlanok és a jogosultak adatai, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok
és tények
7. §		
Az ingatlan-nyilvántartás az ingatlannak az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben
meghatározott adatait tartalmazza.
8. §

(1) Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosultak esetében
a)
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá tartozó
természetes személy azonosítására a természetes személyazonosító adatait, a személyi azonosítóját és
az állampolgárságát,
b)
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá nem tartozó
természetes személy azonosítására az állampolgársága szerinti úti okmányában feltüntetett természetes
személyazonosító adatait, valamint értesítési címét és állampolgárságát,
c)
a szervezetek azonosítására a szervezet megnevezését, székhelyét, valamint a nyilvántartott szervezet
esetében a nyilvántartását vezető szervet és a nyilvántartási számát
kell nyilvántartani.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek és szervezetek az ott felsorolt adatokat az e törvényben
meghatározott módon kötelesek az ingatlan-nyilvántartási ügyben eljáró ingatlanügyi hatósággal közölni.

9. §		
Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogokat és tényeket az e törvény felhatalmazása alapján kiadott
kormányrendelet állapítja meg.

III. Fejezet
Az ingatlan-nyilvántartás részei
10. §

(1) Az egységes ingatlan-nyilvántartási adatbázis a tulajdoni lapból, az állami ingatlan-nyilvántartási térképi
adatbázisból, az okirattárból, valamint az analóg és digitális archív térképi adatok adatbázisából áll (a továbbiakban:
ingatlan-nyilvántartás).
(2) A település ingatlanairól és ezek adatairól összesítők és kimutatások, továbbá, ha szükséges, az ingatlannyilvántartás vezetéséhez más jegyzékek is készíthetők. Ezen összesítők, kimutatások egyéb, nem az ingatlannyilvántartás vezetéséhez kapcsolódó felhasználása az e törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott
kormányrendeletben szabályozottak szerint lehetséges.

6. Tulajdoni lap
11. §

(1) Az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan adatait, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és tényeket,
továbbá azok jogosultjait és az e törvényben meghatározott kivételekkel a jogosultak adatait a tulajdoni lapra kell
bejegyezni. Minden földrészletnek és egyéb önálló ingatlannak van tulajdoni lapja.
(2) A településen fekvő összes ingatlant az egyértelmű azonosíthatóság érdekében számozni kell (a továbbiakban:
helyrajzi szám). Az ingatlanok helyrajzi számozására vonatkozó szabályokat az e törvény felhatalmazása alapján
kiadott miniszteri rendelet állapítja meg.
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7. Okirattár
12. §		
Az okirattár a bejegyzések alapjául szolgáló papíralapú és elektronikus okiratokat, ezek hitelesített másolatait,
a bejegyzés iránti kérelmeket, bírósági elrendeléseket, hatósági felhívásokat, valamint az ingatlan-nyilvántartási
ügyben keletkezett más iratokat tartalmazza.

8. Állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis
13. §		
Az ingatlan-nyilvántartás céljára az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis szolgál.

IV. Fejezet
Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei
9. Az ingatlan-nyilvántartás nyilvánossága
14. §

(1) Az ingatlan-nyilvántartás – az e törvényben meghatározott kivételekkel – nyilvános.
(2) Az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap és térkép tartalmát – a (3) és (4) bekezdésben meghatározott korlátok
között – bárki megismerheti, arról feljegyzést készíthet, továbbá hiteles másolat vagy tanúsítvány kiadását kérheti.
(3) A természetes személy névadata és születési éve, valamint lakcíme a lekérdező személy azonosítása és a lekérdezés
céljának megjelölése mellett ismerhető meg, a névadaton és a születési éven túl a természetes személyazonosító
adatok, valamint az állampolgárságra vonatkozó adat pedig törvényben meghatározott célból és törvényben
meghatározott személyek számára ismerhetők meg.
(4) Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés és a széljegyzett ingatlan-nyilvántartási igény alapjául szolgáló okiratok
tartalma – a hozzájárulás és az igazolt igény keretei között – akkor ismerhető meg, ha a kérelmező igazolja, hogy
a megismeréshez az okirat tartalma által érintett jogosultak és kötelezettek hozzájárultak, vagy hogy az okirat
megismerése joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége
teljesítéséhez szükséges.
(5) Az ingatlan természetben meghatározott részére bejegyzett jogok, tények és adatok alapjául szolgáló okiratnak
az érintett természetbeni rész meghatározására vonatkozó tartalma korlátozás nélkül megismerhető.

10. Az okirati elv
15. §		
Az ingatlan-nyilvántartásba jog, tény és adat bejegyzésére törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet és törvény
felhatalmazása alapján megalkotott önkormányzati rendelet vagy az e törvényben meghatározott okirat alapján
kerülhet sor.

11. Az ingatlan-nyilvántartás közhitelessége
16. §

(1) Az ingatlan-nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartás, a benne foglaltak helyességét vélelmezni kell.
(2) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:167. §-ában foglaltak irányadók
az ingatlan-nyilvántartásban széljegyzett kérelmek kapcsán a folyamatban lévő eljárás tényére és tárgyára is.
(3) Az ingatlan-nyilvántartás közhitelességének az anyagi jogi joghatásaira az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok
és tények tekintetében – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jog vagy tény helyességéhez fűződő vélelem megdöntése történhet:
a)
az e törvényben meghatározott bejegyzés helyesbítése iránti eljárásban,
b)
törlési és kiigazítási perben.
(5) Az ellenkező bizonyításáig az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett ingatlanadatról vélelmezni kell, hogy az fennáll,
az ingatlan-nyilvántartásból törölt ingatlanadatról vélelmezni kell, hogy az nem áll fenn.
(6) Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis – az ellenkező bizonyításáig – hitelesen tanúsítja a földmérési és
térképészeti tevékenységről szóló törvény szerint meghatározott állami alapadat-tartalmat.
(7) Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban rögzített földrészletről, továbbá az ott rögzített egyéb önálló
ingatlanról az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy az fennáll, határvonalainak ábrázolása helyes és teljes.
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(8) Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban nem rögzített, továbbá törölt (érvénytelenített) földrészletről,
egyéb önálló ingatlanról azt kell vélelmezni, hogy az nem áll fenn.
(9) Ha az ingatlannak az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett, valamint az ingatlan-nyilvántartási térképen ábrázolt
határvonala alapján számított, jogszabály szerint meghatározható területnagysága eltér egymástól, akkor ez utóbbi
az irányadó.
(10) Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett ingatlanadat esetében a bejegyzés helyességéhez fűződő vélelem
megdöntése történhet:
a)
hivatalból, a hatóság észlelése alapján,
b)
az e törvényben meghatározott bejegyzés helyesbítése iránti eljárásban,
c)
törlési és kiigazítási perben.

12. Kérelemhez kötöttség
17. §

(1) Jogok és tények bejegyzésére irányuló ingatlan-nyilvántartási eljárás – ha e törvény másként nem rendelkezik –
kizárólag kérelemre, bírósági elrendelésre vagy hatósági felhívásra hivatalból folytatható. Az e törvény
végrehajtására kiadott kormányrendelet alapján bírósági elrendelés vagy hatósági felhívás nélkül is lehet helye
hivatalból jog vagy tény bejegyzésének vagy törlésének.
(2) Az adatok átvezetésére irányuló eljárás hivatalból vagy kérelemre indul.
(3) Az ingatlan-nyilvántartásba kérelemre, bírósági elrendelésre vagy hatósági felhívásra indult eljárásban csak az a jog,
tény jegyezhető be, amelyet a kérelem, bírósági elrendelés vagy hatósági felhívás megjelöl, vagy amit törvény
alapján lefolytatott megfeleltetési eljárás során a bíróság jogerős határozatában megjelöl.
(4) Az ingatlant terhelő jog, valamint az ingatlanra bejegyzett tény vagy ingatlanadat tartalmának megváltoztatására
az ingatlant terhelő jog, valamint az ingatlanra bejegyzett tény vagy ingatlanadat keletkezésének és
megszűnésének a szabályait kell alkalmazni.

13. Ranghely és rangsor
18. §

(1) Az ingatlanra bejegyzett jogok és tények ingatlan-nyilvántartási sorrendjét (a továbbiakban: rangsor) és az egyes
bejegyzések ebből következő rangsorban elfoglalt helyét (a továbbiakban: ranghely) a bejegyzések hatályának
kezdetére irányadó időpontok határozzák meg.
(2) A bejegyzések hatályának kezdetére irányadó időpontnak – az azonos időpontban érkezett beadványokra
vonatkozó eltéréssel – a bejegyzés iránt benyújtott kérelem, bírósági elrendelés vagy hatósági felhívás ingatlanügyi
hatóság általi iktatásának az időpontját kell tekinteni.
(3) Ranghelyet csak olyan kérelemmel, bírósági elrendeléssel vagy hatósági felhívással lehet alapítani, amelyhez
a bejegyzés alapjául szolgáló okiratot is mellékelték. A bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak nem tekinthető iratot
a rangsor megállapításánál nem lehet figyelembe venni.
(4) Az azonos időpontban érkezett kérelmek, bírósági elrendelések vagy hatósági felhívások egymás közötti rangsorát
a bejegyzés alapjául szolgáló okiratok keltezésének, kiállításának vagy – ha az okirat alapján való bejegyzéshez
ellenjegyzés szükséges – ellenjegyzésének időpontja határozza meg.
(5) Az ugyanazon időpontban kezdődő hatályú bejegyzések azonos ranghelyen állnak.
(6) A hiánypótlási felhívás, az ügyész értesítése közérdekű jogorvoslat iránt, továbbá a jogorvoslatok és a függő hatályú
bejegyzések a rangsort nem érintik.

19. §

(1) A ranghely és ezzel a bejegyzések rangsora valamennyi érdekelt hozzájárulásával megváltoztatható
(a továbbiakban: ranghelyváltoztatás). A ranghelyváltoztatáshoz a ranghely megváltoztatása tényének ingatlannyilvántartásba való bejegyzése szükséges.
(2) A ranghelyváltoztatáshoz a bejegyzések alapjául szolgáló okiratokban félként szereplő valamennyi érdekelt
közokiratba, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba vagy olyan magánokiratba
foglalt hozzájárulása szükséges, amelyen az érdekeltek névaláírásának valódiságát bíró vagy közjegyző tanúsítja.
A ranghelyváltoztatásról az ingatlanügyi hatóság határozat meghozatalával dönt.
(3) A ranghelyváltoztatás nem járhat harmadik személy – a ranghely módosításának időpontjában bejegyzett – jogának
sérelmével.
(4) A ranghelyváltoztatás folytán előrelépett jog az előrelépéssel szerzett ranghelyét megtartja akkor is, ha a hátralépett
jog megszűnik, vagy ha a hátralépett jelzálogjoggal biztosított követelés elévül.
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(5) A ranghely előzetes biztosításának vagy fenntartásának ténye a jogosultak kérelmére az ingatlan-nyilvántartásba
legfeljebb egyévi időtartamra jegyezhető be.

V. Fejezet
Az ingatlan-nyilvántartást vezető szervezet
20. §

(1) Adatkezelőként az ingatlan-nyilvántartás vezetése, az ingatlan-nyilvántartási ügyek intézése, valamint az ingatlannyilvántartási informatikai rendszer működtetése az ingatlanügyi hatóság hatáskörébe tartozik.
(2) Az ingatlanügyi hatóság az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok ellátásával csak
államigazgatási szervet vagy 100%-os állami tulajdonú, a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások
fokozottabb védelméről szóló törvény szerinti gazdálkodó szervet bízhat meg.
(3) Az ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)
a)
az ingatlanügyi hatóságokra vonatkozó iratkezelési rendet,
b)
a fővárosi és megyei kormányhivatalokra vonatkozó ügyelosztási és kiadmányozási rendet
utasításban szabályozza.

MÁSODIK RÉSZ
A változások vezetésének szabályai
VI. Fejezet
Az ingatlan-nyilvántartási eljárás általános szabályai
21. §

(1) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban ügyfél az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki (amely) az ingatlan-nyilvántartásban jogosultként szerepel, illetve aki (amely) a bejegyzés folytán
jogosulttá vagy kötelezetté válna, illetve az rá nézve előnyt vagy terhet jelentene, továbbá az ingatlan-nyilvántartási
eljárás a bejegyzett joga, illetve a javára vagy terhére bejegyzett tény megváltozását vagy törlését eredményezné.
Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban ügyfél az adatváltozás átvezetését kérelmező személy is.
(2) Kérelem visszavonása vagy módosítása esetén ügyfélnek minősül az ingatlan tulajdoni lapján széljegyzett további
beadvány jogosultja is.

22. §		
Az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására irányuló kérelmet, bírósági elrendelést és hatósági felhívást
a benyújtás napján az érintett ingatlan tulajdoni lapján széljegyezni kell.
23. §

(1) A beadványokat – az e törvényben meghatározott kivételekkel – az iktatószámok sorrendjében kell elintézni.
(2) Az ingatlanügyi hatóság a végrehajtási jog, a jelzálogjog, valamint a jelzálogjog biztosítására szolgáló elidegenítési
és terhelési tilalom törlésére irányuló kérelmet, bírósági elrendelést vagy hatósági felhívást a széljegyek rangsorára
tekintet nélkül teljesíti.
(3) A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény szerinti felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba
kijavítása tárgyában hozott határozatot a széljegyzett beadványok rangsorára való tekintet nélkül kell az ingatlannyilvántartásban átvezetni.

24. §

(1) A széljegyzett beadványok intézésének sorrendje valamennyi érdekelt hozzájárulásával megváltoztatható.
(2) A széljegyzett beadványok intézése sorrendjének megváltoztatásához a bejegyzések alapjául szolgáló okiratokban
félként szereplő valamennyi érdekelt közokiratba, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba
vagy olyan magánokiratba foglalt hozzájárulása szükséges, amelyen az érdekeltek névaláírásának valódiságát bíró
vagy közjegyző tanúsítja. A rangsorváltoztatásról az ingatlanügyi hatóság határozat meghozatalával dönt.

25. §		
A jog és tény bejegyzésére irányuló kérelmeket az ingatlanügyi hatósághoz történő előterjesztésük időpontjában
hatályos jogszabályok szerint kell elintézni.
26. §		
Az ingatlanügyi hatóság – e törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben
meghatározott kivételekkel – írásban, elektronikus úton tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban részt vevőkkel.
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27. §		
Az ingatlan-nyilvántartásba jog és tény csak azzal szemben jegyezhető be, aki ott jogosultként már szerepel, vagy
akit egyidejűleg jogosultként bejegyeznek.

VII. Fejezet
Az adatváltozás bejegyzésére irányuló eljárás szabályai
28. §		
Az ingatlan adatainak, valamint – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény
hatálya alá tartozó természetes személy és a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy kivételével – az ingatlannyilvántartásba bejegyzett jogosult
a)
természetes személy 8. § (1) bekezdés b) pontja szerinti természetes személyazonosító adatának, lakcímének
és állampolgárságának,
b)
nem természetes személy nevének és székhelyének
a megváltozását az ingatlanügyi hatóság az érdekelt kérelmére vagy hivatalból jegyzi be az ingatlan-nyilvántartásba.

14. Az ingatlan adataiban bekövetkezett változás bejegyzésére irányuló eljárás
29. §

(1) A változás bekövetkezésétől vagy a tudomásszerzéstől számított harminc napon belül köteles kezdeményezni
az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott ingatlanadatok változásának
bejegyzését
a)
az a szervezet, amelynek az ingatlanadat ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének kezdeményezése
a feladatkörébe vagy az érdekkörébe tartozik,
b)
a használó,
c)
a vagyonkezelő,
d)
az állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv vagy ezek hiányában
e)
az ingatlan tulajdonosa.
(2) Kérelem, bírósági elrendelés vagy hatósági felhívás hiányában is hivatalból bejegyzi az ingatlanügyi hatóság
azt az adatváltozást, amelyről tudomást szerez, ha a bejegyzéshez szükséges, a (3) bekezdésben meghatározott
dokumentumok a rendelkezésére állnak, vagy a változáshoz szükséges adatok más közhiteles adatbázisban
elérhetők.
(3) Az ingatlan adataiban bekövetkezett változás átvezetéséhez törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet és
törvény felhatalmazása alapján megalkotott önkormányzati rendelet, vagy jogszabályban meghatározott végleges
hatósági engedély, jóváhagyás, hatósági bizonyítvány, az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmát
érintő változás átvezetéséhez pedig jogszabályban meghatározott, ingatlanügyi hatóság által érvényes záradékkal
ellátott változási vázrajz is szükséges.
(4) Művelési ág változása esetén nem kell változási vázrajzot benyújtani az ingatlanügyi hatósághoz, ha
a)
a változás egy földrészleten belül nem éri el a 400 m2-t,
b)
egy földrészlet egész területe más művelési ágra változik,
c)
egy vagy több alrészlet területe teljes egészében azonos művelési ágra változik és így a földrészlet egy
művelési ágba kerül,
d)
ha egy alrészlet egész területe más művelési ágra változik.

30. §

(1) A település közigazgatási, illetve fekvéshatárában bekövetkezett adatváltozások átvezetése érdekében az erről szóló
döntést hozó szerv hatósági határozattal hívja fel az ingatlanügyi hatóságot.
(2) Államhatár változása esetén az ingatlan-nyilvántartási átvezetést – kérelem nélkül – a változást elrendelő törvény,
valamint az ingatlanügyi hatóság által érvényes záradékkal ellátott változási vázrajz alapján kell elvégezni. Az eljárás
részletes szabályait az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet állapítja meg.

15. A bejegyzett jogosult adataiban bekövetkezett változás vezetésére irányuló eljárás
31. §

(1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá tartozó természetes
személy és a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy kivételével a jogosult a változás bekövetkeztétől számított
harminc napon belül köteles bejelenteni
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a)

természetes személy esetén a 8. § (1) bekezdés b) pontja szerinti természetes személyazonosító adatának,
lakcímének és állampolgárságának
b)
nem természetes személy esetén székhelyének
a megváltozását, és kérelmezni az adatváltozás bejegyzését.
(2) A bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető,
hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a bejelentő kéri – a (1) bekezdés
szerinti határidőben értesíti az ingatlanügyi hatóságot. A fenti eljárás vonatkozásában az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 45. § (5) bekezdése alkalmazásának nincs helye.
Az ingatlanügyi hatóság a közhiteles nyilvántartást vezető szerv értesítése alapján az adatváltozást hivatalból
bejegyzi.

VIII. Fejezet
A jogok és tények bejegyzése alapjául szolgáló okiratok és a bejegyzéshez szükséges egyéb
okiratok
16. Jogok és tények bejegyzése alapjául szolgáló okiratok
32. §

(1) Törvény eltérő rendelkezése hiányában jogok és tények bejegyzésének olyan közokirat, teljes bizonyító erejű
magánokirat vagy ezek közjegyző által hitelesített másolata (a továbbiakban együtt: okirat) alapján van helye, amely
a bejegyzés tárgyát képező jog vagy tény keletkezését, módosulását, illetve megszűnését igazolja.
(2) Törvény eltérő rendelkezése hiányában jog vagy tény bejegyzéséhez az ingatlan-nyilvántartási jogosult részéről
kiállított bejegyzési engedély, jog vagy tény törléséhez a törölni kért jog vagy tény jogosultja részéről kiállított
törlési engedély (a továbbiakban együtt: bejegyzési engedély) szükséges.
(3) A bejegyzési engedélyt a (2) bekezdés szerinti jogosult külön, a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra előírt
alakisággal rendelkező okiratban is megadhatja.

33. §

(1) Társasházi közös tulajdonba tartozó ingatlan tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés alapján a tulajdonjogváltozás az összes tulajdoni hányad legalább négyötödét képviselő tulajdonostársak szerződéses nyilatkozata
alapján is bejegyezhető; ebben az esetben a változás átvezetéséhez a többi tulajdonostárs szerződéses nyilatkozata
és bejegyzési engedélye nem szükséges.
(2) A tulajdonostársak (1) bekezdés szerinti többségének hiányában az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni
abban az esetben is, ha a szerződéses nyilatkozatot tevő tulajdonostársak az összes tulajdoni hányad legalább
kétharmadát képviselik, feltéve, hogy a társasház alapító okirata a társasházi közös tulajdonba tartozó ingatlan ilyen
többséggel való átruházását lehetővé teszi.
(3) A társasházakról szóló törvény szerinti lakásösszevonás vagy lakásmegosztás esetén bejegyzés alapjául szolgálhat
az összes tulajdoni hányad több mint felét képviselő tulajdontársak által aláírt alapító okirat, ez esetben
a bejegyzéshez a többi tulajdonostárs szerződéses nyilatkozata nem szükséges.

34. §

(1) Tulajdonjog bejegyzésének törléséhez és az eredeti ingatlan-nyilvántartási állapot visszaállításához jogerős bírósági,
hatósági határozat vagy végleges közigazgatási hatósági határozat szükséges.
(2) A bejegyzés Ptk. szerinti törlésére
a)
a jogügylet érvénytelenségét vagy a bejegyzés utólagos helytelenné válását megállapító jogerős bírósági
határozat és a törlésre irányuló elrendelés,
b)
a tulajdonszerzéshez szükséges, valamint a bejegyzés alapjául szolgáló hatósági döntésnek saját hatáskörben
vagy ügyészi felhívás nyomán történő visszavonása, bíróság általi megsemmisítése (hatályon kívül
helyezése), és a törlésre irányuló bírósági elrendelés vagy hatósági felhívás
alapján kerülhet sor.
(3) Az eredeti ingatlan-nyilvántartási állapot visszaállítása a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben csak akkor
lehetséges, ha az ingatlanügyi hatóság részére – az eredeti ingatlan-nyilvántartási állapot visszaállítása érdekében –
a hatósági felhívást kiadó hatóság a hatósági felhívással egyidejűleg igazolja, hogy azokat a személyeket, akik
az eredeti állapot visszaállításával érintettek, ügyfélként az eredeti állapot visszaállítása alapjául szolgáló eljárásba
bevonták.
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(4) Az ingatlanügyi hatóság jelzálogjogi bejegyzést az örökössel szemben a tulajdonjogának bejegyzése előtt is
teljesíthet. Ez a bejegyzés azonban csak az örökös – ha pedig az örökös az ingatlant a hagyaték átadása előtt
elidegenítette, a szerző – tulajdonjogának bejegyzésével válik hatályossá. A függő jogi helyzetre a bejegyzésben
utalni kell.
(5) Amíg az örökös az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonos, vele szemben az örökhagyó kötelezettségei alapján is
lehet ingatlan-nyilvántartási bejegyzést teljesíteni.

17. Az okiratok kellékei
35. §

(1) Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés vagy törlés alapjául szolgáló okiratnak tartalmaznia kell:
a)
az okiratban szereplő természetes személy nevét, valamint
aa)
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá nem tartozó
természetes személy további természetes személyazonosító adatait a 8. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározottak szerint,
ab)
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá tartozó
természetes személy további természetes személyazonosító adatait és a személyi azonosítóját;
b)
az okiratban szereplő jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet megnevezését, valamint
ba)
a nyilvántartását vezető szerv megnevezését és a nyilvántartási számát,
bb)
a nem nyilvántartott szervezet székhelyét;
c)
az érintett ingatlan pontos megjelölését (település neve, fekvés, helyrajzi szám) és a bejegyzéssel érintett
tulajdoni hányadot;
d)
a jog vagy tény pontos megjelölését;
e)
a jogváltozás jogcímét;
f)
egyoldalú – a bejegyzett jog törléséhez hozzájáruló – nyilatkozat kivételével az érdekeltek megállapodását;
g)
a bejegyzett jogosult bejegyzést, törlést engedő feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatát;
h)
az okiratban szereplő természetes személyek állampolgárságra vonatkozó nyilatkozatát.
(2) A belföldön kiállított magánokirat bejegyzés alapjául csak akkor szolgálhat, ha kitűnik belőle a keltezés helye és
ideje, továbbá, ha az okiratot ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos ellenjegyzéssel látta el, és
a)
a meghatalmazottaknak és a feleknek az okirat alapján nyilvánvalóan azonosítható aláírását tartalmazza,
b)
az elektronikus okiraton az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú
elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és azon időbélyegzőt helyez el,
c)
az elektronikus okiratot az aláíró a Kormány rendeletében meghatározott azonosításra visszavezetett
dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesíti, vagy
d)
olyan, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott szolgáltatás keretében jött létre, ahol
a szolgáltató az okiratot a kiállító azonosításán keresztül a kiállító személyéhez rendeli és a személyhez
rendelést a kiállító saját kezű aláírására egyértelműen visszavezethető adattal együtt vagy az alapján
hitelesen igazolja; továbbá a szolgáltató az egyértelmű személyhez rendelésről kiállított igazolást
elektronikus dokumentumba kapcsolt, elválaszthatatlan záradékba foglalja, és azt az okirattal együtt
legalább fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel és legalább fokozott biztonságú időbélyegzővel
látja el.
(3) A papíralapú köz- és magánokirat kizárólag abban az esetben fogadható el az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés
alapjául, ha azt a szerkesztő ügyvéd, kamarai jogtanácsos vagy közjegyző elektronikus okirattá alakította.
(4) Nem alkalmas bejegyzésre az olyan okirat, amelyen a készítő és ellenjegyző ügyvéd, kamarai jogtanácsos, illetve
a közokiratba foglaló közjegyző szerződő félként van feltüntetve.
(5) Ha az átalakításos önálló zálogjog bejegyzése iránti eljárásban benyújtott okirat nem tartalmazza a zálogkötelezett
(1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti személyi azonosítóját, akkor ezt az ingatlanügyi hatóság a személyiadat- és
lakcímnyilvántartásból, hivatalból pótolja.

36. §

(1) Ha az okiratot a nyilatkozattevő helyett meghatalmazott írta alá, a képviseleti jogosultságot az ingatlanügyi hatóság
által biztosított elektronikus űrlap kitöltésével kell igazolni, ha
a)
az ügyleti meghatalmazás korlátozást nem tartalmaz,
b)
az ügyleti meghatalmazás az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott
valamely korlátozást tartalmazza.
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(2) Ha az okiratot a nyilatkozattevő helyett meghatalmazott írta alá és az ügyleti meghatalmazás az (1) bekezdés
b) pontja szerinti korlátozáson kívül egyéb korlátozást is tartalmaz, a kérelemhez csatolni kell az elektronikus
közokiratba foglalt, vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett elektronikus magánokirati formában
kiállított meghatalmazást. Ebben az esetben a kérelem kizárólag sommás vagy teljes eljárás keretében bírálható el.
(3) Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozata alapján a jogügylet akkor kerülhet bejegyzésre,
ha a jognyilatkozat megfelel a 35. § (2) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:7. § (4) bekezdésében előírt feltételeknek.
37. §

(1) A bejegyzés alapjául szolgáló jogerős bírósági, hatósági határozat vagy végleges közigazgatási hatósági döntés
(e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: határozat) tartalmára a 35. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók
azzal az eltéréssel, hogy a határozatban a felek megállapodását – ideértve a bejegyzési engedélyt is – a bíróság,
hatóság rendelkezése pótolja. Ez utóbbi rendelkezés bíróság által okiratba foglalt jognyilatkozatra nem vonatkozik.
(2) Az állami szervek által vezetett, jogszabály által rendszeresített nyilvántartásokból készített kivonatnak csak
a bejegyzéshez szükséges adatokat kell tartalmaznia.

38. §		
Ha a társasházakról szóló törvényben szabályozott társasházi közösköltség-tartozás, illetve a lakásszövetkezetekről
szóló törvényben szabályozott költséghátralék biztosítékául szolgáló jelzálogjog bejegyzése iránti eljárásban
benyújtott okirat nem tartalmazza a kötelezett személyi azonosító jelét, akkor azt az ingatlanügyi hatóság
a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatátvétellel, hivatalból pótolja.

18. A külföldön kelt okiratok
39. §

(1) Ha a magánokiratot külföldön állították ki, – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a nyilatkozattevő
aláírását (kézjegyét) a magyar külképviseleti hatósággal kell hitelesíttetni, illetve az aláírás (kézjegy) hitelesítésére
jogosult külföldi szerv által történt hitelesítést kell a magyar külképviseleti hatósággal hitelesíttetni (diplomáciai
hitelesítés, illetve felülhitelesítés). Ahol magyar külképviseleti hatóság nem működik, az aláírást (kézjegyet) a magyar
állam érdekeit képviselő állam külképviseleti hatóságával kell hitelesíttetni.
(2) Ahol magyar külképviseleti hatóság nem működik, és a magyar érdekeket más állam külképviseleti hatóságai sem
képviselik, a nyilatkozattevő aláírását (kézjegyét) az okirat kiállítása helye szerinti állam hatóságának kell hitelesíteni.
(3) Nincs szükség a külföldön kiállított magánokirat diplomáciai hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére, ha az okiratot
hitelesítési záradékkal (Apostille) látták el, vagy a hitelesítés, illetve felülhitelesítés alól az Európai Unió kötelező
jogi aktusa, nemzetközi megállapodás vagy viszonossági gyakorlat egyébként felmentést ad. Ilyen nemzetközi
megállapodás vagy viszonossági gyakorlat fennállását a bejegyzést kérő félnek kell megjelölni, illetve arra
hivatkozni. Viszonossági gyakorlat fennállásáról az igazságügyért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó.
(4) A külföldön kiállított magánokiratot, ha hitelesítéssel vagy hitelesítési záradékkal (Apostille) nincs ellátva, és
nemzetközi megállapodás vagy viszonossági gyakorlat sem ad felmentést a hitelesítés, illetve felülhitelesítés alól,
vagy ha egyébként a külföldön kiállított magánokirat alaki szempontból történő felhasználhatóságát illetően
kétség merült fel, az ingatlanügyi hatóság állásfoglalás végett az igazságügyért felelős miniszterhez terjeszti fel.
Az igazságügyért felelős miniszter állásfoglalása kialakítása során a kérelemben előadott, méltánylást érdemlő
rendkívüli körülményeket is figyelembe veheti. A fenti esetekben az okirat felhasználhatóságával kapcsolatban
az igazságügyért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó.
(5) A papíralapú, külföldön aláírt és diplomáciai hitelesítéssel, diplomáciai felülhitelesítéssel vagy Apostille
tanúsítvánnyal ellátott magánokirat bejegyzés alapjául akkor szolgálhat, ha azt magyarországi ügyvéd, kamarai
jogtanácsos vagy közjegyző előzetesen elektronikus okirattá alakította.

40. §

(1) A külföldön kiállított közokirat – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel –, akkor használható fel
az ingatlan-nyilvántartási eljárásban, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviseleti
hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. Ahol magyar külképviseleti hatóság nem működik, a közokiratot
a magyar állam érdekeit képviselő állam külképviseleti hatóságával kell felülhitelesíttetni.
(2) Ahol magyar külképviseleti hatóság nem működik, és a magyar érdekeket más állam külképviseleti hatóságai sem
képviselik, a külföldi közokirat felülhitelesítés hiányában is felhasználható.
(3) Nincs szükség a külföldön kiállított közokirat diplomáciai felülhitelesítésére, ha az okiratot hitelesítési záradékkal
(Apostille) látták el, vagy a felülhitelesítés alól az Európai Unió kötelező jogi aktusa, nemzetközi megállapodás
vagy viszonossági gyakorlat egyébként felmentést ad. Ilyen nemzetközi megállapodás vagy viszonossági gyakorlat
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fennállását a bejegyzést kérő félnek kell megjelölni, illetve arra hivatkozni. Viszonossági gyakorlat fennállásáról
az igazságügyért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó.
(4) A papíralapú, külföldön kiállított és diplomáciai felülhitelesítéssel vagy Apostille tanúsítvánnyal ellátott közokirat
bejegyzés alapjául akkor szolgálhat, ha azt magyarországi ügyvéd, kamarai jogtanácsos vagy közjegyző előzetesen
elektronikus okirattá alakította.
(5) Ingatlanra bejegyezhető jogot vagy tényt érintően külföldön kiállított ügyleti meghatalmazás magyarországi
ingatlan-nyilvántartási eljárásban akkor használható fel, ha azt magyarországi közjegyző előzetesen elektronikus
okirattá alakította.

19. Bejegyzéshez szükséges egyéb okiratok
41. §

(1) A bejegyzéshez az alapul szolgáló okiraton, a bejegyzési kérelmen, továbbá a bejegyzési engedélyen felül
– ha jogszabály előírja – meghatározott hatósági engedély (jóváhagyás), illetve hatósági bizonyítvány szükséges.
(2) Ha a változás az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmát érinti, vagy ha jogszabály azt előírja,
a változás átvezetéséhez az ingatlanügyi hatóság által érvényes záradékkal ellátott változási vázrajz is szükséges.

IX. Fejezet
A kérelem alapján folytatott – jogok és tények bejegyezésére irányuló – eljárás szabályai
20. Általános szabályok
42. §

(1) A jogok és tények bejegyzésére irányuló, kérelemre induló eljárásokban a jogi képviselet kötelező. Jogi
képviselőként az ingatlanügyi hatósági eljárásban ügyvédi kamarai nyilvántartásba bejegyzett eljárási
jogosultsággal rendelkező ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos, valamint a fél képviseletében a közjegyzőkről szóló
1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) alapján eljáró közjegyző járhat el.
(2) A beadványokat az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott – az ingatlanügyi
hatóság által biztosított – elektronikus űrlap alkalmazásával kell benyújtani.

43. §		
A kérelemhez csatolni kell a bejegyzés alapjául szolgáló okiratot, közjegyzői okirat esetén a közjegyzői okirat hiteles
kiadmányát, amelynek tartalmaznia kell jogszabályban meghatározott esetekben az okiratra vezetett záradékot.
A kérelemhez csatolni kell továbbá a bejegyzéshez szükséges egyéb iratokat is.
44. §

(1) Jogok, tények bejegyzésére irányuló eljárás a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a jog vagy tény bejegyzésével
közvetlenül érintett valamennyi személy közös kérelme alapján folytatható le.
(2) Bejegyzett jog vagy tény törlésének, amennyiben ezt az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet
nem zárja ki, a jog vagy tény jogosultja kérelme alapján is helye van.
(3) A kérelem – a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel – addig az időpontig, amíg az ingatlanügyi hatóság a döntés
közlése iránt nem intézkedik, a szerződő felek közokiratba, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett
magánokiratba foglalt közös nyilatkozatával visszavonható vagy módosítható. Ha a bejegyzés folytán harmadik
személy vált volna jogosulttá, a kérelem visszavonásához vagy módosításához az ő közokiratba, ügyvéd vagy
kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba foglalt hozzájárulása is szükséges.
(4) Attól az időponttól kezdődően, hogy az érintett ingatlanra, tulajdoni hányadot érintő kérelem esetén az érintett
tulajdoni hányadra vonatkozó további kérelmet, bírósági elrendelést vagy hatósági felhívást széljegyzett
az ingatlanügyi hatóság, a kérelem csak a következő széljegy (széljegyek) jogosultjainak a (3) bekezdésben
szabályozottak szerint kiállított hozzájárulásával módosítható vagy vonható vissza.

45. §		
Amennyiben a bejegyzett jog törlése hivatalból elmaradt, nem kell okiratot csatolni a törlés iránti kérelemhez,
ha a haszonélvezeti, a tartási, gondozási vagy az életjáradéki jog, továbbá a használat jogának a jogosult
elhalálozása következtében történő megszűnése a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatokból
kétségtelenül megállapítható.
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21. Az eljárás megindítása
46. §

(1) A kérelemnek, ahhoz, hogy széljegyezhető legyen, legalább tartalmaznia kell:
a)
a kérelmező természetes személy nevét, valamint
aa)
a 8. § (1) bekezdés b) pontja szerinti további természetes személyazonosító adatait és értesítési
címét – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá nem
tartozó természetes személy esetében,
ab)
további természetes személyazonosító adatait vagy a személyi azonosítóját a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá tartozó természetes személy
esetében;
b)
a kérelmező
ba)
székhelyét – székhely hiányában magyarországi értesítési címét – a cégjegyzékbe bejegyzett jogi
személy kivételével a jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet esetében;
bb)
cégjegyzékszámát a cégjegyzékbe bejegyzett jogi személy esetében;
c)
az érintett település megnevezését;
d)
az érintett ingatlan fekvését és helyrajzi számát, valamint
e)
annak a jognak, ténynek vagy adatnak a megjelölését, amelynek bejegyzését, módosítását, törlését kérik.
(2) Az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja alá tartozó személy, ha belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem
rendelkezik, köteles a kérelemben magyarországi elérhetőségi címet megadni.
(3) Az elektronikus ügyintézésre kötelezett vagy azt önként vállaló kérelmező esetében az (1) bekezdés szerinti
értesítési címmel egyenértékűnek minősül a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó
elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló 2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti ajánlott elektronikus kézbesítési
szolgáltatás keretében a kérelmező részére biztosított tárhely.
(4) Ha a kérelem
a)
az (1) bekezdésben meghatározott valamely adat
aa)
hiánya miatt, vagy
ab)
az (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában, b) pont bb) alpontjában, illetve c), d) vagy e) pontjában
meghatározott adat hibás megadása miatt, vagy
b)
a (2) bekezdés szerinti esetben a magyarországi elérhetőségi cím hiánya miatt, vagy
c)
az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott kivétellel az eljárás igazgatási
szolgáltatási díjának meg nem fizetése miatt
széljegyzésre alkalmatlan, az ingatlanügyi hatóság elektronikus igazolást küld a jogi képviselő számára arról, hogy
a kérelem széljegyzésének akadálya van. Ebben az esetben a kérelmet be nem nyújtottnak kell tekinteni.

47. §		
Az eljárás megindításáról az ingatlanügyi hatóság a kérelmezőket, valamint valamennyi, az ingatlanra bejegyzett
joggal vagy ténnyel rendelkező jogosultat értesíti.

22. Az eljárás felfüggesztése
48. §

(1) Az ingatlanra vonatkozó jogok, tények bejegyzése iránti eljárást az ingatlanügyi hatóság felfüggeszti:
a)
e törvény eltérő rendelkezése hiányában, a rangsorban előrébb álló beadvány elintézéséig;
b)
ha a kérelem, bírósági elrendelés vagy hatósági felhívás beérkezését megelőzően tulajdonjog fenntartáshoz
kapcsolódó vevői jogot jegyeztek be a tulajdoni lapra, a tulajdonjog fenntartáshoz kapcsolódó vevői jog
bejegyzése iránti kérelem ingatlanügyi hatósági benyújtásától számított legfeljebb hat hónapos határidő
elteltéig;
c)
a felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás megindítása tényének
bejegyzésétől a kijavítás tárgyában hozott döntésben foglaltak ingatlan-nyilvántartási átvezetéséig.
(2) Az ingatlanügyi hatóság a közös tulajdonban álló ingatlanok esetében felfüggeszti a tulajdonostársak egy részével
kötött kisajátítást pótló adásvételi vagy csereszerződés alapján történő tulajdonjog bejegyzésére irányuló eljárást,
míg az ingatlan valamennyi tulajdonostársának vonatkozásában kisajátítást pótló adásvételi vagy csereszerződés,
vagy a kisajátításról szóló végleges határozat, vagy a kisajátítási eljárás más módon történő végleges lezárásáról
szóló döntés benyújtásra nem kerül. E törvény alkalmazásában kisajátítást pótló adásvételi vagy csereszerződésnek
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az a szerződés minősül, amelyhez mellékletként benyújtásra került a szerződő felek által aláírt – a kisajátításról szóló
jogszabályok szerinti – kisajátítási terv is.
(3) Az ingatlanügyi hatóság az ingatlanra vonatkozó jogok, tények bejegyzése iránti eljárást – legfeljebb hat hónapra –
akkor is felfüggeszti, ha
a)
a bejegyzés alapjául szolgáló okirat valódiságát, jogszerűségét az aláíró felek, illetve a hitelesítő vagy
ellenjegyző személyek valamelyike vitatja,
b)
ha a bejegyezni kért jog, tény jogosultjának személye tekintetében a felek között jogvita alakul ki, vagy
c)
ha a kérelem érdemi elbírálása a gyámhatóság hatáskörébe tartozó kérdés előzetes elbírálásától függ.
(4) A (3) bekezdés a) és b) pontjában foglalt esetben, ha az eljárás felfüggesztése iránti kérelmet benyújtó ügyfél
a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidő alatt a bejegyzés alapjául szolgáló okirat érvénytelensége vagy
hatálytalansága iránti per megindítását nem igazolja, az ingatlanügyi hatóság eljárását az általános szabályok szerint
folytatja le.
(5) A bejegyzés alapjául szolgáló okiratban félként szereplő érdekelteknek az eljárás folytatása iránti együttes kérelmét
közokiratban, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratban kell benyújtani.

23. A kérelem elutasítása
49. §

(1) Nem alkalmas hiánypótlásra a kérelem, és el kell utasítani, ha ahhoz, hogy a változás bejegyezhető legyen,
a)
a bejegyzés alapjául szolgáló okirat tartalmát kellene módosítani, vagy az abban megjelölt jogcímet kellene
pótolni,
b)
a szerződő vagy jogosult, illetve kötelezett felek személyét kellene megváltoztatni,
c)
a település megjelölését, az ingatlan fekvését vagy helyrajzi számát kellene megváltoztatni, illetve pótolni,
d)
a szerződő, a jogosult, illetve kötelezett felek bármelyikének a nyilvánvalóan azonosítható aláírását kellene
utólag pótolni,
e)
az okirat ellenjegyezéséről, az aláírás közjegyzői hitelesítéséről, tanúk általi aláírásáról kellene gondoskodni,
f)
a bejegyzési engedélyt kellene pótolni,
g)
az okirat keltezésének helyét vagy az időpontját kellene feltüntetni,
h)
az ingatlanügyi hatóság által érvényes záradékkal ellátott változási vázrajzot kellene pótolni.
(2) Nem vonatkozik az (1) bekezdés
a)
a) pontja arra az esetre, ha a benyújtott okirat tartalmát a felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba
kijavítása iránti eljárás eredményeként az ingatlan adataiban bekövetkezett változásra tekintettel kellene
módosítani,
b)
b) pontja arra az esetre, ha a fél személye jogutódlás miatt változik meg, és ezt az ingatlan-nyilvántartásban
a kérelmező okirattal igazolja,
c)
c) pontja arra az esetre, ha az ingatlan helyrajzi száma a kérelem iktatását követően, az érdemi döntés
meghozatala előtt az ingatlanügyi hatóság ügykörében felmerült, kizárólag számítástechnikai okból került
módosításra, és az ingatlan minden más adata változatlan.
(3)	El kell utasítani a bejegyzési kérelmet akkor is, ha a bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak olyan tartalmi vagy alaki
hiányossága van, amely miatt az nyilvánvalóan érvénytelen. Az érvénytelenség akkor nyilvánvaló, ha ez a tény
önmagában az okiratból megállapítható.

50. §		
A beadvány megtartja a benyújtás időpontjának megfelelő ranghelyét, ha az elutasításra a 49. § (1) bekezdésében
foglaltak miatt került sor, és a döntés átvételétől számított 15 napon belül új kérelemben pótolták az elutasításról
szóló határozatban megjelölt hiányosságokat.
51. §		
A hiány pótlására való felhívás nélkül el kell utasítani a bejegyzés iránti kérelmet akkor is, ha
a)
a kérelem vagy a benyújtott okirat, illetve azok együttes tartalma érthetetlen, ellentmondó,
b)
a kérelemhez a bejegyzés alapjául szolgáló okiratot vagy föld tulajdonjogának felszámolási, illetve
önkormányzati adósságrendezési eljárás során történő megszerzése esetén az árverési jegyzőkönyvet nem
csatolták,
c)
a föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerződésen vagy a föld tulajdonjogának végrehajtási,
felszámolási, illetve önkormányzati adósságrendezési eljárás során történő szerzése esetén az árverési
jegyzőkönyvön a mezőgazdasági igazgatási szerv törvényben előírt jóváhagyásáról szóló záradék nem
szerepel,
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a tulajdonszerzés a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott földszerzési
maximumba ütközik.

24. Az automatikus döntéshozatali eljárásra vonatkozó eltérő szabályok
52. §

(1) Az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételekkel
automatikus döntéshozatalnak van helye.
(2) Ha a kérelem benyújtása olyan időpontra esik, amelyben az ingatlanügyi hatóságnál a munka szünetel,
az automatikus döntéshozatali eljárás ügyintézési határidejének kezdő időpontja a következő munkanap.

25. Automatikus döntéshozatali eljárásban vagy sommás eljárásban elbírált kérelem teljes eljárásban
történő ismételt elbírálása
53. §

(1) Ha az ügyfél az Ákr. 42. §-a alapján a kérelem teljes eljárásban történő elbírálását kéri, a teljes eljárásban hozott
döntés hatálya az automatikus döntéshozatali vagy a sommás eljárásban hozott döntésen alapuló további
bejegyzésekre is kiterjed.
(2) Az automatikus döntéshozatali eljárásban vagy sommás eljárásban elbírált kérelem teljes eljárásban történő
ismételt elbírálására irányuló eljárás során a jogi képviselet nem kötelező.
(3) A teljes eljárásban hozott érdemi döntésében az ingatlanügyi hatóság az automatikus döntéshozatali vagy sommás
eljárásban hozott döntést módosítja, vagy a bejegyzés változatlanul hagyása mellett a korábbi döntését hatályában
fenntartja.
(4) Az ingatlanügyi hatóság a teljes eljárásban történő elbírálásban hozott módosító döntésben foglaltakat
az automatikus döntéshozatali vagy a sommás eljárásban hozott döntés ranghelyén jegyzi be.

X. Fejezet
Jogorvoslat
26. Közigazgatási per
54. §

(1) Közigazgatási pernek a döntés meghozatalától számított egy év elteltével nincs helye.
(2) A bíróság az ingatlanügyi hatóság döntését megváltoztathatja.
(3) Az ingatlanügyi hatóság döntésével szemben kezdeményezett közigazgatási per során hozott határozat hatálya
a megtámadott bejegyzésen alapuló további bejegyzésekre is kiterjed.
(4) A felperes azonnali jogvédelem iránti kérelmére a bíróság ideiglenes intézkedésként elrendelheti a közigazgatási
per iránti keresetlevél benyújtása tényének bejegyzését követően érkezett beadványok intézésének felfüggesztését
a)
a fennálló állapot megváltozásának megakadályozása érdekében, ha az eredeti állapot utóbb
helyreállíthatatlan lenne,
b)
a kérelmező későbbi joggyakorlása meghiúsulásának megakadályozása érdekében,
c)
a kérelmezőt közvetlenül fenyegető hátrány bekövetkezésének elhárítása érdekében, vagy
d)
egyéb, különös méltánylást érdemlő okból.
(5) A felfüggesztés tényét be kell jegyezni az ingatlan tulajdoni lapjára.
(6) A közigazgatási perben – a (4) bekezdésben meghatározott azonnali jogvédelmi eszközön kívül – azonnali
jogvédelmi eszköz nem vehető igénybe.
(7) A bejegyzés alapjául szolgáló okiratok hiányosságai a bírósági eljárásban nem pótolhatók.
(8) A felülvizsgálati kérelem folytán hozott kúriai határozat hatálya a feleken kívül azokra is kiterjed, akik a felülvizsgálati
kérelem benyújtása tényének bejegyzését követően szereztek jogot.

27. Felügyeleti eljárás
55. §

(1) A felügyeleti eljárás során hozott döntés hatálya a felülvizsgált bejegyzésen alapuló további bejegyzésekre is
kiterjed.
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(2) Az Ákr. 123. § (1) bekezdés h) pontjának alkalmazásában súlyos eljárási jogszabálysértésnek minősül, ha
a)
az ingatlanügyi hatóság sommás vagy teljes eljárásban a kérelemnek helyt adó döntést a bejegyzés alapjául
szolgáló okirat hiánya ellenére hozta meg,
b)
a beadványok intézése a rangsor elvének megsértésével történt, vagy
c)
a beadvány intézése a kérelem széljegyzése nélkül történt.
(3) Ha a felügyeleti eljárás megindításának időpontjáig az ingatlan tulajdoni lapján a felügyeleti eljárással érintett
döntésen alapuló további bejegyzés történt, az Ákr. 121. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásának az Ákr. 121. §
(3) bekezdés c) pontja szerint nincs helye.

XI. Fejezet
A változás vezetésének különös szabályai
56. §		
Az e Fejezetben meghatározott eljárásokban a IX. Fejezet rendelkezéseit az e Fejezetben foglalt eltéréssel kell
alkalmazni.

28. Bejegyzés helyesbítése
57. §

(1) Bejegyzés helyesbítése történhet a bejegyzés kijavításával vagy kiegészítésével.
(2) A bejegyzés alapjául szolgáló okirathoz képest hibás bejegyzést az érintettek közösen előterjesztett kérelmére
az ingatlan-nyilvántartást vezető hatóság kijavítja. Az ingatlan-nyilvántartást vezető hatóság az érintettek közösen
előterjesztett kérelmére kiegészíti a bejegyzést, ha az a bejegyzés alapjául szolgáló okirathoz képest hiányos.
(3) Ha az ingatlan-nyilvántartásból megállapítható, hogy időközben az ingatlanra vonatkozóan harmadik személy jogot
szerzett vagy harmadik személy javára tényt jegyeztek be, a jogra és tényre vonatkozó helyesbítésnek akkor van
helye, ha ehhez a harmadik személy hozzájárul.
(4) A bejegyzés helyesbítéséről szóló döntést az eredeti kérelem rangsorában kell meghozni.
(5) A bejegyzés e § szerinti helyesbítésének jogok és tények esetében a bejegyzés alapjául szolgáló döntés
meghozatalától számított három éven belül van helye.

29. Bírósági elrendelés, hatósági felhívás alapján hivatalból folytatott eljárás
58. §

(1) Az eljáró bíróság bejegyezhető jogra, tényre, illetve az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult és az ingatlan
adataiban bekövetkezett változásokra vonatkozó, feltételt nem tartalmazó, végrehajtható határozata alapján
elrendeli az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést.
(2) Az ingatlanügyi hatóság a bírósági elrendelés tartalmának megfelelő változást – amennyiben a bejegyzésnek
akadálya nincs – hivatalból jegyzi be az ingatlan-nyilvántartásba.
(3) Ha az ingatlanügyi hatóság megítélése szerint a bejegyzésnek jogszabályon alapuló olyan akadálya van, amely
a bejegyzésben érdekelt személy általi hiánypótlással sem orvosolható, vagy az ingatlanügyi hatóság hiánypótlási
felhívása eredménytelen, köteles ezt a bíróság felé haladéktalanul jelezni és a bírósági határozat kijavítását vagy
kiegészítését kezdeményezni.
(4) Ha a bíróság az ingatlanügyi hatóság jelzésére 60 napon belül nem reagál, vagy a határozat kijavítását
vagy kiegészítését bármilyen okból megtagadja, és az ingatlanügyi hatóság megítélése szerint a bírósági
elrendelésben foglaltak bejegyzésének jogszabályon alapuló akadálya továbbra is fennáll, az ingatlanügyi hatóság
az (5)–(7) bekezdésben foglaltak szerint jár el.
(5) Ha a bírósági elrendelésben foglaltak azért nem teljesíthetők, mert
a)
a bejegyzés akadályát képezi a hatályos ingatlan-nyilvántartási állapot,
b)
a bírósági elrendelés nem tartalmazza teljeskörűen a bejegyzéshez szükséges – e törvényben vagy
az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben előírt – adatokat,
c)
a bejegyzés teljesítéséhez jogszabályban előírt valamely okirat hiányzik, és azt az érdekeltek az ingatlanügyi
hatóság által kiadott hiánypótlási felhívásban foglaltak ellenére nem pótolták,
az ingatlanügyi hatóság határozatában megállapítja, hogy a bírósági elrendelés nem végrehajtható.
(6) Az ingatlanügyi hatóság az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet szerinti közléssel egyidejűleg
az (5) bekezdés szerinti határozatot – az ügy valamennyi iratával együtt – megküldi az ügyésznek is.
(7) Az (5) bekezdés alá nem tartozó esetben az ingatlanügyi hatóság a bejegyzést teljesíti.
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(8) Ha az (5) bekezdés szerinti döntéssel szemben közigazgatási pert indítanak, ennek tényéről az ingatlanügyi hatóság
az ügyészt értesíti, és a per jogerős befejezését követően a bíróság határozatát a részére megküldi.
(9) A bírósági elrendelés végrehajthatatlanságát megállapító határozat alapján a bejegyzésben érdekelt személy
kezdeményezheti, a közérdek sérelme esetén az ügyész kezdeményezi a bírósági elrendelés alapjául szolgáló
határozattal szembeni perújítást. Ez esetben a perújításra a polgári perrendtartásról szóló törvényt az e törvényben
foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
(10) Az ügyész vagy az érdekelt személy a (9) bekezdés szerinti perújítást az (5) bekezdés szerinti határozat
kézhezvételétől, a (8) bekezdés szerinti közigazgatási per indítása esetén a közigazgatási per jogerős
befejeződésétől számított hat hónapos jogvesztő határidőn belül kezdeményezheti.
(11) A (9) bekezdés szerinti perújítás esetén a perújítás alapja az ingatlanügyi hatóságnak a bírósági elrendelés
végrehajthatatlanságát megállapító határozata. A bejegyzésben érdekelt fél vagy közérdek sérelme esetén
az ügyész által határidőben történt kezdeményezés esetén a bíróság a perújítási eljárást köteles érdemben
lefolytatni.
59. §

(1) Az eljáró hatóság a bejegyezhető jogra, tényre, illetve az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult és az ingatlan
adataiban bekövetkezett változásokra vonatkozó, feltételt nem tartalmazó, végrehajtható határozata alapján felhívja
az ingatlanügyi hatóságot a bejegyzés teljesítésére.
(2) Az ingatlanügyi hatóság a hatósági felhívás tartalmának megfelelő változást – amennyiben a bejegyzésnek akadálya
nincs – hivatalból jegyzi be az ingatlan-nyilvántartásba.
(3) Ha az ingatlanügyi hatóság megítélése szerint a bejegyzésnek jogszabályon alapuló olyan akadálya van, amely
a bejegyzésben érdekelt személy általi hiánypótlással sem orvosolható, vagy az ingatlanügyi hatóság hiánypótlási
felhívása eredménytelen, köteles erről a hatóságot haladéktalanul tájékoztatni és a bejegyzési akadály okának
megszüntetését kezdeményezni.
(4) Ha a hatóság az ingatlanügyi hatóság kezdeményezésére 60 napon belül nem reagál, vagy a bejegyzési akadály
okának megszüntetését bármilyen okból megtagadja, és az ingatlanügyi hatóság megítélése szerint a hatósági
felhívásban foglaltak bejegyzésének jogszabályon alapuló akadálya továbbra is fennáll, az ingatlanügyi hatóság
az (5)–(7) bekezdés szerint jár el.
(5) Amennyiben a hatósági felhívásban foglaltak azért nem teljesíthetők, mert
a)
a bejegyzés akadályát képezi a hatályos ingatlan-nyilvántartási állapot,
b)
a hatósági felhívás nem tartalmazza teljeskörűen a bejegyzéshez szükséges – e törvényben vagy az e törvény
végrehajtására kiadott kormányrendeletben előírt – adatokat,
c)
a bejegyzés teljesítéséhez jogszabályban előírt valamely okirat hiányzik, és azt az érdekeltek az ingatlanügyi
hatóság által kiadott hiánypótlási felhívásban foglaltak ellenére nem pótolták,
az ingatlanügyi hatóság határozatában megállapítja, hogy a hatósági felhívás nem végrehajtható.
(6) Az ingatlanügyi hatóság az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet szerinti közléssel egyidejűleg
az (5) bekezdés szerinti határozatot – az ügy valamennyi iratával együtt – megküldi az ügyésznek is.
(7) Az (5) bekezdés alá nem tartozó esetben az ingatlanügyi hatóság a bejegyzést teljesíti.
(8) Ha az (5) bekezdés szerinti határozattal szemben közigazgatási pert indítanak, ennek tényéről az ingatlanügyi
hatóság az ügyészt értesíti, és a per jogerős befejezését követően a bíróság határozatát a részére megküldi.
(9) A hatósági felhívás végrehajthatatlanságát megállapító határozat alapján, a bejegyzésben érdekelt személy
kezdeményezheti, a közérdek sérelme esetén az ügyész kezdeményezi a hatósági eljárás megismétlését.
(10) Az ügyész vagy az érdekelt személy a hatósági eljárás megismétlését az (5) bekezdés szerinti határozat
kézhezvételétől, a (8) bekezdés szerinti közigazgatási per indítása esetén a közigazgatási per jogerős befejezésétől
számított hat hónapos jogvesztő határidőn belül kezdeményezheti.

60. §		
Bíróság vagy közjegyző végrehajtható határozata alapján induló eljárás díját a kötelezett utólag, az ingatlanügyi
hatóság döntésébe foglalt díjfizetési felhívás alapján köteles megfizetni.

30. A központi címregiszterből történő adatátvétel és a címképző szerv értesítésének szabályai
61. §

(1) Az ingatlanok címadatát – a közterület ingatlanok kivételével – az ingatlan-nyilvántartás az elektronikus ügyintézés
és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény)
meghatározott központi címregiszterből (a továbbiakban: KCR) történő automatikus adatátvétel útján származtatott
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adatként tartalmazza. Az ingatlan címadata a KCR-ből történő automatikus adatátvétel (a továbbiakban:
címadatátvétel) útján válik az ingatlan-nyilvántartás részévé.
(2) Az ingatlanügyi hatóság a központi címregiszterről és címkezelésről szóló kormányrendeletben meghatározott
ingatlanokra vonatkozóan az alábbi változások átvezetéséről rendelkező – szövetkezeti házi vagy társasházi ingatlan
esetén az alapszabályban, illetve az alapító okiratban megjelölt, emeletet és ajtószámot tartalmazó – határozat,
a címkoordinátákat és az ingatlan-nyilvántartási azonosító kódot is tartalmazó adatlap, valamint az ingatlanügyi
hatóság által érvényes záradékkal ellátott változási vázrajz megküldésével tájékoztatja a címképző szervet:
a)
telekalakítás (ideértve a kisajátítási eljárásban történt változást is),
b)
épületek feltüntetése, módosítása és törlése,
c)
épület egyéb önálló ingatlanná alakítása,
d)
társas- és szövetkezeti ház alapítása, ezzel kapcsolatos módosítás és megszüntetés.
(3) A címképző szerv (2) bekezdés szerinti tájékoztatásával egyidejűleg az ingatlan-nyilvántartásban létrejövő,
a központi címregiszterről és címkezelésről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó új földrészletekre és egyéb
önálló ingatlanokra megnyitott tulajdoni lapon az ingatlan címadata helyén a „címképzés alatt” megjegyzést kell
feltüntetni.
(4) A „címképzés alatt” megjegyzés a címképzési eljárást követő címadatátvétellel egyidejűleg automatikusan törlődik
az érintett ingatlan tulajdoni lapjáról.

31. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá tartozó
természetes személy és a cégjegyzékbe bejegyzett jogi személy jogosult adatainak automatikus
átvétele
62. §

(1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá tartozó természetes
személyek esetében az ingatlan-nyilvántartás
a)
a természetes személyazonosító adatok vagy
b)
a név és a személyi azonosító
alapján azonosítja a jogosultat.
(2) Az ingatlanügyi hatóság a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerveitől személyi azonosító vagy természetes
személyazonosító adatok alapján igényelhet adatot.
(3) Az ingatlan-nyilvántartás a kérelmező által a kérelemben a 46. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában
meghatározottak szerint megadott személyhez tartozó adatok alapján, a további személyhez tartozó adatokat
közigazgatási hatósági döntés meghozatala nélkül átveszi a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból.
(4) Az adatok közül a személyi azonosítót a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító
kódok használatáról szóló törvény szerint kell kezelni, és azt a tulajdoni lapon, továbbá – ha törvény másként nem
rendelkezik – az ingatlan-nyilvántartás részeiről kiadott másolaton feltüntetni nem szabad.
(5) A cégjegyzékbe bejegyzett jogi személy esetében az ingatlan-nyilvántartás a név és a cégjegyzékszám alapján
azonosítja a jogosultat, majd a szervezet székhelyadatát közigazgatási hatósági döntés meghozatala nélkül átveszi
a cégnyilvántartásból.

32. Az ingatlan-nyilvántartás átalakítása
63. §		
Ha a teljes települést vagy a település valamely fekvését érintő olyan eljárást folytatnak le, amely az ingatlanok
adatainak tömeges megváltoztatásával jár, az ingatlan-nyilvántartást át kell alakítani.

33. A földnek minősülő ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó szabályok
64. §

(1) A föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy
közokiratba foglalt, jogszabályban meghatározott biztonsági kellékekkel rendelkező okmányon elkészített és
hatósági jóváhagyáshoz kötött szerződés bejegyzés alapjául akkor szolgálhat, ha szerepel rajta a mezőgazdasági
igazgatási szerv jóváhagyásáról szóló záradék.
(2) Az elővásárlásra jogosult javára történő bejegyzés iránti kérelemhez csatolandó bejegyzési engedélynek
tartalmaznia kell a jogszerző bejegyzéshez szükséges adatait.
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(3) Végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás során történő tulajdonszerzés esetén
a tulajdonjog-bejegyzés iránti kérelemhez csatolt árverési jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia a mezőgazdasági
igazgatási szerv jóváhagyó záradékát.
(4) Abban az esetben, ha a föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerződéshez nem szükséges
a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása, azonban a szerződést az elővásárlásra jogosultakkal hirdetményi
úton, a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője közreműködésével kell közölni, a bejegyzésre
irányuló kérelmet a kifüggesztett szerződésnek az ingatlan tulajdonosa által történő kézhezvételétől számított
harminc napon belül kell az ingatlanügyi hatósághoz benyújtani.
(5) A föld tulajdonjogának hatósági jóváhagyáshoz nem kötött megszerzésére irányuló szerződések esetében
a kérelmezőnek az ingatlan-nyilvántartási kérelemben nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződést a mezőgazdasági
igazgatási szervnek nem kell jóváhagynia, továbbá
a)
a közeli hozzátartozók között történt tulajdonjog-átruházás esetén csatolni kell a szerződő feleknek
a szerződésbe vagy a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra előírt alakisággal rendelkező okiratba foglalt
– büntetőjogi felelősségük tudatában tett – nyilatkozatát arról, hogy közöttük közeli hozzátartozói viszony áll
fenn;
b)
a földnek jogszabályban foglalt módon, támogatás feltételeként más földműves részére való átadásával
megvalósuló adásvétele esetén csatolni kell a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv igazolását
a feltétel fennállásáról,
c)
ha jogszabály a szerződésnek az elővásárlásra jogosultakkal hirdetményi úton történő közlését írja elő,
az elővásárlásra jogosultak részére történt szabályszerű közlés igazolásához csatolni kell az eladó részére
a jegyző által megküldött jognyilatkozatokat és iratjegyzéket.

34. Az európai öröklési bizonyítvány alapján történő bejegyzés iránti kérelemmel kapcsolatos eljárásra
vonatkozó különös rendelkezések
65. §

(1) Ha a kérelemhez bejegyzés alapjául szolgáló okiratként a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
62. cikkének (1) bekezdése szerinti európai öröklési bizonyítványt csatolnak be, az ingatlan-nyilvántartási eljárás
során e törvény rendelkezéseit az e §-ban foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
(2) Az európai öröklési bizonyítványra nem kell alkalmazni e törvénynek a külföldön kiállított közokiratokra irányadó
rendelkezéseit.
(3) Ha a benyújtott európai öröklési bizonyítványban, annak hiányos kitöltése miatt, nem szerepel minden adat, ami
az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges, az európai öröklési bizonyítványnak a hiányzó adatokkal történő
kiegészítése céljából hiánypótlási felhívást bocsát ki az ingatlanügyi hatóság.
(4) Ha az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez olyan adatok szükségesek, amelyek nem képezik az öröklési bizonyítvány
részét, az ingatlanügyi hatóság ezen adatoknak – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – az európai öröklési
bizonyítványt kiállító szervtől való beszerzése céljából hiánypótlási felhívást bocsát ki.
(5) Az anya születési családi és utóneve megjelölésének hiánya miatt a kérelem elutasításának, illetve hiánypótlási
felhívás kibocsátásának nincs helye.
(6) Ha a benyújtott európai öröklési bizonyítvány nem tartalmazza az abban igazolt örököst megillető vagyontárgyak
felsorolását és az érintett ingatlan helyrajzi számát, az örökös tulajdonjogát az európai öröklési bizonyítvány által
igazolt eszmei hányadnak megfelelően kell bejegyezni, feltéve, hogy a kérelemben a településnévvel, helyrajzi
számmal megjelölt ingatlan tulajdoni lapjának tartalma alapján az örökhagyó személye kétséget kizáróan
megállapítható és az örökös által örökölhető jog bejegyzett jogosultjaként szerepel.
(7) A benyújtott európai öröklési bizonyítványban az örököst megillető ingatlan vagyontárgyak megjelölésének hiánya
miatt a kérelem elutasításának, illetve hiánypótlási felhívás kibocsátásának nincs helye, amennyiben a kérelem
megfelel a (6) bekezdésben foglaltaknak.
(8) Az európai öröklési bizonyítvány esetében elegendő az okirat kiállító hatóság által kitöltendő, a bejegyzés alapjául
szolgáló okiratok tartalmi követelményeinek megfelelő szövegrészek hiteles fordításának benyújtása, amennyiben
nem teljesülnek az Ákr. 65. és 73. §-ában foglaltak.
(9) Ha az európai öröklési bizonyítványban megjelölt jog nem tárgya az ingatlan-nyilvántartásnak, az ingatlanügyi
hatóság megkeresi a törvény alapján eljárni köteles bíróságot megfeleltetési eljárás lefolytatása iránt.
(10) Az ingatlanügyi hatóság a bíróság megfeleltetési eljárás során hozott jogerős döntéséig az ingatlan-nyilvántartási
eljárást felfüggeszti.
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(11) Az európai öröklési bizonyítvány a megfeleltetési eljárásban hozott bírósági határozattal együtt minősül bejegyzés
alapjául szolgáló okiratnak, ha az ingatlanügyi hatóság megkeresése alapján megfeleltetési eljárás lefolytatására
került sor.
(12) A (9) bekezdésben foglalt esetben a bejegyzés során a megfeleltetési eljárás során hozott határozatban feltüntetett
jogot kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni.

35. A tulajdoni lap pótlása
66. §		
Ha az ingatlan-nyilvántartásban vezetett tulajdoni lap az azt kezelő számítástechnikai eszközzel bármely okból
nem jeleníthető meg olvasható formában vagy használhatatlanná vált, a tulajdoni lap tartalmát vissza kell állítani.
A visszaállítást az ingatlanügyi hatóság hivatalból rendeli el.

36. Az engedményezés átvezetése
67. §		
Követelés engedményezése esetén az engedményezett követelést biztosító jelzálogjognak az engedményesre
történő átszállása ingatlan-nyilvántartási bejegyzése során bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak kell tekinteni
az engedményező egyoldalú nyilatkozatát, ha az – az érdekeltek megállapodása, valamint az engedményes
nyilvánvalóan azonosítható aláírása kivételével – rendelkezik mindazon alaki és tartalmi kellékekkel, amelyeket
e törvény a bejegyzés alapjául szolgáló okiratokra vonatkozóan előír.

37. Perbejegyzés
68. §

(1) A bíróság hivatalból, a keresetlevél alperesnek történő kézbesítésével egyidejűleg, előzetesen végrehajtható
végzéssel elrendeli
a)
a törlési és kiigazítási,
b)
az ingatlan tulajdonjoga iránti,
c)
az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése iránti,
d)
az ingatlanra vonatkozó házassági vagyonjogi,
e)
a jelzálogjoggal biztosított követelés vagy az önálló zálogjog – ideértve az átalakításos önálló zálogjogot is –
alapján fennálló kielégítési jog érvényesítésére irányuló, valamint
f)
az ingatlan határvonalával és területével kapcsolatos kiigazítási
per megindítása tényének bejegyzését az ingatlan-nyilvántartásba.
(2) A büntetőeljárásról szóló törvény alapján a bíróságnak megküldött polgári jogi igény esetén, ha az (1) bekezdés
a) vagy b) pontjában foglalt feltételek fennállnak, a bíróság az (1) bekezdés szerinti végzést szintén hivatalból hozza
meg.
(3) A bejegyzéssel vagy az alapjául szolgáló okirattal kapcsolatban elkövetett bűncselekmény miatt indult
büntetőeljárásban a bíróság hivatalból, előzetesen végrehajtható végzésével elrendeli a büntetőeljárás megindítása
tényének bejegyzését az ingatlan-nyilvántartásba.
(4) A perbejegyzés alapjául szolgáló végzés ellen külön fellebbezésnek van helye.
(5) A perbejegyzés alapjául szolgáló végzés hatályon kívül helyezéséről szóló jogerős végzést a bíróság haladéktalanul,
de legfeljebb nyolc napon belül megküldi az ingatlanügyi hatóságnak a bejegyzés törlése céljából.
(6) A bejegyzett perben hozott határozaton alapuló változás bejegyzésével egyidejűleg törölni kell a perbejegyzést és
a függő hatállyal történt bejegyzéseket.
(7) A perbejegyzést törölni kell akkor is, ha az érdekelt igazolja, hogy a bíróság jogerős határozattal az eljárást
megszüntette, vagy a keresetet elutasította, illetve felmentő ítéletet hozott. A perbejegyzés törléséről szóló
bejegyzésben utalni kell az időközi bejegyzések függő hatályának megszűnésére.

69. §

(1) Polgári perben a felperes kérelmére, a jogainak megóvása érdekében, ha a polgári perrendtartásról szóló törvény
szerinti ideiglenes intézkedés elrendelésének valamely feltétele fennáll, a bíróság – a perbejegyzés elrendelésével
egyidejűleg – előzetesen végrehajtható végzéssel elrendeli, hogy a perbejegyzés teljesítését követően érkezett
beadványok intézésére irányuló eljárását az ingatlanügyi hatóság a perbejegyzés alapjául szolgáló per jogerős
befejezéséig függessze fel. A bíróság a kérelemmel összefüggésben az ideiglenes intézkedésre vonatkozó szabályok
szerint jár el.
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(2) Büntetőeljárásban a perbejegyzést követően érkezett beadványok intézésére irányuló ingatlan-nyilvántartási
eljárások felfüggesztését az eljárás jogerős befejeződéséig az ügyész, a magánvádló, a pótmagánvádló vagy
a sértett jogosult kezdeményezni. A bíróság az (1) bekezdésben meghatározottak szerint jár el.
(3) Ha az ingatlanügyi hatóság a 48. § (3) bekezdés a) vagy b) pontja szerint az eljárását felfüggesztette, a bíróság
az (1) bekezdés szerinti végzésében a felfüggesztés időtartamát a per jogerős befejezéséig meghosszabbíthatja.
(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti ingatlan-nyilvántartási eljárások felfüggesztésének tényét az ingatlanügyi hatóság
bejegyzi a tulajdoni lapra.
(5) A bíróság (1)–(3) bekezdés szerinti határozata ellen külön fellebbezésnek van helye. A fellebbezésről a másodfokon
eljáró bíróság haladéktalanul, de legfeljebb nyolc napon belül dönt.
(6) A bíróság fellebbezhető végzésben a per vagy a büntetőeljárás jogerős befejezését megelőzően is rendelkezhet
a felfüggesztett ingatlan-nyilvántartási eljárások folytatásának elrendeléséről, ha megítélése szerint a felfüggesztés
fenntartása már nem indokolt. A felfüggesztés megszüntetését polgári perben a felek, büntetőeljárásban
a (2) bekezdésben meghatározott személyek kezdeményezhetik.
(7) A per félbeszakadása esetén a felfüggesztett ingatlan-nyilvántartási eljárások felfüggesztését a bíróság megszünteti.

38. Törlési és kiigazítási perek
70. §

(1) Keresettel kérheti a bíróságtól
a)
a bejegyzés törlését és az eredeti állapot visszaállítását
aa)
érvénytelenség címén az, akinek nyilvántartott jogát a bejegyzés sérti, továbbá az ügyész,
ab)
a felszámoló és a hitelező a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. törvény
40. §-ában meghatározott esetekben,
b)
a bejegyzés törlését az az érdekelt, aki bizonyítja, hogy a bejegyzett jog elévült vagy megszűnt, illetve
a nyilvántartott tény megváltozott,
c)
a bejegyzés kiigazítását az, aki a téves bejegyzés folytán sérelmet szenvedett.
(2) Keresetindításnak az (1) bekezdés b) és c) pontja alapján akkor van helye, ha az ingatlanügyi hatósági eljárásban
a bejegyzés nem törölhető, illetve a sérelem nem orvosolható, továbbá, ha azokat eredménytelenül kísérelték meg.

39. Megismételt hagyatéki eljárás bejegyzése
71. §

(1) A közjegyző – a hagyatéki eljárás megismétlését kérő kérelmére – előzetesen végrehajtható végzéssel felhívja
az ingatlanügyi hatóságot az ingatlan tulajdonjogát érintő megismételt hagyatéki eljárás megindítása tényének
bejegyzésére.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt bejegyzésre – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – a perbejegyzésre irányadó
rendelkezéseket kell alkalmazni. A megismételt hagyatéki eljárásban hozott teljes hatályú vagy azzá vált
hagyatékátadó végzésen alapuló változás bejegyzésével egyidejűleg törölni kell a bejegyzést és a függő hatállyal
történt bejegyzéseket.
(3) A megismételt hagyatéki eljárásban hozott hagyatékátadó végzés miatt indított hagyatéki vagy tulajdonjogi pert
– a bíróság ilyen tartalmú elrendelése alapján – az (1) bekezdés szerinti bejegyzés ranghelyén kell bejegyezni.
Ebben az esetben a perben hozott határozat hatálya az e ranghelyen történt bejegyzést követő függő hatályú
bejegyzésekre is kiterjed.

40. Ügyészi felhívás, ügyészi fellépés bejegyzése
72. §

(1) Az ügyészi felhívás és az azon alapuló ügyészi fellépés tényét a kifogásolt bejegyzés ranghelyének megfelelő
ranghelyen kell bejegyezni. Az ügyészi felhívás alapján hozott határozat, valamint az ügyészi fellépés alapján indult
pert lezáró jogerős bírósági döntés hatálya a kifogásolt bejegyzésen alapuló további bejegyzésre is kiterjed.
(2) Amennyiben az ügyészi felhívásnak az ingatlanügyi hatóság az ügyész által megadott határidőben nem tesz
eleget, az ügyészi felhívás tényét az ügyészi fellépés benyújtását, illetve az ügyész eljárás megszüntetéséről szóló
értesítésének beérkezését követően törli.
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HARMADIK RÉSZ
Az ingatlan-nyilvántartás tartalmának megismerése
XII. Fejezet
A tulajdoni lap tartalmának megismerése
41. Alapvető rendelkezések
73. §

(1) Az ingatlanügyi hatóság által kezelt elektronikus ingatlan-nyilvántartási adatbázisból az e törvényben, valamint
az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben foglalt feltételek és korlátozások betartásával
megismerhető valamennyi
a)
ingatlanadat,
b)
ingatlan-nyilvántartási térképi adat,
c)
bejegyzett jogosulti adat,
d)
széljegy,
e)
érvényes jog és tény,
f)
azon törölt jog, tény és ingatlanadat, amely az adott ingatlan tulajdoni lapjának digitalizálásakor és
azt követően az elektronikusan vezetett tulajdoni lapon feltüntetésre került.
(2) Az ingatlanügyi hatóság jogszabályban rögzített feladatai ellátása, valamint a miniszter a szakmai irányításával
összefüggő feladatai ellátása érdekében díjmentesen, korlátozás nélkül férhet hozzá az ingatlan-nyilvántartási adatokhoz.
(3) Az agrárpolitikáért, a földügyért, a földügyi és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért,
az agrár-vidékfejlesztésért, az erdőgazdálkodásért, a környezetvédelemért, a természetvédelemért,
az élelmiszerlánc-felügyeletért, az élelmiszeriparért, valamint a vadgazdálkodásért és a halgazdálkodásért felelős
miniszter – a szakmai irányításával összefüggő feladatai ellátása érdekében – térítésmentesen és korlátlanul
hozzáférhet a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által kezelt és üzemeltetett adatbázisokhoz.
(4) Az ingatlan-nyilvántartás adatbázisából történő lekérdezés során a természetes személyazonosító adatok és
a személyi azonosító nem használható fel abból a célból, hogy annak alapján a lekérdező a természetes személy
tulajdonos valamennyi ingatlanát az ingatlan-nyilvántartásból megállapítsa, vagy arról adatszolgáltatást teljesítsen.
(5) A (4) bekezdés nem vonatkozik arra az esetre, ha az adatszolgáltatást vagy lekérdezést a tulajdonos valamennyi
ingatlanáról
a)
a bíróság, a bírósági végrehajtó, az adóhatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat vagy a nyomozó hatóság
törvényben meghatározott feladatai ellátása céljából,
b)
az ügyészség a közérdekvédelmi feladatai ellátásához,
c)
a jegyző a hagyatéki leltár elkészítéséhez, a közjegyző a hagyatéki eljárás lefolytatásához,
d)
a mezőgazdasági igazgatási szerv, erdészeti hatóság,
e)
az ingatlanügyi hatóság a mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld megszerzésével kapcsolatos ingatlannyilvántartási eljáráshoz vagy a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti hatósági
eljárásaihoz,
f)
a gyámhatóság a gondnoksági és gyámsági ügyekben,
g)
a szociális feladat- és hatáskörben eljáró szerv a pénzbeli és természetbeni ellátások eljárásaihoz,
h)
a bejegyzett tulajdonos vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező
meghatalmazottja,
i)
az európai öröklési bizonyítvánnyal igazolt örökös az örökhagyó valamennyi ingatlanának az ingatlannyilvántartásból történő megállapításához,
j)
törvényben meghatározott egyéb szerv vagy személy az ott meghatározott célból
kéri.
(6) A személyi azonosító lekérdezésének lehetőségét az (5) bekezdés a), b) és f ) pontjában foglaltak kivételével ki
kell zárni.

74. §

(1) A tulajdoni lapon feltüntetett adatok, valamint az ezen adatokból leválogatás útján előállított adatok
az e törvényben szabályozott módon ismerhetőek meg. A tulajdoni lap tartalma megismerhető:
a)
a tulajdonilap-másolat szolgáltatásával,
b)
a tulajdonilap-másolatba történő betekintéssel,
c)
földkönyvi adatszolgáltatással.
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(2) A tulajdonilap-másolat és a földkönyv harmadik személynek nem adható tovább, és kizárólag a szolgáltatása iránti
kérelemben meghatározott célra használható fel.

42. Tulajdonilap-másolat szolgáltatása
75. §

(1) A tulajdonilap-másolat a tulajdoni lap e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben megjelölt
adatait tartalmazó hatósági bizonyítvány.
(2) A tulajdonilap-másolat hiteles papíralapú vagy hiteles elektronikus dokumentumként szolgáltatható. A tulajdonilapmásolat szerkeszthető formában nem szolgáltatható.

76. §

(1) Tulajdonilap-másolatok a következő formában szolgáltathatóak:
a)
Szemle tulajdonilap-másolat, amely a tulajdoni lapon szereplő érvényes adatokat, jogokat és tényeket,
valamint ezek jogosultjait tartalmazza,
b)
Teljes tulajdonilap-másolat, amely a szemle tulajdonilap-másolat adatain kívül a tulajdoni lapon
elektronikusan eltárolt törölt adatokat, jogokat és tényeket tartalmazza,
c)
Ügyleti tulajdonilap-másolat, amely a teljes tulajdonilap-másolat adatain kívül a bejegyzett és törölt jogok,
tények jogosultjainak – a személyi azonosítón kívüli – a tulajdoni lapon feltüntetett valamennyi azonosító
adatát tartalmazza.
(2) Ügyleti tulajdonilap-másolat igénylésére az jogosult, aki az ingatlan-nyilvántartási eljárásra vonatkozóan
automatikus döntéshozatali eljárást kezdeményezhet. A 75. §-ban foglalt alaki és tartalmi követelményektől
eltérően az ügyleti tulajdonilap-másolatot az arra jogosult megismerheti az elektronikus ingatlan-nyilvántartási
kérelem benyújtására szolgáló informatikai felületeken.

77. §

(1) Tulajdonilap-másolatot az ingatlanügyi hatóság szolgáltathat. A közjegyző a Kjtv. 136. § (1) bekezdés i) pontjában
meghatározott jogkörében eljárva a tulajdoni lap tartalmáról tanúsítványt állíthat ki, amely a hiteles tulajdonilapmásolattal azonos hatályú.
(2) Mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld esetében – ide nem értve az erdő művelési ágban nyilvántartott
földrészleteket – a tulajdonilap-másolat szolgáltatását úgy kell teljesíteni, hogy abból megállapítható legyen
az érintett földrészletnek a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználója is, vagy az a tény, hogy
a földhasználati nyilvántartás adatai alapján az érintett földrészletre nincs bejelentett földhasználó.
(3) A tulajdonilap-másolat szolgáltatást úgy kell teljesíteni, hogy azon az érintett földrészleten álló, a földrészlettel
együtt nyilvántartott épületek és építmények beazonosíthatóak legyenek, és – amennyiben műszaki adatlap
rendelkezésre áll – a hozzájuk tartozó műszaki adatlapok tartalma megismerhető legyen.

43. Tulajdonilap-másolatba történő betekintés
78. §		
Természetes személy kérelmére a saját és olyan ingatlan tulajdonilap-másolatába, amelyen jogosultként szerepel,
a fővárosi és megyei kormányhivatal saját számítástechnikai eszközével betekintést biztosít.

44. Földkönyvi adatszolgáltatás
79. §		
A földkönyv a tulajdonilap-másolaton szereplő adatoknak a földkönyv igénylője igényei szerint az ingatlanügyi
hatóság által leválogatott és összeállított elektronikus dokumentuma. Földkönyvként a tulajdonilap-másolat
valamennyi adata nem szolgáltatható. A földkönyv az ingatlan-nyilvántartás tartalmáról tanúsító erővel nem
rendelkezik. Földkönyv szolgáltatására az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben kijelölt
ingatlanügyi hatóság jogosult.
80. §		
Az ingatlan-nyilvántartás tartalmából a következő földkönyvek szolgáltathatóak:
a)
adat-földkönyv,
b)
jogosulti adatokkal kiegészített földkönyv,
c)
tulajdonosi földkönyv,
d)
statisztikai földkönyv.
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81. §

(1) Az adat-földkönyv a tulajdonilap-másolat I. részén feltüntetett, az igénylő által meghatározott leválogatás szerinti
adatokat tartalmazza.
(2) Adat-földkönyvet bárki igényelhet.

82. §

(1) A jogosulti adatokkal kiegészített földkönyv az igénylő által meghatározott leválogatás alapján összeállított,
adatokat, jogokat és tényeket tartalmazó dokumentum, jogosulti adatokkal kiegészítve.
(2) Jogosulti adatokkal kiegészített földkönyvet az igényelhet, aki az igénylésben megjelölt adatkörök kezelésére
törvényi felhatalmazással vagy az érintett felek teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulásával
rendelkezik.
(3) A (2) bekezdés szerinti felhatalmazás vagy hozzájárulás hiányában jogosulti adatokkal kiegészített földkönyv csak
a tulajdonilap-másolat I. részén feltüntetett ingatlanadatokra és tényekre, továbbá a II. és III. részen feltüntetett
jogok és tények megnevezésére, valamint a bejegyző, illetve a törlő határozat számára vonatkozóan szolgáltatható.
(4) A (2) bekezdés szerinti felhatalmazás vagy hozzájárulás esetén a tulajdonilap-másolat II. és III. részén feltüntetett
jogok és tények következő adatai szolgáltathatóak:
a)
a jogosult neve,
b)
a jogosult lakcíme, székhelye,
c)
a bejegyző, illetve a törlő határozat száma,
d)
a jogosult javára bejegyzett tulajdoni hányad, illetve vagyonkezelői hányad,
e)
az az utalás, amely jelzi, hogy a tulajdonilap-másolat III. részére bejegyzett jog vagy tény mely jogot érinti.
(5) Ha az igénylő ügyleti tulajdonilap-másolat vagy tulajdonosi földkönyv igénylésére is jogosult, akkor a (4) bekezdés
szerinti adatok a jogosult valamennyi természetes személyazonosító adatával kiegészítve szolgáltathatók.

83. §

(1) A tulajdonosi földkönyv a természetes személyazonosító adatok felhasználásával készült leválogatás során
összeállított helyrajzi szám listát, valamint – az ingatlanügyi hatóság és az igénylő erre irányuló megállapodása
esetén – az ügyleti tulajdonilap-másolatokat tartalmazó dokumentum.
(2) Tulajdonosi földkönyvet a 73. § (5) bekezdése szerinti lekérdezésre jogosult igényelhet.
(3) Amennyiben a természetes személyazonosító adatok felhasználásával történő lekérdezés során az ingatlanügyi
hatóság megállapítja, hogy az érintett nem rendelkezik ingatlantulajdonnal, erről a tényről hatósági bizonyítványt
állít ki a kérelmezőnek.

84. §		
A statisztikai földkönyv a tulajdonilap-másolat tartalmának feldolgozásával, az igénylő által, illetve törvényben
vagy kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő, ingatlanok vagy bejegyzések darabszámát
vagy helyrajzi számát tartalmazó dokumentum. Statisztikai földkönyvet bárki igényelhet. Statisztikai földkönyv
szolgáltatására az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben kijelölt ingatlanügyi hatóság
jogosult.
85. §		
E törvényben meghatározott eseteken túl földkönyv nem szolgáltatható, ha abból egy természetes személy
tulajdonában álló valamennyi ingatlanról, valamint a javára vagy terhére bejegyzett valamennyi jogról, illetve
tényről harmadik személy tudomást szerezhet.

45. Adatszolgáltatás az ingatlan-nyilvántartás rendszerein keresztül, kötelező adatfelhasználás
86. §		
Az elektronikus tulajdonilap-másolat és földkönyvi szolgáltatást a földmérési és térinformatikai államigazgatási
szerv
a)
az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott szervezeteknek a nemzeti
távközlési hálózaton keresztül, a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervvel megkötött
adatszolgáltatási szerződés alapján,
b)
az a) pont alá nem tartozó nem természetes személyeknek tevékenységük ellátása céljából, a földmérési
és térinformatikai államigazgatási szervvel megkötött adatszolgáltatási szerződés alapján, a hozzáférést
a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásaihoz az adatlekérdezést végzők megfelelő
azonosítása mellett,
c)
természetes személyeknek az E-ügyintézési törvényben leírtak szerinti elektronikus azonosítási szolgáltatás
segítségével a személyre szabott ügyintézési felületen keresztül
biztosítja.
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46. Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis
87. §

(1) Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban ábrázolt
tartalmat olvasható formában saját számítástechnikai eszközével az ingatlanügyi hatóság kérelemre biztosítja.
(2) A betekintés iránti kérelemben fel kell tüntetni a kérelmező természetes személyazonosító adatait. A kérelemben
szereplő adatokat az ingatlanügyi hatóság a személyazonosság igazolására szolgáló okmányból ellenőrzi.
A betekintés magában foglalja a feljegyzés készítésének lehetőségét is.

NEGYEDIK RÉSZ
Az ingatlan-nyilvántartási eljárás és az adatszolgáltatás igazgatási
szolgáltatási díjával összefüggő rendelkezések
XIII. Fejezet
Az ingatlan-nyilvántartási eljárás és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díja
alóli mentességek
47. Az ingatlan-nyilvántartási eljáráshoz kapcsolódó mentességek
88. §

(1) Az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásáért a miniszter rendeletében meghatározott módon és mértékben
igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
(2) Az ingatlan-nyilvántartási eljárás díja alól teljes személyes díjmentességben részesül:
a)
a Magyar Állam,
b)
a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi)
hivatala,
c)
az egyházi jogi személy,
d)
az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és az Észak-atlanti
Szerződés Szervezetével aláírt „Békepartnerség” program Keretdokumentumának törvénybe iktatásáról, és
annak a Magyar Köztársaság által történő végrehajtásáról szóló törvényben kihirdetett Békepartnerség más
részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői – ideértve az azok alkalmazásában álló
nem magyar állampolgárságú, hivatásos szolgálatban lévő és polgári állományú személyeket is – kizárólag
a szolgálati kötelezettségükkel összefüggő ingatlanügyek tekintetében.
(3) Az (2) bekezdés c) pontja szerinti szervezetet a díjmentesség csak abban az esetben illeti meg, ha az eljárás
megindítását megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után társaságiadófizetési kötelezettsége nem keletkezett.
(4) Nemzetközi szervezet, ennek tisztségviselői és családtagjaik, idegen állam, idegen állam magyarországi diplomáciai,
konzuli és egyéb képviselete, ezek tagjai és családtagjaik díjmentességére nézve nemzetközi szerződés,
ennek hiányában a viszonosság az irányadó. A viszonosság kérdésében az adópolitikáért felelős miniszternek
a külpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kialakított állásfoglalása az irányadó.
(5) Tárgyánál fogva díjmentes:
1.
a kiskorú javára megállapított tartásdíj biztosítására szolgáló jelzálogjog bejegyzésére irányuló eljárás;
2.
a jogosult nevének és lakcímének (székhelyének, üzemi központjának) bejelentése;
3.
a lakáscélú közvetlen állami támogatás igénybevétele esetén
a)
a lakásépítési (-vásárlási) kedvezményt,
b)
a fiatalok otthonteremtési támogatását és
c)
a lakásépítési (-vásárlási) kedvezményt megelőlegező kölcsönt
biztosító jelzálogjog, valamint ezzel összefüggően a Magyar Állam mint a jelzálogjog jogosultja javára
a jelzálogjog megszűnéséig fennálló elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartási bejegyzése,
illetve törlése iránti eljárás;
4.
az olyan jog vagy tény törlésére irányuló kérelem, amelynek megszűnése az ingatlan-nyilvántartásból
kétségtelenül megállapítható;
5.
a lakástörvény alapján vételi, elővásárlási joggal rendelkező személy részére elidegenített önkormányzati
vagy állami tulajdonban álló lakás tulajdonjogának, haszonélvezeti jogának, továbbá az ezzel összefüggő
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6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

elidegenítési és terhelési tilalomnak, valamint jelzálogjognak az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével vagy
törlésével kapcsolatos eljárás;
a birtokösszevonási célú földcsere keretében létrejött megállapodáson alapuló tulajdonosváltozás ingatlannyilvántartási bejegyzése;
a végrehajtási eljárásban az árverés, nyilvános pályázat kitűzése tényének és időpontjának bejegyzésére,
valamint az árverés sikertelensége és a pályázat eredménytelensége esetén annak törlésére irányuló eljárás;
a közérdekű bejelentés, javaslat és a panasz elbírálására, valamint a közigazgatási hatóság és
a büntetőügyben eljáró bíróság által elrendelt zárlat, az ügyész, a nyomozó hatóság és a büntető ügyben
eljáró bíróság által elrendelt zár alá vétel tényének bejegyzésére és törlésére, továbbá a büntetőeljárás
megindításának bejegyzésére és törlésére irányuló eljárás;
a költségmentesség engedélyezése iránti eljárás;
a kárpótlási eljárás, a részaránytulajdonnal kapcsolatos eljárás;
a lakóingatlanon alapított zálogjog fedezetével kötött, devizaalapú kölcsönszerződésből származó követelés
törvényben rögzített árfolyamon történő végtörlesztése során megszűnt jelzálogjog, végrehajtási jog,
továbbá az elidegenítési és terhelési tilalom törlésére irányuló eljárás, valamint a hitelszerződésből eredő
kötelezettségeinek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény
és a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról
szóló törvény alapján
a)
a visszavásárlási jog bejegyzésére és törlésére irányuló eljárás,
b)
a Magyar Állam javára szóló jelzálogjog és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom
bejegyzésére irányuló eljárás,
c)
a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének
biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító vagyonkezelői jogának bejegyzésére
és törlésére irányuló eljárás,
d)
a magánszemély tulajdonszerzésének bejegyzésére irányuló eljárás;
az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos
kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: 2014. évi LXXVII. törvény) 13. §
(3) bekezdése szerinti új fogyasztói kölcsönszerződést biztosító jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási
bejegyzése, illetve a 2014. évi LXXVII. törvény 13. § (1) bekezdése alapján felmondott fogyasztói
jelzálogkölcsön szerződést biztosító jelzálogjog törlése;
a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény XXXII. Fejezete szerinti gondnokság alá helyezés
tényének bejegyzése iránti eljárás;
a nagyvízi mederben való elhelyezkedésnek mint jogi jellegnek a bejegyzése;
a vízfolyás mint művelés alól kivett terület bejegyzése, valamint a parti sáv mint jogi jelleg bejegyzése;
vizek és vízilétesítmények vagyonkezelői jogának vízügyi igazgatási szerv vagy a helyi önkormányzat részére
történő bejegyzése;
az ingatlan jogi jelleg adatbejegyzésre irányuló kérelem, ha az
a)
a helyi jelentőségű védett természeti terület,
b)
az országos jelentőségű védett természeti terület,
c)
a törvény erejénél fogva védett forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár,
d)
a természeti terület,
e)
a Natura 2000 terület,
f)
az ökológiai folyosó,
g)
a barlang felszíni védőövezete,
h)
az állandó legelő vagy állandó gyep,
i)
a borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt terület,
j)
műemlék,
k)
műemléki terület (műemléki jelentőségű terület, történeti táj, műemléki környezet),
l)
régészeti lelőhely (törvény erejénél fogva védett és rendeletben védetté nyilvánított, fokozottan
vagy kiemelten védett régészeti lelőhely) vagy régészeti védőövezet,
m)
helyi egyedi építészeti védelem,
n)
védett kulturális javak körébe tartozó tartozékok, alkotórészek
bejegyzésére, módosítására, törlésére irányul;
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20.

21.

89. §
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tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartási bejegyzése hagyatékátadó végzés alapján;
haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése hagyatékátadó végzés alapján;
társasház esetén
a)
a közösség ügyintézését ellátó közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke adatainak
bejegyzésére, törlésére, megváltozására,
b)
a közgyűlés által elfogadott számviteli szabályok szerinti beszámoló benyújtására és helyesbítésére
irányuló eljárás;
az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként vagy fátlan állapotban tartott erdőként nyilvántartott
terület erdő vagy fásított terület művelési ágának bejegyzésére, ennek hiányában jogi jellegként történő
bejegyzésére irányuló hatósági eljárás.

(1) A mentesség fennállásáról a kérelmező az eljárás megindításakor köteles nyilatkozni. A mentesség jogszerűségének
fennállását az ingatlanügyi hatóság az ingatlan-nyilvántartási eljárás során vagy az eljárás lezárását követően,
az igazgatási szolgáltatási díj mentességének utólagos ellenőrzésére irányuló, hivatalból indított eljárása során
vizsgálja.
(2) Amennyiben az ingatlanügyi hatóság az ingatlan-nyilvántartási eljárás vagy az igazgatási szolgáltatási díj
mentességének utólagos ellenőrzésére irányuló eljárás során észleli, hogy a díjmentességre a kérelmező jogsértően
hivatkozott, bírságként az igazgatási szolgáltatási díj háromszorosának utólagos megfizetéséről rendelkezik.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogsértés esetén a figyelmeztetés kizárt.

48. Az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó díjmentességek
90. §

(1) Az ingatlan-nyilvántartási adatszolgáltatásért a miniszter rendeletében meghatározott módon és mértékben
igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
(2) Az elektronikus teljes tulajdonilap-másolat lekérdezése során személyes díjmentességet élvez:
a)
a Magyar Állam,
b)
a költségvetési szerv,
c)
az egyházi jogi személy,
d)
a természetes személy évente két alkalommal.
(3) Az (2) bekezdés c) pontjában meghatározott szervezet ingatlanonként évente egy alkalommal részesülhet
a tulajdonilap-másolat díjának megfizetése alól személyes díjmentességben.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltétel fennállásáról a szervezet az eljárás megindulásakor írásban köteles
nyilatkozni.
(5) Tárgyánál fogva díjmentes az elektronikus teljes tulajdonilap-másolat lekérdezése, ha azt
1.
közigazgatási hatósági eljáráshoz,
2.
hagyatéki eljárás lefolytatásához,
3.
közérdekű bejelentés, javaslat és panasz elbírálására irányuló eljáráshoz,
4.
a nyomozó és a szabálysértési hatóság, továbbá a szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések
esetében az előkészítő eljárást lefolytató szerv és a nemzetbiztonsági szolgálatok feladatai ellátása
érdekében,
5.
a helyi önkormányzat, illetve azok társulásai közszolgáltatásait érintő beruházások megvalósítása
érdekében benyújtandó közösségi, illetve nemzeti forrásból nyújtott támogatással megvalósuló pályázatok
dokumentációjának elkészítéséhez,
6.
a vízügyi igazgatási szerv törvényben meghatározott közfeladatainak teljesítése céljából,
7.
a vízügyi hatóság és a vízvédelmi hatóság a vízgazdálkodási és vízvédelmi hatósági eljárással összefüggő
feladatai, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv az integrált hatósági ügyviteli rendszerhez
kapcsolódó feladatai ellátása érdekében,
8.
ügyfél öntözési beruházáshoz kapcsolódóan,
9.
az ügyfél jogi képviselője a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő
ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló törvényben meghatározott,
osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljáráshoz,
10.
a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényben meghatározott állami alapmunkák végzéséhez,
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11.

lakás építéséhez, vásárlásához vagy bővítéséhez igénybe vehető vissza nem térítendő állami támogatás
igényléséhez az igénylő megbízásából tárgyévben ugyanazon ingatlan tulajdonilap-másolatára vonatkozóan
egy alkalommal a hitelintézetek

kérik.
(6) Az (5) bekezdés 1–7. pontjában felsorolt okok esetében a felhasználás célját a mentességet megalapozó eljárás,
az ügyszám, illetve a pályázati azonosító megjelölésével hitelt érdemlően igazolni kell.
(7) Amennyiben az ingatlanügyi hatóság megállapítja, hogy a díjmentes lekérdezés jogalap nélkül történt,
a lekérdezőnek bírságként a tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatás díjának háromszorosát kell megfizetnie.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott jogsértés esetén a figyelmeztetés kizárt.

ÖTÖDIK RÉSZ
Záró rendelkezések
XIV. Fejezet
Felhatalmazó rendelkezések
91. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg az ingatlan-nyilvántartás tartalmára, részeire,
módjára, az ingatlannal kapcsolatos jogok és tények bejegyzésére, valamint az ingatlan adataiban bekövetkezett
változások vezetésére, az automatikus döntéshozatalra, a jogorvoslatokra és a változás vezetésének különös
szabályaira, valamint az ingatlan-nyilvántartásból történő adatszolgáltatásra vonatkozó részletes szabályokat.
(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza
a)
az ingatlanügyi hatóság vagy hatóságok kijelölését,
b)
az ingatlanügyi hatóság vagy hatóságok illetékességi területét.
(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza az ingatlanok helyrajzi számozásának
megállapítására vonatkozó szabályokat.
(4) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben meghozott rendeletben
megállapítsa az ingatlan-nyilvántartási eljárásért és az adatszolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj
összegére, befizetésére, visszatérítésére és nyilvántartására vonatkozó szabályokat.

XV. Fejezet
Hatályba léptető rendelkezések
92. §

(1)	E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–91. §, a 93–97. §, a 100–103. §, a 105. §, a 106. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 106. § (3) bekezdés
a) és b) pontja 2023. február 1-jén lép hatályba.

XVI. Fejezet
Átmeneti rendelkezések
93. §		
Az átmeneti rendelkezéseket törvény állapítja meg.

XVII. Fejezet
A törvény hivatalos rövid megjelölése
94. §		
E törvénynek más jogszabályban alkalmazandó rövid megjelölése: Inytv.
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XVIII. Fejezet
Jogharmonizációs záradék
95. §		
A 17. § (3) bekezdése, valamint a 65. § az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról,
az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított
közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló,
2012. július 4-i 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapít meg.

XIX. Fejezet
Módosító rendelkezések
49. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
módosítása
96. §

(1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.)
22. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti adatok igénylésére jogosultak:]
„a) a lakcímadatok, családi állapot, a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye, a nem,
a nyilvántartásból való, az elhalálozáson kívüli kikerülés oka, helye és ideje kivételével az ingatlan-nyilvántartás,
a földhasználati nyilvántartás és a földvédelmi nyilvántartás szervei az ingatlan-nyilvántartás, a földhasználati
nyilvántartás és a földvédelmi nyilvántartás vezetésével összefüggésben;”
(2) Az Nytv. a következő 22/A. §-sal egészül ki:
„22/A. § A nyilvántartást kezelő szerv az ingatlanügyi hatóság kérésére a tulajdoni lapon történő feltüntetés céljából
átadja az azon szereplő polgár lakcímadatát.”
(3) Az Nytv. a következő 52/M. §-sal egészül ki:
„52/M. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv átadja az ingatlanügyi hatóság
részére az ingatlan-nyilvántartásban és a földhasználati nyilvántartásban szereplő polgárok 2023. február 1-jén
nyilvántartott természetes személyazonosító adatait, állampolgárság, személyi azonosító, valamint elhalálozás
ténye, helye és ideje adatokat.”

50. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról
szóló 1996. évi XX. törvény módosítása
97. §

(1) A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény (a továbbiakban: Szaztv.) 32. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A személyi azonosító kezelésére – az adattovábbítás kivételével – jogosult)
„e) az ingatlan-nyilvántartás és a földhasználati nyilvántartás szerve törvényben meghatározottak szerint;”
(2) A Szaztv. 37. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – személyi azonosító alkalmazásával – rendszeres adatszolgáltatást
teljesít:)
„h) az ingatlan-nyilvántartás, illetve a földhasználati nyilvántartás szerveinek az ingatlan-nyilvántartásban és
a földhasználati nyilvántartásban szereplő polgár családi és utónevének, születési nevének, anyja nevének, születési
helyének és időpontjának változásáról, az érintett elhalálozása tényéről, helyéről és idejéről.”
(3) A Szazv. 37. § (3) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
[Az adatszolgáltatást az (1), (1a) és (2) bekezdés alapján igénybe vevő szervek –]
„k) a (2) bekezdés h) pontja szerinti ingatlan-nyilvántartás és földhasználati nyilvántartás szervei,”
(kivételével – az adatátadást kizárólag akkor kezdeményezhetik, ha jogszabályban előírt feladataik ellátása érdekében
az általuk kezelt adatok időszerűségét biztosítani kell, és csak azokra az érintettekre vonatkozóan, akiknek az adataira
nézve az időszerűséget biztosítani kell.)
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51. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat
igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása
98. §		
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási
szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/C. § (1) bekezdés y) pontja a következő ye) alponttal
egészül ki:
(Tárgyánál fogva díjmentes:
a kulturális örökségvédelmi jogi jellegek:)
„ye) védett kulturális javak körébe tartozó tartozékok, alkotórészek”
(ingatlan-nyilvántartási feljegyzése iránti hatósági eljárás;)

52. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása
99. §		
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 72. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 71. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kulturális javak körébe tartozó tartozékok, alkotórészek esetében
a védettség tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése iránt a hatóság intézkedik.”

53. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása
100. §		
A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 5. § (6) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az elektronikus térképmásolatot a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv
a) az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott szervezeteknek a nemzeti távközlési
hálózaton keresztül, a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervvel megkötött adatszolgáltatási szerződés
alapján,
b) az a) pont alá nem tartozó nem természetes személyeknek tevékenységük ellátása céljából, a földmérési
és térinformatikai államigazgatási szervvel megkötött adatszolgáltatási szerződés alapján, a hozzáférést
a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásaihoz az adatlekérdezést végzők megfelelő azonosítása
mellett,
c) természetes személyeknek az E-ügyintézési törvényben meghatározott elektronikus azonosítási szolgáltatás
segítségével a személyre szabott ügyintézési felületen keresztül
biztosítja.”
101. §		
Az Fttv. 6. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) A vizsgálat és záradékolási eljárást soron kívül kell lefolytatni, ha arról törvény rendelkezik. Törvényi
rendelkezés hiányában az ingatlanügyi hatóság az ügyfél kérelmére, indokolt esetben a beadvány soron kívüli
elintézését engedélyezheti. Az eljárás soron kívüli ügyintézési határideje az eljárás ügyintézési határidejének a fele.”
102. §		
Az Fttv. 6. §-a a következő (35) bekezdéssel egészül ki:
„(35) Hatóság részére, amennyiben jogszabályban meghatározott hatósági eljárásához szükséges, az ingatlannyilvántartási térképi adatbázishoz díjmentes, elektronikus hozzáférést kell biztosítani. A térképi adatokhoz történő
hozzáférést a hatóság megkeresésére a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv biztosítja.”
103. §		
Az Fttv. 38. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben,
rendeletben szabályozza az e törvény alapján a felelősségi körébe tartozó igazgatási szolgáltatási díjköteles
adatszolgáltatásokért, eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét, megfizetésének szabályait,
valamint felhasználásának módját.
(6) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben
szabályozza az e törvény alapján a felelősségi körébe tartozó igazgatási szolgáltatási díjköteles
adatszolgáltatásokért, eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét, megfizetésének szabályait,
valamint felhasználásának módját.”
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104. §		
Az Fttv. 40. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 11. § (1) bekezdés m)–o) pontja, a 13. § (2) bekezdése, valamint a 15. § (1) bekezdése 2023. február 1-jén lép
hatályba.”

54. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása
105. §		
A Ptk. ÖTÖDIK KÖNYV NEGYEDIK RÉSZE helyébe a következő rendelkezés lép:

„NEGYEDIK RÉSZ
AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS
X. CÍM
AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS TARTALMA ÉS AZ AHHOZ FŰZŐDŐ JOGHATÁSOK
5:165. § [Az ingatlan-nyilvántartás tartalma]
Az ingatlan-nyilvántartás az ingatlanokra vonatkozóan bejegyezhető jogokat, tényeket és adatokat az ingatlannyilvántartásról szóló jogszabályban meghatározottak szerint tartalmazza.
5:166. § [Az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzés]
(1) E törvény eltérő rendelkezése hiányában az ingatlanra vonatkozó dologi jogok és korlátolt dologi jogok
(a továbbiakban együtt: dologi jogok) az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel keletkeznek, módosulnak és
szűnnek meg.
(2) Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető nem dologi jogok és tények harmadik személyekkel szemben
az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel válnak hatályossá.
(3) A jogszabály erejénél fogva keletkező jog vagy tény harmadik személyekkel szemben bejegyzés nélkül
is hatályos, ha az ingatlannak a jogot vagy tényt keletkeztető jogszabály hatálya alá tartozása az ingatlannyilvántartásban szereplő más jog, tény vagy – a helyrajzi számot ide nem értve – adat alapján az ingatlan
tekintetében kétségtelenül megállapítható.
(4) Törvényben meghatározott jogok vagy tények bejegyzése a későbbi jogszerzők szerzését korlátozza vagy
feltételessé teszi.
5:167. § [Az ingatlan-nyilvántartás közhitelességének joghatása]
Ha valamely jogot, tényt vagy adatot az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztek vagy az ingatlan-nyilvántartásból
töröltek, senki sem hivatkozhat arra, hogy annak fennállásáról vagy törléséről nem tudott.
5:168. § [Jóhiszeműen és ellenérték fejében szerzők védelme]
(1) A jóhiszemű és ellenérték fejében szerző javára az ingatlan-nyilvántartás tartalmát akkor is helyesnek és teljesnek
kell tekinteni, ha ez az anyagi jogi jogállapottól eltér.
(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezésre nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki a jóhiszemű és ellenérték fejében
szerző ellen az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése vagy kiigazítása iránt, illetve az ingatlan-nyilvántartásban
feltüntetett bejegyzési igény alapjául szolgáló jogügylet érvénytelenségének vagy a bejegyzési igény elévülésének
megállapítása iránt pert indít. Ugyanez a szabály irányadó, ha a törlési vagy kiigazítási perindítást bejegyezték
az ingatlan-nyilvántartásba.
5:169. § [Az ingatlan-nyilvántartáson kívül jogot szerző jogállása]
(1) Az ingatlan-nyilvántartáson kívül az ingatlanra vonatkozóan dologi jogot szerző a szerzett jogát nem
érvényesítheti az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagy őt a bejegyzési igénnyel rangsorban megelőző,
jóhiszemű és ellenérték fejében jogot szerzővel szemben.
(2) Az ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyzett jogot vagy tényt annak jogosultja a jóhiszemű és ellenérték fejében
jogot szerző bejegyzett jogosulttal, valamint a be nem jegyzett jog vagy tény jogosultját bejegyzési igénnyel
rangsorban megelőző jóhiszeműen és ellenérték fejében jogot szerzővel szemben nem érvényesítheti.
5:170. § [Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés hatályának kiterjesztése]
Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés hatályára, továbbá a jóhiszemű és ellenérték fejében szerzők védelmére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni arra az esetre, ha az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jog alapján
az ingatlan-nyilvántartásban jogosultként megjelölt részére szolgáltatást teljesítenek.
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XI. CÍM
A TÖRLÉSI ÉS A KIIGAZÍTÁSI PER; JOGVÉDELMI HATÁS
5:171. § [A bejegyzés törlése]
Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlésének a bejegyzés alapjául szolgáló jogügylet érvénytelensége vagy
a bejegyzés utólagos helytelenné válása miatt van helye.
5:172. § [A törlési és kiigazítási igény]
(1) A jogosultat megillető törlési vagy kiigazítási igény az ingatlan tulajdonjogát vagy az ingatlanra vonatkozó
valamely más jogot közvetlenül szerzővel szemben nem évül el.
(2) Azzal szemben, aki közvetlenül a bejegyzés folytán szerzett jogot vagy mentesült kötelezettség alól, a bejegyzés
törlése iránti pert addig lehet megindítani, amíg a bejegyzés alapjául szolgáló jognyilatkozat érvénytelensége vagy
a bejegyzés utólagos helytelenné válása megállapításának helye van.
5:173. § [Bejegyeztetési kötelezettség]
Ha az ingatlan-nyilvántartás kiigazításának feltétele az, hogy ezt megelőzően más jogát bejegyezzék, a jogosult ettől
a személytől az őt megillető jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetését követelheti.
5:174. § [Az ingatlan-nyilvántartás jogvédelmi hatása]
(1) A törlési pert a jóhiszeműen és ellenérték fejében jogot szerző harmadik személlyel szemben az anyagi jog
szerinti jogosult vagy a bejegyzés törlése esetén jogosulttá váló személy
a) az érvénytelen bejegyzésről vagy az utólag helytelenné vált bejegyzés alapján történt jogszerzés bejegyzéséről
szóló határozat részére történő kézbesítésétől számított hat hónap alatt,
b) ha a határozat részére történő kézbesítésére nem került sor, a bejegyzés hatályossá válásától számított hároméves
határidő alatt
indíthatja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti perindítási határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
(3) Az (1) és (2) bekezdés a kiigazítási igény érvényesítésére irányuló kiigazítási perre is irányadó, ha az ingatlanügyi
hatósági eljárásban a sérelem nem orvosolható, vagy ha a sérelem orvoslását a bejegyzést sérelmesnek tartó fél
eredménytelenül kísérelte meg.”

XX. Fejezet
Hatályon kívül helyező rendelkezések
106. § (1) Hatályát veszti az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény.
(2) Hatályát veszti az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat
igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény.
(3) Hatályát veszti az Fttv.
a)
5. § (6d) bekezdése,
b)
6. § (9) bekezdése,
c)
40. § (5) bekezdése.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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2021. évi CI. törvény
egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése
érdekében történő módosításáról*
Annak érdekében, hogy a 2020–2021. évi koronavírus-járvány során hozott és sikeresen alkalmazott intézkedések és bevezetett
jogintézmények a járvány megszűnését követően az általános jogrendi keretek között is megfelelően érvényesülhessenek, továbbá
egyes vagyontárgyaknak önkormányzatok és civil szervezetek részére történő átadásával azok kulturális, szociális, köznevelési,
oktatási és egyéb közfeladataik magasabb színvonalú ellátása biztosított legyen, valamint a jogrendszer koherenciájának
fenntartása és erősítése, illetve annak hosszú távú biztosítása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet
Vagyonjuttatással kapcsolatos rendelkezések és a Magyar Régizenei Központ Alapítvány
megalapítása
1. Egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes tulajdonba adása a Kárpát-medencei Művészeti
Népfőiskola Alapítvány részére
1. §

(1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése és az állami
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában
lévő, az 1. melléklet szerinti ingatlanok (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: ingatlanok) ingyenesen
a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) tulajdonába kerülnek
az Alapítvány nevelési, oktatási és felsőoktatási feladatai ellátásának elősegítése céljából, azzal, hogy az 1. melléklet
11. sora szerinti ingatlan tekintetében az Alapítvány részére történő tulajdonba adást megelőzően a termőföld más
célú hasznosítására vonatkozó eljárást a Nemzeti Földügyi Központ útján le kell folytatni.
(2) Az Alapítvány az ingatlanokat – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a fennálló terhekkel együtt szerzi meg.
Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy az Alapítvány az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket
a 2. § szerinti szerződésben teljeskörűen átvállalja.
(3) Az ingatlanokon fennálló vagyonkezelői jog az Alapítvány részére történő tulajdonba adással együtt megszűnik
külön elszámolás, a beruházások vagyonnyilvántartási átvezetése, rendezése nélkül, azzal, hogy a tulajdonosi
joggyakorló és a vagyonkezelő a tulajdonba adással érintett ingatlanok tekintetében egymással szemben követelést
semmilyen jogcímen nem támaszthatnak.
(4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sorában meghatározott
ingatlanban elhelyezett, Gobbi Hilda hagyatékából származó ingóságok, valamint az 1. mellékletben foglalt táblázat
12. sorában meghatározott ingatlanban elhelyezett ingóságok e törvény erejénél fogva, a fennálló vagyonkezelői
jog egyidejű megszűnésével az Alapítvány tulajdonába kerülnek. Az átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell
felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke
megegyezik az ingóságokra vonatkozó, átadó vagyonkezelő könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas
szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlanok forgalmi
értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa. tv.) 17. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik
egy tekintet alá.

2. Ingatlan ingyenes tulajdonba adása Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére
3. §

(1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, Zalaegerszeg belterület
4815/1 helyrajzi számú ingatlan (e § alkalmazásában a továbbiakban: ingatlan) ingyenesen, az ingatlanon fennálló
vagyonkezelői jog egyidejű megszüntetésével, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) tulajdonába kerül az Önkormányzat településfejlesztési feladatai ellátásának elősegítése céljából.
* A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyonjuttatásra nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5) bekezdését, valamint (7) és
(8) bekezdését.
(3) A vagyonkezelő és a tulajdonosi joggyakorló között elszámolási és megtérítési kötelezettség nem keletkezik.
(4) Az Önkormányzat az ingatlant a fennálló terhekkel együtt szerzi meg. Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás
feltétele, hogy az Önkormányzat az ingatlant terhelő kötelezettségeket az (5) bekezdés szerinti szerződésben
teljeskörűen átvállalja.
(5) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést
az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként
a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.
(6) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás során a sportról szóló 2004. évi I. törvény 64. § (3) és (4) bekezdését nem
kell alkalmazni.

3. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére történő vagyonjuttatásról
4. §

(1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Médiaszolgáltatás-támogató
és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló
2010. évi CLXXXV. törvény 136. § (1) bekezdésében meghatározott közfeladata ellátásának elősegítése érdekében
a 2. mellékletben meghatározott ingatlan ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az MTVA
tulajdonába kerül.
(2) A 2. melléklet szerinti ingatlan tekintetében a tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére
alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan
forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.
(3) A 2. mellékletben meghatározott ingatlan tulajdonjogát az MTVA per-, teher- és igénymentesen szerzi meg.
(4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott közfeladatok ellátására
rendelkezésre álló a 2. melléklet szerinti ingatlanban található állami tulajdonú ingó vagyontárgyak (ezen alcím
alkalmazásában a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva az MTVA tulajdonába kerülnek.
(5) Az átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy
ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet
könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.
(6) Az (1) bekezdés alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlan, valamint a (4) bekezdés alapján átszálló ingóságok
tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint (7) és (8) bekezdésében
foglaltakat.
(7) Az (1) bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az Áfa. tv. 17. § (1) bekezdésében
meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

4. Ingatlanok ingyenes vagyonkezelésbe adása Rácalmás Város Önkormányzat részére
5. §

(1) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartás szerinti, Rácalmás
külterület 053/2 és 053/8 helyrajzi számú ingatlanok ingyenesen, 100 évre Rácalmás Város Önkormányzata
(e § alkalmazásában a továbbiakban: vagyonkezelő) vagyonkezelésébe kerülnek.
(2) Az ingatlanügyi hatóság az (1) bekezdés szerinti vagyonkezelői jogot a vagyonkezelő kérelme alapján jegyzi be
az ingatlan-nyilvántartásba. Az ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetésére és a vagyonkezelői jog gyakorlására
a vagyonkezelő vagyonkezelési szerződés kötése nélkül jogosult.
(3) A vagyonkezelő vagyonkezelői jogának fennállása alatt az (1) bekezdés szerinti ingatlanokat a tulajdonos települési
önkormányzat nem idegenítheti el, nem terhelheti meg.

5. Az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami
tulajdonban álló ingatlanok vagyonkezelőjeként történő kijelöléséről
6. §

(1) Az Nvtv. 11. § (5) bekezdése alapján az állami tulajdonban álló, a 3. mellékletben felsorolt ingatlanok, valamint
az azokhoz kapcsolódó ingóságok vagyonkezelője az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: OMSZI) a szociális, valamint köznevelési, oktatási feladatainak elősegítése
céljából.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vagyonkezelői jog létesítése és gyakorlása ingyenesen történik.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerint keletkező vagyonkezelői jogviszonyra egyebekben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: MNV Zrt.) kötött vagyonkezelési szerződésre
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket – a (4) és (5) bekezdésben foglalt eltérésekkel – kell alkalmazni azzal, hogy
a vagyonkezelési szerződés felmondása csak jogszabályban meghatározott rendkívüli felmondási ok bekövetkezése
esetén lehetséges bármelyik fél részéről.
(4) Az OMSZI főtevékenysége, valamint általa a vagyonkezelői joggyakorlás keretében kezelt vagyonnal végzett
valamennyi tevékenység – ideértve a vagyonelemek hasznosítását is – közfeladatnak minősül.
(5) Az OMSZI által teljesített értéknövelő beruházás, felújítás megvalósításával, új eszköz létrehozásával vagy
beszerzésével összefüggésben a (3) bekezdés szerinti feleknek egymással szemben megtérítési kötelezettsége nem
keletkezik. A vagyonkezelői jogviszony tárgyát képező állami vagyon növekedésével kapcsolatos nyilvántartási
kötelezettségeinek az OMSZI – a tulajdonosi joggyakorlóval történő külön elszámolás nélkül – a tulajdonosi
joggyakorló által vezetett vagyonnyilvántartásban részére történő, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló
kormányrendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével tesz eleget.
(6) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanokra vonatkozó vagyonkezelői jogot – a (3) bekezdés szerinti
vagyonkezelési szerződés megkötését követően – az OMSZI kérelme alapján kell az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyezni.
7. §		
Az Országgyűlés e törvény hatálybalépésével egyidejűleg lemond az államnak az OMSZI-val szemben, az OMSZI
jogcím nélküli használatában álló, a 3. melléklet 7–10. pontjában megjelölt állami vagyonra vonatkozó, a tulajdonosi
joggyakorló által kezelt nettó 817.651.380 forint összegű használati díj követeléséről azzal, hogy az OMSZI vállalja,
hogy a jogcím nélküli használat időtartama alatt az állami ingatlanokon saját forrásból megvalósított beruházás,
valamint egyéb felmerült költségek tekintetében megtérítést nem érvényesít az állammal szemben.

6. Ingatlan ingyenes tulajdonba adása a Szír Ortodox Vallási Egyesület részére
8. §

(1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján a magyar állam 1/1 arányú tulajdonában lévő,
az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest belterület 15138 helyrajzi számú, természetben az 1025 Budapest,
II. kerület Józsefhegyi lépcső 12. szám alatt található ingatlan ingyenesen – hitéleti, egészségügyi és szociális
feladatok ellátása érdekében – a Szír Ortodox Vallási Egyesület tulajdonába kerül.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy az átvevő vallási egyesület mint jogi személy az érintett
ingatlant terhelő kötelezettségeket a (3) bekezdés szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.
(3) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést
a magyar állam nevében a tulajdonosi joggyakorló, az MNV Zrt. készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan
forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.
(4) Az (1) bekezdés alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontjától és
(5) bekezdésétől eltérően határozatlan időre szóló elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és
terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése
iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a tulajdonosi joggyakorló kérelmezi.
(5) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az ingatlanban található állami tulajdonú ingó
vagyontárgyak (a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva a Szír Ortodox Vallási Egyesület tulajdonába
kerülnek.
(6) Az átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy
ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet
könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.
(7) Az (1) bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az Áfa. tv. 17. § (1) bekezdésében
meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

7. A HAYDNEUM – Magyar Régizenei Központ Alapítvány megalapítása
9. §

(1) A magyar régizenei élet színvonalának és nemzetközi elismertségének növelése – különös tekintettel
a Magyarországhoz köthető régizenei kincs gondozására, valamint belföldi és nemzetközi kulturális kapcsolatok
fejlesztésére és magas szintre emelésére – , valamint Joseph Haydn és az Esterházy hercegi család zenei-szellemi
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(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)
(9)
(10)
(11)

hagyatékának gondozása érdekében az Országgyűlés felhívja a Kormányt a HAYDNEUM – Magyar Régizenei
Központ Alapítvány (a továbbiakban: HAYDNEUM Alapítvány) létrehozására.
A HAYDNEUM Alapítvány feladatai:
a)
a magyarországi és nemzetközi régizenei koncertélet népszerűsítése, szervezése és támogatása;
b)
a történelmi Magyarországon található, illetve a történelmi Magyarországhoz köthető régizenei hagyaték
kutatása, feldolgozása, kiadása, előadása, szélesebb körben elérhetővé tétele;
c)
a historikus zenei előadói gyakorlat népszerűsítése, fejlesztése, terjesztése, széleskörű régizenei
tehetséggondozás;
d)
a magyar és magyar vonatkozású zenei hagyaték beemelése az oktatásba;
e)
Joseph Haydn és az Esterházy hercegi család zenei-szellemi hagyatékának gondozása.
A HAYDNEUM Alapítvány Magyarország régizenei örökségének, valamint Joseph Haydn és az Esterházy hercegi
család zenei-szellemi örökségének gondozásával kapcsolatos feladatokat közfeladatként látja el. A HAYDNEUM
Alapítvány közfeladatai ellátásához szükséges pénzügyi forrás biztosításáról a központi költségvetésről szóló
törvény rendelkezik.
A HAYDNEUM Alapítvány alapítója az alapító okiratban az alapítói jogok gyakorlására a HAYDNEUM Alapítvány
kuratóriumát is kijelölheti. Az alapító az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó kijelölését, illetve e jogainak
átruházását nem vonhatja vissza, a HAYDNEUM Alapítvány kuratóriuma a rá vonatkozó kijelölésről nem mondhat le,
az alapítói jog gyakorlására mást nem jelölhet ki, valamint a rá átruházott alapítói jogokat nem ruházhatja át.
Az alapítói jogokat a kuratórium az alapító okiratban meghatározott módon gyakorolja.
Az alapító okirat eltérő rendelkezése hiányában a HAYDNEUM Alapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági
tagjainak, illetve elnökének kijelöléséről – e tisztségek bármely okból bekövetkező megüresedése esetén –
a kuratórium a felügyelőbizottsággal együttesen határoz. A döntéshez a megüresedő tisztség által érintett testületi
szerv tagjai többségének szavazata is szükséges, az alapító okirat azonban az e kérdésben való döntéshozatalhoz
további minősített többséget is előírhat.
A HAYDNEUM Alapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjainak, illetve elnökének visszahívásáról
a kijelölésükkel azonos módon hozható döntés azzal, hogy a visszahívás joga az alapító okiratban feltételekhez
köthető, illetve korlátozható.
A HAYDNEUM Alapítvány közhasznú jogállással rendelkezik.
A HAYDNEUM Alapítvány alapítása során a Kormány képviseletében a Miniszterelnökséget vezető miniszter jár el.
A HAYDNEUM Alapítvány működésének részletes szabályairól az alapító az alapító okiratban dönt.
A HAYDNEUM Alapítvány induló vagyonát az alapító a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló
2020. évi XC. törvény szerint biztosítja.

II. Fejezet
Záró rendelkezések
8. Hatályba léptető rendelkezések
10. §

(1)	Ez a törvény – a (2)–(16) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 48. és az 56. alcím 2021. június 29-én lép hatályba.
(3) A 72. alcím 2021. július 1-jén lép hatályba.
(4) A 42–44. § és a 41. alcím 2021. július 2-án lép hatályba.
(5) A 86–92. §, a 94. § és a 95. § az e törvény kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.
(6) A 14–18. §, a 16–17. alcím és a 4. melléklet az e törvény kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
(7) Az 58–60. alcím, a 63–70. alcím, valamint a 12. és 13. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.
(8) A 150. § 2021. augusztus 2-án lép hatályba.
(9) A 61. alcím 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.
(10) A 138. § f ) pontja 2021. szeptember 2-án lép hatályba.
(11) A 32. alcím és a 71. alcím 2021. október 1-jén lép hatályba.
(12) A 47. § 2022. január 1-jén lép hatályba.
(13) A 190. § és 192. § b) pontja a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény
hatálybalépésekor lép hatályba.
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(14) A 93. § és a 6. melléklet a Budapest XIII. kerület belterület 26085/1114, 26085/1115, 26085/1116, 26085/1118 és
26085/1123 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó, az MNV Zrt. kérelmére a Budapest Főváros Kormányhivatala
Földhivatali Főosztályán 651634/2021 számon indított telekalakítási eljárás eredményének ingatlannyilvántartásban történő átvezetésének napján lép hatályba.
(15) A 14. alcím, a 66. § b) és c) pontja, a 96–99. §, a 103. §, a 105–108. §, a 109. § 2., 3., 8., 10, 11., 13, 15. 18. és
22. pontja, a 110. § b) és c) pontja, a 122. §, a 130. § g) pontja, a 144. § és a 7. melléklet az emberi felhasználásra
szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i
536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 82. cikk (3) bekezdése szerinti közleménynek az Európai Unió
hivatalos lapjában történő közzétételét követő hat hónap elteltével lép hatályba.
(16) A 181. § és a 11. melléklet a Gödöllő belterület 5880 helyrajzi számon felépített uszodára vonatkozóan a Nemzeti
Sportközpontok kérelmére a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi
Osztályán 202100028259 ÉTDR számon indított eljárásban hozott használatbavételi engedély véglegessé válásának
napján lép hatályba.
(17) A (14) bekezdés szerinti rendelkezések hatálybalépésének naptári napját a sportpolitikáért felelős miniszter annak
ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
(18) A (15) bekezdés szerinti rendelkezések hatálybalépésének naptári napját az egészségügyért felelős miniszter annak
ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
(19) A (16) bekezdés szerinti rendelkezések hatálybalépésének napját a sportpolitikáért felelős miniszter ennek ismertté
válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

9. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés
11. §

(1) A 3. § (2), (3) és (6) bekezdése, a 4. § (6) bekezdése, az 5. § (2) bekezdése, a 8. § (4) bekezdése, a 153. §, a 155. §,
a 156. § b–g) pontja, a 160. §, a 167. §, a 170. § (1) bekezdése, a 172. § b) pontja, a 173. §, a 175. §, a 176. §, a 178. §
d) és g) pontja, a és a 10. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
(2) A 153. §, a 155. § b) pontja, a 156. § f ) pontja, a 160. §, a 163. §, a 164. § a) pontja, a 167. §, a 170. §, a 172. § b) pontja,
a 173. §, a 175. §, a 178. § g) pontja, a 180. §, a 181. §, a 183. § a) pontja, a 184. §, a 186. §, a 187. §, a 190–192. §,
193. § (2) bekezdése, a 194. § (1) bekezdése, a 195. §, a 197. §, a 199. § a) pontja, a 200–202. §, a 205. § a) és c pontja,
a 207. §, a 208. §, a 210. §, a 212. §, a 213. §, a 216. §, a 218. §, a 220. § és a 8–13. melléklete az Alaptörvény 38. cikk
(6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

10. Az Európai Unió jogának való megfelelés
12. §

(1)	Ez a törvény
a)
a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló, 2011. március 9-i
2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b)
a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére
vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i európai parlamenti és tanácsi 2014/40/EU irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(2)	Ez a törvény
a)
az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b)
az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet
módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
c)
az orvostechnikai eszközökről szóló (EU) 2017/745 rendeletnek a benne foglalt bizonyos rendelkezések
alkalmazási időpontja tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. április 23-i (EU) 2020/561 európai
parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2017/745 rendelet],
d)
az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/746 parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(3)	E törvény 70. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
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(4)	E törvény 70. §-ának a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

11. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása
13. §		
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az állami tulajdonban lévő országos közutak vagyonkezelője – a 29. § (1) bekezdésében foglaltak,
valamint a koncessziós társaságok kezelésében álló közutak kivételével – a Magyar Közút Nonprofit Zrt., amely
a vagyonkezelői feladatokat – ideértve a vagyonkezelésében álló vagyonelemek hasznosítását is – állami
feladatként, közfeladatként látja el.”

12. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása
14. §		
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 17. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mentes az ajándékozási illeték alól:)
„c) az olyan ajándék megszerzése, amely után az ajándékozót vagy a megajándékozottat személyi jövedelemadó,
szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség terheli, a munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében
megszerzett értékpapír, a Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében megszerzett értékpapír, üzletrész,
tagi részesedés, a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló törvény szerinti KMRP szervezet működésére
fordítható vissza nem térítendő vagyoni hozzájárulás, továbbá a dolgozói üzletrészként, dolgozói részvényként
személyi jövedelemadót nem viselő módon a társas vállalkozástól megszerzett üzletrész, részvény;”

13. A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény módosításáról
15. §

(1) A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény (a továbbiakban: MRP tv.) 1. §
(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Pénzügyi intézmény, biztosító, viszontbiztosító és befektetési vállalkozás tekintetében, valamint az olyan jogi
személy tekintetében, amely által, vagy amelyben többségi befolyással rendelkező jogi személy által kibocsátott
értékpapír forgalmazása az Európai Unió tagállamának szabályozott piacán engedélyezett, csak különleges
munkavállalói résztulajdonosi program (a továbbiakban: KMRP), illetve javadalmazási politika keretében
megszerezhető pénzügyi eszközök kezelése érdekében indítható MRP. Pénzügyi intézménynél az MRP szervezetben
lévő tagi részesedést nem kell kockázatként vagy kockázatvállalásként figyelembe venni.”
(2) Az MRP tv. 1. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A szervezet a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontja, az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 23. pontja, továbbá
a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 21. § 2. pontja szerinti gazdálkodó
szervezetnek minősül.”

16. §		
Az MRP tv. 24/D. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha az MRP szervezet az alapító tagi részesedésének alapjául szolgáló pénzbeli vagyoni hozzájárulást olyan
pénzügyi eszköz megszerzésére használja fel,
a) amely a javadalmazási politika alapján a résztvevőt illeti meg,
b) amely esetben az a) pont szerinti pénzügyi eszköz MRP szervezet általi megszerzése, valamint annak
a résztvevőre történő átruházása között legalább 5 év eltelt, és
c) amelyet az alapszabály előír,
akkor az értékpapír – a 24/I. § (1) és (7) bekezdésében foglaltaktól eltérően – az alapítóra visszaszáll, amely nem
köteles azt pénzre váltani, hanem 12 hónap elteltével a javadalmazási politika végrehajtása érdekében újra
résztvevőre ruházhatja át.
(2b) Az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában az alapítóra a (2a) bekezdés szerint, azonos időpontban
visszaszálló értékpapír, amely résztvevői tagi részesedéseket képviselt egy alapítói tagi részesedéssé olvadhat
össze. Ezen alapítói tagi részesedés a résztvevők között a (2a) bekezdés szerinti 12 hónapos határidő elteltével újra
feloszthatóvá válik.”
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17. §		
Az MRP tv. az „A javadalmazási politika keretében megszerezhető pénzügyi eszközök kezelését szolgáló MRP
szervezete” alcímet követően a következő alcímmel egészül ki:

„A Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program
24/M. § (1) A társaság munkavállalói KMRP-t indíthatnak.
(2) A KMRP-re és a KMRP szervezetre e törvénynek kizárólag az 1. § (1)–(3), (8) és (9) bekezdését, a 4. §
(1)–(3) bekezdését, az 5. §-t, a 6. §-t, a 7. § (1), (3) és (4) bekezdését, a 11–13. §-t, valamint a 16. § (2) és (3) bekezdését
kell megfelelően alkalmazni az ezen alcímben foglalt eltérésekkel.
(3) Az 5. § (1) bekezdésétől eltérően a társaság hozzájáruló nyilatkozatát nem kell mellékelni a kérelemhez.
(4) Az 1. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a KMRP szervezet alapszabálya a jogosultság
feltételeként a fennálló munkaviszony időtartamának felső határát korlát nélkül állapíthatja meg, és
a munkavállalóknak nem kell a részvételi jogosultságukról lemondaniuk. Az 1. § (2) bekezdésének alkalmazásában
az egyazon társaságnál fennállt több munkaviszony időtartamát egybe kell számítani.
(5) Az 1. § (3) bekezdésének megfelelően megalakult szervezetre irányadó szabályát azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a 24/N. § (5) bekezdése szerinti új résztvevő részvételi jogosultsága megszűnik, ha az alapszabályt
írásbeli nyilatkozatával nem fogadja el.
(6) Ezen alcím alkalmazásában munkavállalónak minősül a társaság igazgatóságának és felügyelőbizottságának
tagja is. A munkavállalóra irányadó szabályokat kell alkalmazni a tagi részesedések (9) bekezdésnek megfelelő
kezelőjére, valamint az olyan örökösként tagi részesedést szerző alapítványra, amelynek legalább egy olyan alapítója
van, amely személy a KMRP működése alatt munkavállalónak minősül.
(7) A KMRP szervezete a vagyonrészt hitel, kölcsön, résztvevői befizetés, társasági hozzájárulás, kötvénykibocsátás
ellenértéke, illetve egyéb pénzeszköz-beáramlás felhasználásával vásárolja meg.
(8) A KMRP megindítását a 24/N. § (1) bekezdésének megfelelő számú munkavállaló nyilvános felhívás
közzétételével kezdeményezheti, amelyhez a társaság tárgyi és technikai segítséget nyújthat. A nyilvános
felhívást a helyben szokásos és általánosan ismert módon kell közzétenni, és annak megismerésére, valamint
a nyilatkozattételre a körülmények által indokolt határidőt kell szabni. A határidő lejártával a felhívás minden
érintettel közöltnek tekintendő.
(9) A KMRP olyan módon is indítható, hogy a munkavállalók a KMRP szervezet megalakítása mellett kötelezettséget
vállalnak arra, hogy a KMRP szervezetben lévő tagi részesedésüket bizalmi vagyonkezelésbe adják, vagy annak
kezelésére a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Vatv.) szerinti vagyonkezelő
alapítványt létesíthetnek, vagy ahhoz csatlakozhatnak.
(10) A KMRP legalább tízéves időtartamra, határozott ideig működtethető. A KMRP által az alakuláskor kiválasztott
vagyonkezelési mód a határozott időtartam alatt nem változtatható meg.
(11) A társaságnál egy időben több KMRP is működtethető. Vagyonkezelő alapítványt több társaság munkavállalói
együttesen is alapíthatnak, vagyonkezelő alapítványhoz más társaság munkavállalói is csatlakozhatnak,
vagyonkezelő alapítvány több KMRP szervezet tagi részesedéseit is kezelheti.
24/N. § (1) Szervezőbizottságot kell létrehozni, ha a munkavállalók közül legalább tíz fő a 24/M. § (8) bekezdése
szerint kezdeményezett KMRP keretében vagyonrészt kíván szerezni azzal, hogy a 4. § (3) bekezdés munkavállalói
minimum létszámaránya nem alkalmazandó.
(2) A KMRP szervezőbizottsága kezdeményezheti hitel, kölcsön és résztvevői befizetés igénybevételét, továbbá
kötvény kibocsátását.
(3) A KMRP szervezet alakuló közgyűlését és vagyonkezelő alapítvány alapítása esetén az alapítók gyűlését
a szervezőbizottság hívja össze. A 24/M. § (9) bekezdése szerinti vagyonkezelési módok alkalmazása esetén
az alapítás, az alapítvány javára történő vagyonrendelés vagy a vagyonkezelési szerződés megkötése során
a szervezőbizottság munkavállalók által megbízott tagja látja el a munkavállalók képviseletét.
(4) A KMRP szervezet az alakuló közgyűlésen, legalább tíz résztvevővel, az alapszabály elfogadásával és
az operatív működésért felelős szerv, valamint vezető tisztségviselők megválasztásával jön létre. A KMRP szervezet
megalakításával a szervezőbizottság megszűnik.
(5) A KMRP résztvevőinek száma a KMRP szervezet megalakulását követően nem bővíthető, a részvételi jog
a résztvevő halálával vagy átruházással szűnik meg. A jogszabályi feltételeknek megfelelő új résztvevő a KMRP
szervezetben fennálló tagi részesedés írásban történő átruházásával léphet be a KMRP-be. A KMRP szervezet az új
résztvevőnek haladéktalanul megküldi az alapszabályt.
(6) A tagi részesedés örökölhető. Több örökös esetén részvételi jogosultságot kizárólagosan egy olyan örökös
szerezhet, aki a halál időpontjában vagy a KMRP indulásakor munkavállalónak minősült, és akit a többi örökös
írásban meghatalmazott a tagi részesedésből fakadó jogok kizárólagos gyakorlására azzal, hogy a részvételi
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jogosultságot nem szerző örököstársaknak továbbra is fennmarad a joguk a vagyonfelosztást követő
tulajdonszerzésre.
(7) A résztvevő halála esetén az örökös, ha hagyatéki eljárásra nem került sor, az örökhagyó halálától, hagyatéki
eljárás esetén a hagyaték teljes hatályú átadásáról rendelkező hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedése
napjától, öröklési per esetén a bírósági ítélet jogerőre emelkedése napjától számított harminc napon belül – tagi
részesedésből fakadó résztvevői jogai gyakorlásának szünetelése mellett – nyilatkozik az operatív irányításért felelős
szerv részére arról, hogy a következő lehetőségek közül melyiket választja:
a) a részvételi jogosultság feltételeinek igazolása mellett résztvevővé válik,
b) megjelöli a részvételi jogosultság feltételeinek megfelelő azt a személyt, akire a tagi részesedést a nyilatkozat
megtételével egyidejűleg átruházza,
c) a tagi részesedése ellenértékének megfizetését kéri akként, hogy vele a KMRP szervezet a 24/R. §-ban foglalt
szabályoknak megfelelően nyilatkozat közlését követően számoljon el azzal, hogy vagyonrészt nem szerezhet, vagy
d) természetes személyként a tagi részesedésből fakadó résztvevői jogai közül kizárólag a vagyonfelosztás során
fennálló és a tulajdonszerzésre irányuló jogai gyakorlására jogosult.
(8) A (7) bekezdésnek megfelelő nyilatkozat alapján a KMRP szervezet és az örökös az abban foglaltaknak
megfelelően intézkedik, nyilatkozat hiányában vagy több örökös esetén az örökösök egyetértése hiányában pedig
a (7) bekezdés c) pontja szerint járnak el.
(9) A KMRP szervezet alapszabályában meg kell határozni
a) a 9. § (1) bekezdés a)–c), e), f ) és h)–m) pontjában foglaltakat,
b) a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéseket,
c) az operatív működésért felelős szerv tagjainak számát, választásuk módját, hatáskörüket és működésük
időtartamát,
d) a vezető tisztségviselők számát és működésük időtartamát,
e) a résztvevők kötelező tájékoztatásának eseteit és módját,
f) a KMRP megindításával, a KMRP szervezet megalakulásával, működésével és megszűnésével összefüggésben
a KMRP szervezetnél felmerülő költségek, ráfordítások megelőlegezésének, megtérítésének és elszámolásának elveit,
g) a vagyonkezelés elveit és módját,
h) az új résztvevő (5) bekezdés szerinti belépésének szabályait,
i) a vagyonrésznek nem minősülő KMRP szervezeti vagyonból nem fedezett tartozások megtérítésének forrását és
módját, és
j) a 24/R. § (7) bekezdés b) pontja szerint megszerezhető vagyonrészeknek a résztvevők túlkereslete esetére
irányadó elosztási elveit.
(10) A KMRP szervezet tulajdonában lévő vagyonrésznek a résztvevők tulajdonába kerülési módjának, elosztási
elveinek meghatározása során figyelembe kell venni a 24/R. § (7)–(11) bekezdésében foglaltakat.
(11) A közgyűlés határozatait – az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel hozza.
Ha az alapszabály eltérően nem rendelkezik, a résztvevőt befizetése arányában – befizetés hiányában egyenlő
arányban – illeti meg a szavazati jog.
(12) A résztvevők számára abban az esetben, ha a társaság hozzájárulást fizet, a KMRP által beszedett hasznokból
csak a hozzájárulás mértékét meghaladó rész fizethető ki, kivéve a 24/R. § (4) bekezdése szerinti vagyonfelosztás
alapján történő kifizetést.
(13) A résztvevő hozzájárulása nélkül nem írható elő számára befizetési kötelezettség. A résztvevő nem teljesített
befizetési kötelezettségéért az örökös vagy haláleseti kedvezményezett – erre vonatkozó kötelezettségvállalása
kivételével – nem tartozik felelősséggel.
24/O. § A KMRP szervezet
a) kötvényt bocsáthat ki,
b) tevékenységét, ennek keretében különösen kötvénykibocsátást, állampapír-vásárlást, bármely ügyletkötést
– ideértve a pénzügyi kötelezettségvállalást –, szolgáltatás igénybevételét kizárólag célja elérése, a vagyonrészek
megszerzése érdekében végzi, haszonszerzésre nem törekedhet,
c) feladatának ellátása érdekében pénzzel rendelkezhet,
d) nem idegeníthet el vagyonrészt a záró közgyűlést megelőzően, valamint hitel-, illetve kölcsön vagy
kötvénykibocsátás ellenértéke igénybevételével megszerzett vagyonrész esetén a törlesztés befejezésig, kivéve, ha
ezt az alapszabály a 24/N. § (9) bekezdés i) pontja alapján lehetővé teszi,
e) az a)–d) ponton túl egyéb tevékenységet nem folytathat.
24/P. § (1) A résztvevő a záró közgyűlésen a KMRP tulajdonát képező azon vagyonrész
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a) megvásárlására, amely teljes vételárának törlesztése – ideértve a forrást jelentő hitel vagy kölcsön összegének
törlesztését is – a záró közgyűlésig nem történt meg (a továbbiakban: fedezetlen vagyonrész), valamint
a b) pontban meghatározottak szerint más résztvevő által visszautasított vagyonrész megvásárlására feltétlen és
visszavonhatatlan nyilatkozatot tehet, amellyel a KMRP szervezet által tett ajánlatot elfogadja és kötelezettséget
vállal az ajánlatban szereplő ellenszolgáltatás kilencven napon belül történő teljesítésére,
b) vonatkozásában, amely teljes vételárának törlesztése – ideértve a forrást jelentő hitel vagy kölcsön összegének
törlesztését is – a záró közgyűlésig megtörtént (a továbbiakban: fedezett vagyonrész), visszautasíthatja az 24/R. §
(7) bekezdés a) pontja szerinti tulajdonba adást és kérheti a vagyonrész pénzbeli ellenértékének KMRP szervezet
általi megfizetését.
(2) A visszautasított fedezett vagyonrész ellenértékét az eredményes értékesítést követően fizeti meg a KMRP
szervezet a résztvevőnek.
(3) A visszautasított fedezett vagyonrész eredménytelen értékesítése esetén a vagyonrész résztvevőnek történő
tulajdonba adásának van helye, a pénzbeli ellenérték nem követelhető.
24/Q. § A társaság a saját részvény és a saját üzletrész megszerzésére irányadó szabályok figyelembevételével
feltétetlen és visszavonhatatlan nyilatkozatot tehet a KMRP szervezet által a 24/R. § (8) bekezdése szerint felajánlott
vagyonrész megvásárlására, amellyel a KMRP szervezet által tett ajánlatot elfogadja és kötelezettséget vállal
az ajánlatban szereplő ellenszolgáltatás tíz napon belül történő teljesítésére.
24/R. § (1) A KMRP szervezet megszűnésére a jogi személy megszűnésének általános szabályait kell alkalmazni, ha
a legfőbb szerv a (4) bekezdés szerinti jogutód nélküli megszüntetéséről határoz.
(2) A KMRP szervezet megszűnése esetén a (7) bekezdés a) pontja szerint a résztvevők tulajdonába nem adott
vagyonrészek tekintetében a résztvevőket és a társaságot – ebben a sorrendben – elővásárlási jog illeti meg azzal,
hogy a társaság az (5) bekezdés szerint meghatározott értéknél alacsonyabb értéken nem szerezhet vagyonrészt.
(3) A KMRP szervezet jogutód nélküli megszűnése esetén az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvénynek a végelszámolásra, csőd- és felszámolási
eljárásra irányadó rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) A KMRP operatív működésért felelős szerve harminc napon belül összehívja a záró közgyűlést, amely a KMRP
szervezet vagyonának (7) bekezdés szerinti felosztásáról és jogutód nélküli megszüntetéséről határoz, ha
a) lejár a KMRP működési ideje,
b) a társaság jogutód nélküli megszűnik,
c) a KMRP-ben résztvevők száma egy fő alá csökken, és ezt a létszámot a 24/N. § (7) bekezdése szerinti határidőn
belül sem éri el újra, vagy
d) a KMRP szervezet tulajdonában álló összes vagyonrész értéke bármikor nem éri el a KMRP szervezet teljes
vagyonának értékéhez viszonyított hetven százalékot a KMRP szervezet megalakulása utáni fél évet követően.
(5) A vagyonrész értékét a számviteli törvény szerinti valós értéken kell megállapítani.
(6) A KMRP szervezet a megalakulását követő hatodik hónap végéig, majd félévente értékeli a tulajdonát képező
vagyonrészeket és arról tájékoztatja a résztvevőket.
(7) A KMRP szervezet a vagyon felosztása során
a) határoz a fedezett és vissza nem utasított vagyonrészeknek résztvevők egyénenkénti befizetései arányában
– befizetés hiányában egyenlő arányban – történő tulajdonba adásáról,
b) az alapszabályában meghatározott módon ajánlatot tesz a résztvevők számára a fedezetlen és a visszautasított
fedezett vagyonrész eladása érdekében,
c) az a) pont szerinti elveknek megfelelően határoz a tulajdonában maradó, vagyonrésznek nem minősülő további
vagyon – a résztvevőnek át nem ruházható vagyonelem esetén a vagyonelem értékesítéséből származó ellenérték –
felosztásáról azzal, hogy tartozás fedezetét nem vonhatja el.
(8) A KMRP szervezet a záró közgyűlést követő öt napon belül ajánlatot tesz a társaság részére azon fedezetlen és
visszautasított fedezett vagyonrész eladása érdekében, amelyre szabályszerű vételi ajánlatot résztvevőtől nem kapott.
(9) Ha a vagyonrész értékesítése a (8) bekezdés szerinti módon is eredménytelen maradt, a KMRP szervezet piaci
értékesítésre ajánlja azt fel.
(10) A KMRP szervezet haladéktalanul intézkedik a fedezetlen vagyonrész vételárának megfizetése feltételével
a törlesztés, valamint azt követően a vagyonrész tulajdonba adása iránt.
(11) A KMRP szervezet a (7) bekezdés b) pontja, valamint a (8) bekezdés szerinti ajánlatában az eladásra kínált
vagyonrész fedezetlen vételárának összegével megegyező árat határoz meg ellenszolgáltatásként.
24/S. § (1) A munkavállalók által a KMRP keretében létesített vagyonkezelő alapítvány alapítására és működésére
a Vatv. rendelkezéseit az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyonkezelő alapítvány létesítéséhez az alapítvány javára legalább tízmillió forintot
kell rendelni. A vagyonkezelő alapítvány nyilvántartásba vételét követő egy éven belül az alapítványi vagyonnak
el kell érnie a Vatv. 3. § (1) bekezdésében meghatározott összeget azzal, hogy abba a bizalmi vagyonkezelésbe vett
vagyon is beszámít. Ha a vagyonkezelő alapítvány több KMRP-t kezel, azok vagyona együttesen veendő figyelembe
a tőkeminimum összege tekintetében. Ha a hiányzó alapítványi vagyon pótlására a megszabott határidőn belül nem
kerül sor, akkor a vagyonkezelő alapítvány megszűnik.
(3) A vagyonkezelő alapítvány alapító okiratában az alapítói jogok gyakorlására a kuratóriumot kell kijelölni.
(4) A vagyonkezelő alapítvány kedvezményezettjei annak alapítói és csatlakozói.
(5) A vagyonkezelő alapítvány működésére, vagyonkezelésére, új résztvevő csatlakozására, a kedvezményezettek
közötti vagyonfelosztásra a 24/N–24/R. §-t azzal kell alkalmazni, hogy a résztvevők alatt az alapítókat és
csatlakozókat, az alapszabály alatt az alapító okiratot, az új résztvevő belépése alatt pedig az új résztvevőnek
a vagyonkezelő alapítványhoz való csatlakozását kell érteni.”
18. §		
Az MRP tv.
a)
3. § (3) bekezdésében a „gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvényben (a továbbiakban: Gt.),
szerződésben (a társaság alapszabályában) foglaltak szerint” szövegrész helyébe a „gazdasági társaságra
irányadó szabályoknak megfelelően” szöveg,
b)
3. § (4) bekezdésében a „Gt. vagy szerződés (a társaság alapszabálya) alapján” szövegrész helyébe
a „gazdasági társaságra irányadó szabályoknak megfelelően” szöveg,
c)
24/D. § (2) bekezdésében az „ötödik” szövegrész helyébe a „tizenkettedik” szövegrész és
d)
24/I. § (1) bekezdésében az „átváltására” szövegrész helyébe az „átváltására vagy résztvevőnek történő
átadására” szöveg
lép.

14. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása
19. §		
A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 33/B. § (1) bekezdés a) pontjában a „vizsgálati
készítmény” szövegrész helyébe a „vizsgálati gyógyszer” szöveg lép.

15. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása
20. §		
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 2. § (1) bekezdése a következő q) ponttal
egészül ki:
(Az állami feladatok:)
„q) a közjóléti feladatellátás körében a vízitúrázás és a kerékpáros turisztikai igénybevétel alapfeltételeinek
biztosítása az állami tulajdonban lévő vizek és vízilétesítmények üzemeltetése során.”
21. §		
A Vgtv. 45. §-a a következő (7e) bekezdéssel egészül ki:
„(7e) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a vízitúrázás és a kerékpáros turisztikai
igénybevétel alapfeltételeit az állami tulajdonban lévő vizek és vízilétesítmények üzemeltetése során.”

16. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása
22. §		
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 7. §-a a következő
(1f ) bekezdéssel egészül ki:
„(1f ) Nem szerez bevételt a magánszemély a különleges MRP (a továbbiakban: KMRP) szervezet résztvevőjeként
a részvételi jogosultság megszerzése révén.”
23. §		
Az Szja tv. 66. § (1) bekezdés a) pontja a következő ah) alponttal egészül ki:
[A magánszemély osztalékból, osztalékelőlegből származó bevételének egésze jövedelem. E törvény alkalmazásában
(azzal, hogy nem minősül osztaléknak az a)–b) pontban említett jogcímen szerzett bevétel, ha azt a törvény előírásai
szerint más jövedelem megállapításánál kell figyelembe venni)
osztalék]
„ah) a KMRP résztvevője részére a KMRP által megszerzett vagyonelemek hozamából származó kifizetés;”
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24. §		
Az Szja tv. 67. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Árfolyamnyereségből származó jövedelemnek minősül a KMRP szervezetben való részvételi jogosultság
ellenérték fejében történő értékesítéséből származó bevételnek az a része, amely meghaladja a részvételi
jogosultsággal összefüggésben teljesített kiadás összegét.”
25. §		
Az Szja tv. 68. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Vállalkozásból kivont jövedelemnek minősül a KMRP szervezet vagyona felosztása során a résztvevő által
pénzben megszerzett bevétel csökkentve a résztvevőként teljesített befizetés (ide nem értve a KMRP szervezet
által eladásra kínált vagyonrész megszerzésére fordított összeget) összegének arányos – a pénzbeli formában
megszerzett bevételnek a vagyonfelosztáskor megszerzett összes bevétel arányában megállapított – részével.”
26. §		
Az Szja tv. 77/A. § (2) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(Nem minősül bevételnek a magánszemély által értékpapír formájában megszerzett vagyoni érték, ha a magánszemély)
„l) az értékpapírt a KMRP szervezet résztvevőjeként szerezte; a KMRP szervezet résztvevőnként, az adóévet követő
év január 31-ig adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság részére a résztvevőnek a vagyon felosztása során
átadott összes vagyonrésznek az átadásuk napjára megállapított együttes szokásos piaci értékéről, valamint
a vagyonrészek megszerzése érdekében a résztvevő által teljesített összegéről.”

17. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása
27. §		
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 3. számú melléklete a 4. melléklet szerint
módosul.

18. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása
28. §		
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 11/A. § (5) bekezdés a) pontjában a „hirdetmeny.magyarorszag.hu
közigazgatási” szövegrész helyébe a „központi ügyintézési” szöveg lép.

19. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény módosítása
29. §		
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi
XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 7. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az érintett halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse – írásos kérelme
alapján – jogosult a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését
megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba
betekinteni, illetve azokról – első alkalommal – térítésmentesen, valamint minden további másolat tekintetében –
a (3) bekezdés szerinti módon – másolatot kapni.”
30. §

(1) Az Eüak. 14/A. § (1a) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az EESZT működtetője biztosítja, hogy)
„d) az elektronikus vény kiváltását a nem saját TAJ szám közlésével kezdeményező személy nevét és személyi
azonosításra alkalmas okmányának számát a gyógyszer, a gyógyászati segédeszköz 35/B. § szerinti csatlakozott
kiszolgálója a 4. § (2) bekezdés s) pontjában foglalt célból elektronikusan rögzíthesse.”
(2) Az Eüak. 14/A. §-a a következő (2b) és (2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) Ha az EESZT útján kiállított vényt kiváltó személy a vény kiváltását nem a saját TAJ szám közlésével
kezdeményezi, a gyógyszer, a gyógyászati segédeszköz 35/B. § szerinti csatlakozott kiszolgálója a 4. § (2) bekezdés
s) pontjában foglalt célból e személy
a) személyazonosságát ellenőrzi, valamint
b) nevét és az a) pont szerinti ellenőrzés során bemutatott, személyazonosításra alkalmas okmánya azonosítóját
rögzíti.
(2c) A gyógyszer, a gyógyászati segédeszköz 35/B. § szerinti csatlakozott kiszolgálója a (2b) bekezdés b) pontja
szerint rögzített adatokat a 4. § (2) bekezdés s) pontjában meghatározott célból a rögzítéstől számított 5 évig
kezelheti.”
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31. §		
Az Eüak. 16. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:
„(17) A Központi Statisztikai Hivatal az egészségügyi intézményen kívül elhunyt személyek halálának okával
kapcsolatos egészségügyi adatokat és az elhunyt személyek TAJ számát, nemét és születési idejét továbbítja
az egészségbiztosítási szerv részére a 4. § (1) bekezdés b) pontjában és a 4. § (2) bekezdés b)–d), v), w), z) és
zs) pontjaiban meghatározott feladataihoz kapcsolódó elemzés céljából. Az adattovábbításról a Központi Statisztikai
Hivatal és az egészségbiztosítási szerv megállapodást köt, amely tartalmazza az adatátadás módját, gyakoriságát és
határidejét.”
32. §		
Az Eüak. 19/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19/A. § (1) A határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogok érvényesítése érdekében kijelölt nemzeti
kapcsolattartó szerv a 4. § (2) bekezdés zs) pontja szerinti célból – a határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz
való jogokkal kapcsolatos, a nemzeti kapcsolattartó szerv feladatairól szóló kormányrendeletben meghatározott
tájékoztatás megadásáig – kezelheti az érintett nevét, nemét, születési idejét, lakóhelyét, tartózkodási helyét,
TAJ számát, a részére az EESZT útján rendelt vények adatait, valamint azon egészségügyi adatait, amelyek az érintett
határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogainak érvényesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt adatokat a 4. § (2) bekezdés zs) pontjában meghatározott célból a határon
átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogok érvényesítése érdekében kijelölt nemzeti kapcsolattartó szerv
– az egészségügyi ellátás igénybevételének elősegítése céljából – továbbítja a 2011/24/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelvben meghatározottak szerint más tagállamban működő nemzeti kapcsolattartó szerv részére.
(3) Az egészségügyi államigazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv a (2) bekezdés szerinti célból
az egészségügyi ellátás megszervezéséig kezeli az érintett (1) bekezdés szerinti adatait.
(4) A nemzeti kapcsolattartó szerv a más tagállamban működő nemzeti kapcsolattartó szerv által megküldött
személyazonosító és egészségügyi adatokat a 4. § (2) bekezdés zs) pontjában meghatározott célból a határon
átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogok érvényesítése érdekében, az egészségügyi ellátás
igénybevételének elősegítése céljából továbbítja az egészségügyi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, illetve
a gyógyszertár részére.
(5) A nemzeti kapcsolattartó szerv a (2) és (4) bekezdés szerinti adattovábbítás céljából az elektronikus ügyintézés
és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti szabályozott elektronikus ügyintézési
szolgáltatást, illetve központi elektronikus ügyintézési szolgáltatást vehet igénybe.”
33. §

(1) Az Eüak. 35/B. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Az EESZT-hez engedélyezett informatikai rendszere útján csatlakozásra köteles)
„e) az ártámogatási szerződéssel rendelkező gyógyászatisegédeszköz-forgalmazó.”
(2) Az Eüak. 35/B. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A betegellátás során nem követelhető meg az érintettől olyan egészségügyi dokumentáció bemutatása vagy
egészségügyi adat igazolása, amely az EESZT-ben elérhető.”

34. §		
Az Eüak. 35/C. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A működtető lehetővé teheti, hogy a csatlakozott adatkezelő a működtetővel kötött megállapodás alapján
a saját, az érintett azonosítását igénylő szolgáltatása keretében, az érintett azonosítása céljából igénybe vegye
a működtető által elérhetővé tett elektronikus azonosítási szolgáltatást.”
35. §		
Az Eüak. 35/D. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A működtető az EESZT útján történő adatkezelések jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása
céljából a személyes adatok EESZT útján történő kezelése tekintetében nyilvántartást vezet, amely tartalmazza)
„a) az érintett születési idejét és nemét, valamint TAJ számát vagy ennek hiányában személyazonosság igazolására
alkalmas okmányának számát, európai egészségbiztosítási kártyája számát, menedékes, kérelmező, befogadó
igazolvány számát, vagy ilyen hiányában az érintett EESZT-ben képzett azonosítóját (a továbbiakban: más
azonosító),”
36. §		
Az Eüak. 35/F. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A csatlakozott adatkezelő a 4. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott célból történő hozzáférhetővé tétel
érdekében az EESZT útján a működtető rendelkezésére bocsátja az általa kezelt érintettel kapcsolatos alábbi
adatokat:
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a) az érintett TAJ száma vagy ennek hiányában más azonosítója, születési ideje, neme, állampolgársága az EESZT
útján továbbított vény és beutaló esetében a vényben és beutalóban foglalt egyéb személyazonosító adatok,
az érintett EESZT-ben képzett azonosítója,
b) az ellátási esemény megjelölése, típusa, időpontja és időtartama, valamint az e törvény felhatalmazása alapján
kiadott miniszteri rendeletben meghatározott egyéb adatai és dokumentumai, valamint
c) az ellátási eseményt nyújtó egészségügyi szolgáltató megjelölése, EESZT-ben képzett azonosítója, valamint
az ellátást végző vagy abban közreműködő személy EESZT azonosítója.”
37. §		
Az Eüak. 35/J. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az érintett kezelőorvosa, ennek hiányában háziorvosa az érintett vércsoportjára vonatkozó adat tekintetében
az állami vérellátó szolgálat is, a 4. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott célból történő, az arra jogosult
személyek részére történő hozzáférhetővé tétel érdekében az EESZT útján rögzíti az általa kezelt érintettel
kapcsolatban az e törvény szerinti személyazonosító adatok közül az érintett TAJ számát, vagy ennek hiányában
más azonosítóját, születési idejét, nemét, továbbá az érintett egészségi állapotával, kórelőzményével, egyes
beavatkozásaival kapcsolatos egészségügyi adatokat (a továbbiakban: egészségügyi profil).”
38. §		
Az Eüak. 35/K. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A csatlakozott adatkezelő köteles az EESZT útján a működtető részére a miniszter által rendeletben
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő módon – az egészségügyi dokumentáció
megismerésére jogosultaknak a 4. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott célból az érintett dokumentumokhoz
az EESZT útján való hozzáférés érdekében – megküldeni az egészségügyi ellátás során keletkezett
dokumentumokat.”
39. §		
Az Eüak. 36. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A csatlakozással kapcsolatos kötelezettségét az Eüak. 35/B. § (1) bekezdés e) pontja alapján csatlakozásra köteles
gyógyászatisegédeszköz-forgalmazó 2021. szeptember 1-jéig köteles teljesíteni.”
40. §

(1) Az Eüak. 38. § (2) bekezdése a következő zs) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„zs) a határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogok érvényesítése érdekében a kijelölt nemzeti
kapcsolattartó szerv feladatait, a tájékoztatás és adatátadás rendjét és feltételeit”
(rendeletben állapítsa meg.)
(2) Az Eüak. 38. § (3) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„f ) a határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogok érvényesítése érdekében kijelölt nemzeti
kapcsolattartó szervet”
(rendeletben jelölje ki.)

41. §		
Az Eüak. 35/K. § (3) bekezdésében az „a 4. § (1) bekezdés a)–d) pontjában vagy a 4. § (2) bekezdés f ) pontjában
meghatározott célból” szövegrész helyébe az „a 4. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott célból” szöveg lép.

20. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása
42. §		
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) a következő
60/J. §-sal egészül ki:
„60/J. § A 60/H. § rendelkezéseit azon XIX. század második és XX. század első felében megvalósult épületek esetén
is alkalmazni kell, amelyek megsemmisült vagy megrongálódott tetőidomai és egyéb jelentős épületelemei,
épületdíszei helyreállíthatóak. A helyreállítás keretében biztosítani kell a korábbi helyreállítási hibák, eltérések
korrekcióját, ideértve különösen az építészeti minőséget lerontó utólagos hozzáépítések elbontását, a tetőzet
eredeti formájának újjáépítését és az esetlegesen eltávolított épületdíszítések, tetődíszek, tornyok, kupolák,
portálok visszaállítását. A helyi építési szabályzatban – a fővárosban a 14/A. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti
településrendezési tervekben – meghatározott építészeti hangsúly képzésének lehetséges helyszíneitől eltérni
csak a fotóval, tervvel, valamint műemlék esetében az építéstörténeti tudományos dokumentációban foglaltakkal
igazolt, eredeti állapot visszaállításával megengedett.”

5580

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 121. szám

43. §		
Az Étv. a következő 61/C. §-sal egészül ki:
„61/C. § E törvénynek az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer
koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvénnyel megállapított 60/J. §-át
a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
44. §		
Az Étv.
a)
20. § (7) bekezdés a) pontjában a „megkezdett tevékenységre” szövegrész helyébe a „megkezdett építési
tevékenységre” szöveg,
b)
20. § (7) bekezdés d) pontjában az „eljárásra” szövegrész helyébe az „eljárásra, vagy az egyszerű bejelentéstől
eltérő építési munkáknak a településrendezési követelményeket nem érintő kivitelezésére” szöveg,
c)
48. § (5) bekezdés b) pontjában a „(2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „(5) bekezdésében” szöveg,
d)
62. § (1) bekezdés 36. pontjában az „az illeszkedés egyedi tartalmát és területi hatályának megállapítására
kijelölt közigazgatási szervet,” szövegrész helyébe az „az illeszkedés egyedi tartalmát,” szöveg
lép.

21. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása
45. §		
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 15. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A biztosított orvosi indikáció alapján jogszabályban foglalt feltételekkel jogosult a meddőség kezelésére
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott egészségügyi
szolgáltatóknál.”
46. §		
Az Ebtv. 30/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30/A. § Az egészségbiztosító szerződést köthet a gyógyszer Gyftv. 36. § (1) bekezdése szerinti forgalomba-hozatali
engedélyének jogosultjával, illetve meghatalmazása alapján a gyógyszer forgalomba hozójával, a gyógyászati
segédeszközt forgalomba hozóval, illetve a gyógyászati ellátást nyújtóval
a) az árhoz nyújtott támogatással forgalmazható termék és ellátás, és
b) a tételes elszámolás alá eső hatóanyagot tartalmazó gyógyszer
áráról, mennyiségéről, minőségi követelményéről, illetve a felek által lényegesnek ítélt egyéb kérdésről.”
47. §

(1) Az Ebtv. 34. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása)
„g) a minőségi mutatók figyelembevételén,”
(alapuló rendszerben történik.)
(2) Az Ebtv. 34. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása)
„h) az a)–g) pontban foglaltak kombinációján”
(alapuló rendszerben történik.)

48. §		
Az Ebtv. 82. §-a következő (16)–(18) bekezdéssel egészül ki:
„(16) E törvénynek az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer
koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvénnyel módosított 15. §
(2) bekezdésében foglaltakat 2022. július 1-jétől kell alkalmazni.
(17) Az egészségbiztosító meddőség kezelésére szolgáló egészségügyi szolgáltatások nyújtására az egészségügyről
szóló 1997. évi CLIV. törvény 169. § (2) bekezdésének figyelembevételével köthet finanszírozási szerződést.
(18) Az egészségbiztosító az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 169. § (2) bekezdésének nem megfelelő
egészségügyi szolgáltató finanszírozási szerződését az egészségügyi államigazgatási szerv tájékoztatása alapján
2022. június 30-ával megszünteti. Ezen finanszírozási szerződés tekintetében az egészségbiztosító elszámolásra
köteles.”
49. §		
Az Ebtv. 83. §-a a következő (2m) bekezdéssel egészül ki:
„(2m) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg az egészségbiztosítói ellenjegyzéssel
kiszolgáltatható gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos egészségbiztosítói ellenjegyzés eljárási szabályait.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 121. szám

5581

50. §		
Hatályát veszti az Ebtv. 83. § (6) bekezdés g) pontjában a „valamint az ellenjegyzéssel kapcsolatos eljárási
szabályokat,” szövegrész.

22. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény módosítása
51. §

(1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Kultv.) 63. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nemzeti gyűjtőkörű könyvtár a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára.”
(2) A Kultv. 3. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

23. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása
52. §		
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény a következő 85. §-sal és azt megelőzően a következő
alcímmel egészül ki:

„A magyar állam képviseletében eljáró tulajdonosi joggyakorló kérelme alapján induló eljárás
85. § (1) A magyar állam képviseletében eljáró tulajdonosi joggyakorló kérelme alapján a magyar állam
tulajdonjogát kell bejegyezni az olyan ingatlanra, amelynél valamennyi alábbi feltétel együttesen teljesül:
a) a magyar állam, a nevében eljáró tulajdonosi joggyakorló, vagy valamely állami költségvetési szerv, illetve annak
jogelődje az ingatlanra vonatkozóan 2000. január 1-jét megelőzően tulajdonjog bejegyzés iránti kérelmet nyújtott
be, melyet a tulajdonjogot szerzőként megjelölt költségvetési szerv jogszerzési képességének a hiánya okán
elutasítottak,
b) az ingatlan legalább tizenöt éve szakadatlanul a magyar állam képviseletében eljáró tulajdonosi joggyakorló vagy
valamely állami költségvetési szerv vagy más vagyonkezelő birtokában áll,
c) a magyar állam képviseletében eljáró tulajdonosi joggyakorló olyan okiratot mutat fel, amely a szerződést kötő
felek tulajdon-átruházásra irányuló megállapodását, az ingatlan megjelölését, továbbá az ellenértéket, illetve
a szerzés ingyenességét tartalmazza,
d) a magyar állam képviseletében eljáró tulajdonosi joggyakorló bemutatja a tulajdonjogot átruházó fél
hozzájárulását a tulajdon-átruházásra vonatkozó szerződés szerint szerző fél tulajdonjogának bejegyzésére
vonatkozóan.
(2) A kérelmező tulajdonosi joggyakorló az (1) bekezdés a) pontja szerinti feltétel fennállását az elutasított kérelem
ügyszámának megjelölésével, az (1) bekezdés b) pontja szerinti feltétel fennállását pedig az ingatlan birtokosának
közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatával köteles igazolni.
(3) Amennyiben az ingatlannal kapcsolatosan vagyonrendezési eljárás lefolytatásának is lenne helye, úgy azt csak
a jelen § szerinti eljárásban hozott elutasító döntést követően – ha a döntés miatt közigazgatási per indul, annak
jogerős lezárását követően – lehet lefolytatni.”

24. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása
53. §		
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. § w) pont wd) alpontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában
fenntartó:)
„wd) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 97. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben
az egészségügyi felsőoktatási intézmény,”
54. §		
Az Eütv. 24. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A beteg halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse – írásos kérelme alapján –
jogosult a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelőző
gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni,
valamint azokról kivonatot, másolatot készíteni, illetve – első alkalommal térítésmentesen, valamint – minden
további másolat tekintetében – az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló törvény szerint meghatározott módon a saját költségére másolatot kapni.”
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55. §		
Az Eütv. 101. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az (EU) 2017/745 rendelet 101. cikke és az (EU) 2017/746 rendelet 96. cikk szerinti illetékes hatósági feladatokat
az egészségügyi államigazgatási szerv látja el.”
56. §		
Az Eütv. 158. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdésben foglaltak az orvostechnikai eszközökkel végzett klinikai vizsgálatok engedélyezésére nem
alkalmazandók.”
57. §		
Az Eütv. 159. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának minősülő orvostudományi kutatás – az (1)–(6) bekezdésben
foglaltaktól eltérően – az (EU) 2017/745 rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén végezhető.
Az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának engedélyezését – az ETT bizottságának a szakmai-etikai
szakkérdésekben kiadott, az (EU) 2017/745 rendelet 62. cikk (4) bekezdés b) pontja szerinti szakvéleménye alapján –
az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátására kijelölt szerv végzi.”
58. §		
Az Eütv. a következő 160/A. §-sal egészül ki:
„160/A. § Orvostechnikai eszközzel végzett klinikai vizsgálat sürgős szükség esetén – a 160. §-ban foglaltaktól
eltérően – az (EU) 2017/745 rendelet 68. cikkében meghatározott feltételek fennállása esetén végezhető.”
59. §		
Az Eütv. 164. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„164. § (1) Ha a szakmai szabályoknak, valamint a kutatási tervnek megfelelően végzett kutatás során a kutatás
alanya kárt szenved vagy meghal, őt, illetve az általa eltartott hozzátartozóját az állam kártalanítja.
(2) A kutatást végző egészségügyi szolgáltatónak a kártérítés és a sérelemdíj fedezetére a kutatási tevékenység
megkezdését megelőzően a kutatásokra vonatkozó, a kockázatoknak megfelelő felelősségbiztosítási szerződéssel
kell rendelkeznie.
(3) A vizsgálati készítménnyel végzett klinikai vizsgálatok esetén a törvényben előírt felelősségbiztosítással kell
rendelkezni. A vizsgálati készítmény klinikai vizsgálata során, illetve annak következményeként természetes személy
által szenvedett egészségkárosodás esetén a sérelmet szenvedett személy, illetve halála esetén a Ptk. szerinti
hozzátartozója részére fizetendő kártérítésre és sérelemdíjra vonatkozó rendelkezéseket törvény határozza meg.
(4) Az orvostechnikai eszközökkel végzett klinikai vizsgálatok során a vizsgálati alany által elszenvedett kár
vonatkozásában az (EU) 2017/745 rendelet 2. cikk 49. pontja szerinti megbízó (e § alkalmazásában a továbbiakban:
megbízó) és a klinikai vizsgálatot végző egészségügyi szolgáltató a kártérítés és sérelemdíj fedezetére kötendő
felelősségbiztosításra vonatkozó rendelkezéseket az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet
állapítja meg.
(5) Ha az orvostechnikai eszköz klinikai vizsgálata során, illetve annak következményeként bármely természetes
személy egészségkárosodást szenved, a sérelmet szenvedett személy, illetve halála esetén a Ptk. szerinti
hozzátartozója részére
a) a klinikai vizsgálatot engedélyező hatóság által jóváhagyott vizsgálati terv szerint végzett vizsgálat esetén
a megbízó,
b) ha a halál, megrokkanás vagy súlyos egészségkárosodás a vizsgálatot kezdeményező által ismert, de a klinikai
vizsgálatot engedélyező hatóságnak be nem nyújtott adat eltitkolásának következménye, a megbízó,
c) ha a halál, megrokkanás vagy súlyos egészségkárosodás a klinikai vizsgálatot engedélyező hatóság előírásának
következménye, az engedélyező hatóság,
d) a klinikai vizsgálatot engedélyező hatóság által jóváhagyott vizsgálati tervtől való eltérés esetén – ha
az egészségkárosodás ennek következményeként következik be – a vizsgálóhely
sérelemdíjat, valamint – a halállal, megrokkanással, illetve egészségkárosodással összefüggésben bekövetkezett
vagyoni károk esetén – kártérítést fizet.
(6) Az (1) bekezdés alkalmazásában eltartott hozzátartozón azt a személyt kell érteni, akinek a tartásáról a sérelmet,
illetve vagyoni kárt szenvedett személy jogszabály vagy szerződés alapján gondoskodni köteles.”
60. §

(1) Az Eütv. 164/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jogszabály szerinti beavatkozással nem járó vizsgálat a 157. § és a 158. §, a 159. § (2) bekezdése, a 161. §
(1) és (2) bekezdése, a 162. és 163. §, továbbá a 164. § (1) bekezdése alapján végezhető, azzal az eltéréssel,
hogy az orvostechnikai eszközzel végzett, jogszabályban meghatározott beavatkozással nem járó vizsgálat az
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(EU) 2017/745 rendelet szerinti illetékes hatóságként kijelölt szerv részére – az ETT bizottságának a szakmai-etikai
szakkérdésekben kiadott, az (EU) 2017/745 rendelet 62. cikk (4) bekezdés b) pontja szerinti szakvéleményének
birtokában – megtett bejelentés alapján végezhető. Utólagos, beavatkozással nem járó vizsgálat esetén a kutatási
alany tájékoztatására és a vizsgálatba való beleegyezésére vonatkozóan az egészségügyért felelős miniszter eltérő
szabályokat határozhat meg.”
(2) Az Eütv. 164/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az orvostechnikai eszközökkel végzett beavatkozással nem járó vizsgálat megkezdéséhez az (1) bekezdés
szerinti bejelentés szükséges, amelynek megtörténtéről a bejelentés benyújtásától számított hatvan napon belül
az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos hatósági feladatok ellátására kijelölt szerv igazolást állít ki.”
61. §		
Az Eütv. 167. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Reprodukciós eljárás megfelelő szakorvosi javaslatra, az eljárás végzésére működési engedéllyel rendelkező,
a 169. § (2) bekezdésében meghatározott egészségügyi szolgáltatónál végezhető.”
62. §		
Az Eütv. 169. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„169. § (1) Az állam felelőssége az egészségügyi szakellátási kötelezettség részeként a reprodukciós eljárások
ellátásáról történő gondoskodás, ennek keretében ezen ellátásoknak a társadalombiztosítást meghatározó
jogszabályokban foglaltak szerinti biztosítása.
(2) Reprodukciós eljárások végzésére működési engedéllyel rendelkező
a) állami fenntartású egészségügyi szolgáltató, valamint
b) az egységes állami egészségügyi irányítás részét képező, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő
alapítványokról szóló törvény szerinti klinikai központ
jogosult.
(3) A (2) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltató által végezhető reprodukciós eljárások körét, a jogosult
egészségügyi szolgáltatók működésének szakmai feltételeit, az egyes beavatkozások alapjául szolgáló egészségügyi
indikációk körét, valamint az egészségügyi beavatkozások végzésének részletes szakmai szabályait a miniszter
rendeletben határozza meg.
(4) A (2) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltató, valamint klinikai központ e szolgáltatás keretében
közreműködőként állami fenntartású egészségügyi szolgáltatót, valamint az egységes állami egészségügyi
irányítás részét képező, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény szerinti klinikai
központot vehet igénybe.”
63. §		
Az Eütv. 244/A. §-a a következő (8)–(19) bekezdéssel egészül ki:
„(8) E törvénynek az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer
koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvénnyel (a továbbiakban:
Módtv2.) módosított 167. § (5) bekezdésében és 169. §-ában foglaltakat 2022. július 1-jétől kell alkalmazni.
(9) E törvénynek a Módtv2.-vel megállapított 169. § (2) bekezdése szerinti feltételnek meg nem felelő egészségügyi
szolgáltatónak (a továbbiakban: átadó szolgáltató) a reprodukciós eljárások végzésére vonatkozó működési
engedélye hatályát veszti 2022. június 30. napján.
(10) A miniszter 2021. szeptember 30-áig
a) állapítja meg a 169. § (1) bekezdésében meghatározott szakellátási kötelezettség folyamatos ellátása érdekében
a közfinanszírozott feladatot, és
b) jelöli ki az átadó szolgáltató által nyújtott nem közfinanszírozott szolgáltatások tekintetében a 169. §
(2) bekezdésének megfelelő egészségügyi szolgáltatót (a továbbiakban: átvevő szolgáltató),
amelyről az átadó és az átvevő szolgáltatót valamint az egészségügyi államigazgatási szervet tájékoztatja.
(11) 2021. szeptember 30-át követően reprodukciós eljárás végzésére irányuló új, az érintett személynél meg nem
kezdett meddőségkezelési beavatkozást célzó szerződést a 169. § (2) bekezdése szerinti kijelölt szolgáltató köthet.
2021. szeptember 30-át követően a 169. § (2) bekezdésének meg nem felelő egészségügyi szolgáltatónál új
reprodukciós eljárás, további meddőségkezelési célú önálló új beavatkozás nem kezdhető meg.
(12) Az egészségügyi államigazgatási szerv hivatalból eljár az átadó szolgáltató reprodukciós eljárások végzésére
vonatkozó működési engedélye visszavonása, az átvevő szolgáltató reprodukciós eljárások végzésére vonatkozó
működési engedélyének kiadása, módosítása, valamint a szakellátási kapacitások módosítása érdekében.
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(13) Az egészségbiztosítási szerv a működési engedély kézhezvételétől számított három napon belül kezdeményezi
az átvevő szolgáltató finanszírozási szerződésének 2022. július 1-jei hatállyal történő módosítását, illetve új
finanszírozási szerződés 2022. június 30-ai hatállyal történő megkötését.
(14) Az átadó szolgáltató a (10) bekezdés alapján kijelölt átvevő szolgáltató részére a nála folyamatban lévő vagy
későbbi reprodukciós eljárás céljából tárolt ivarsejteket és embriókat úgy adja át, hogy ennek során mind az átadó
szolgáltatónak, mind az átvevő szolgáltatónak maradéktalanul biztosítania kell a későbbi egészséges magzati
fejlődés feltételeit a tárolásra vonatkozó szakmai szabályok folyamatos és teljes körű érvényesítésével.
(15) Az átvevő szolgáltató az átvételkor az átadónál folyamatban lévő reprodukciós eljárásokat átvenni köteles és
a társadalombiztosítás keretében, a már nyújtott ellátásokra is figyelemmel, az ellátás finanszírozására irányadó
jogszabályban meghatározott feltételek szerint végzi el. Az átvett, a társadalombiztosítás keretében igénybe nem
vehető ellátások nyújtására a beteg és az átadó szolgáltató közötti szerződésben foglaltakat kell alkalmazni azzal,
hogy a szolgáltatások megtérítése tekintetében az átvevő szolgáltató térítési szabályzatában foglaltak irányadók.
A beteg ellátásokhoz történő hozzáférése, a részére nyújtott szolgáltatások szakmai tartalma és fizetendő térítési díj
tekintetében nem kerülhet hátrányosabb helyzetbe az átadást követően.
(16) A beteg a (10) bekezdés szerint kijelölt átvevő szolgáltató helyett más, a 169. § (2) bekezdésében meghatározott
egészségügyi szolgáltatót is választhat reprodukciós eljárás – ennek keretében külön az embrióletét –
igénybevételére. Az átvevő egészségügyi szolgáltató jogai és kötelezettségei ebben az esetben a választott
egészségügyi szolgáltatót jogosítják és kötelezik.
(17) A (15) bekezdés szerinti, reprodukciós eljárás igénybevételére vonatkozó szerződésből eredő minden jog és
kötelezettség tekintetében az átvevő szolgáltató jogutódja az átadó szolgáltatónak.
(18) Az átadó, valamint az átvevő szolgáltató a (10) bekezdés szerinti kijelölés közlését követően 8 napon belül
külön-külön írásban tájékoztatják az érintett beteget
a) a vonatkozó jogszabályváltozásokról,
b) az átadó szolgáltatónál a további ellátásra való jogosultság megszűnéséről,
c) az átvevő szolgáltató kijelöléséről,
d) a szolgáltatóváltással kapcsolatos egyéb jogairól és kötelezettségeiről, ennek keretében arról, hogy átadó,
az átvételre kijelölt és a választott egészségügyi szolgáltatóhoz címzett egybehangzó nyilatkozattal a kijelölt
szolgáltató helyett más, a 169. § (2) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő egészségügyi szolgáltatót is
választhat továbbá az átadott és átvett embrió egészséges fejlődését biztosító, a (14) bekezdés szerinti intézkedések
módjáról.
(19) Az az egészségügyi szolgáltató, amelynek reprodukciós eljárás végzésére jogosító működési engedélye
a (9) bekezdés alapján hatályát veszti, állami kártalanításra jogosult. A kártalanítás mértéke megegyezik
az egészségügyi szolgáltató működési engedélyének hatályvesztését megelőző öt üzleti év – amennyiben
működését később kezdte meg az adott évek – állami átvétellel érintett gazdasági tevékenységéből származó,
mérleg szerinti eredménye átlagának összegével. A kártalanítás mértékét a nemzeti vagyon kezeléséért felelős
miniszter állapítja meg.”
64. §		
Az Eütv. a következő 244/B. §-sal egészül ki:
„244/B. § (1) E törvénynek a Módtv2.-vel megállapított, és módosított 158. § (3a) bekezdését, 159. § (1) és
(7) bekezdését, 160/A. §-át, 164/A. § (1) és (5) bekezdését és 164/B. §-át, valamint az e törvény felhatalmazása
alapján az orvostudományi kutatásokra és orvostechnikai eszközökkel végzett klinikai vizsgálatokra
vonatkozó jogszabályoknak az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és
az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának
megkezdésére figyelemmel megállapított, illetve módosított rendelkezéseit – az (EU) 2017/745 rendelet 120. cikk
(11) bekezdésére figyelemmel – azon
a) orvostechnikai eszközzel végzett klinikai vizsgálatokra kell alkalmazni, amelyek engedélyezése iránt a kérelmet
a Módtv2. hatálybalépését követően nyújtották be,
b) orvostechnikai eszközzel végzett, beavatkozással nem járó vizsgálatokra kell alkalmazni, amelyeket a Módtv2.
hatálybalépését követően jelentettek be.
(2) A súlyos nemkívánatos eseményeket és az eszközhibákat azon vizsgálatok esetében is az (EU) 2017/745 rendelet,
valamint az annak végrehajtását szolgáló jogszabályi rendelkezések szerint kell bejelenteni, amelyek engedélyezése
iránt a kérelmet a Módtv2. hatálybalépését megelőzően nyújtották be.
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(3) A 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek külső
csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozó részletes szabályok meghatározása tekintetében
történő kiegészítéséről szóló 2015. október 2-i (EU) 2016/161 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet előírásait
– Európai Unió kötelező jogi aktusa vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – valamennyi, e törvény szerinti
egészségügyi szolgáltatónak be kell tartania.”
65. §

(1) Az Eütv. 247. § (1) bekezdés q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„q) a halottvizsgálatra, a halottakkal kapcsolatos orvosi eljárásra, a nem természetes halál esetén ellátandó
feladatokra, a kórbonctani vizsgálatra, a hatósági és igazságügyi orvosi boncolásra, a holttest szállítására, tárolására,
az ehhez kapcsolódó költségek viselésére, a halottvizsgálati szaktanácsadói névjegyzéket vezető egészségügyi
államigazgatási szerv kijelölésére, a kihantolásra, valamint a holttest helyreállítására és átadására vonatkozó
szabályokat, továbbá a halottvizsgálati szaktanácsadói névjegyzékkel összefüggésben
qa) szaktanácsadói névjegyzékbe történő felvételre, valamint az ahhoz szükséges képesítési és szakmai feltételekre
és a névjegyzékből való törlésre vonatkozó szabályokat,
qb) a halottvizsgálati szaktanácsadó igénybe vételének, a szaktanácsadói tevékenység folytatásának részletes
feltételeit, a szaktanácsadói ügyeleti rendszer részletes szabályait,
qc) a halottvizsgálati szaktanácsadó részére fizetendő díjat és a díj megállapítására vonatkozó részletes szabályokat,”
(rendeletben megállapítsa.)
(2) Az Eütv. 247. § (1) bekezdés z) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„z) a természetes gyógytényezőkre, gyógyhelyekre, fürdő- és klímagyógyintézetekre vonatkozó részletes
szabályokat és a kapcsolódó hatósági eljárásra vonatkozó szabályokat,”
(rendeletben megállapítsa.)
(3) Az Eütv. 247. § (1) bekezdése a következő zs) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„zs) a közhasználatú fürdő létesítésére, üzemeltetésére, ellenőrzésére, a fürdővízzel érintkező anyagokra vonatkozó
részletes szakmai előírásokat, a fürdési célú létesítmények vízminőségének ellenőrzéséhez szükséges mintavételi
és laboratóriumi vizsgálati tevékenységre vonatkozó követelményeket, továbbá az üzemeltetéshez szükséges
képesítési előírásokat”
(rendeletben megállapítsa.)
(4) Az Eütv. 247. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„h) a halottvizsgálati szaktanácsadói névjegyzékkel összefüggésben az adópolitikáért felelős miniszterrel
egyetértésben és a közigazgatás-szervezésért felelős miniszterrel egyetértésben a névjegyzékbe vételi eljárás
igazgatási szolgáltatási díjának összegére, befizetésére, visszafizetésére és nyilvántartására vonatkozó részletes
szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)
(5) Az Eütv. 247. § (3) bekezdése a következő s) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„s) az orvosi fizikus szakértői tevékenység folytatásához szükséges továbbképzésre vonatkozó szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)
(6) Az Eütv. 247. § (5) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap)
„i) a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter, hogy – a miniszterrel és az igazságügyért felelős miniszterrel
egyetértésben – a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak élelmezési szakmai és táplálkozásegészségügyi követelményeire vonatkozó szabályokat,
j) az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter, hogy a 244/A. § (19) bekezdés szerinti kártalanítás mértékét”
(rendeletben állapítsa meg.)
(7) Az Eütv. 247. § (8) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„d) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. április 5-i (EU) 2017/746 parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
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66. §		
Az Eütv.
a)
159. § (1) bekezdésében a „valamint az orvostechnikai eszközök hatékonyságával, teljesítőképességével
kapcsolatos klinikai adat gyűjtése céljából,” szövegrész helyébe a „valamint – ha az (EU) 2017/745 rendelet
eltérően nem rendelkezik – az orvostechnikai eszközök hatékonyságával, teljesítőképességével kapcsolatos
klinikai adat gyűjtése céljából,” szöveg,
b)
164. § (2) bekezdésében a „készítménnyel” szövegrész helyébe a „gyógyszerrel” szöveg,
c)
164/A. § (3) és (4) bekezdésében az „Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb,
a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló törvény szerinti beavatkozással nem járó
vizsgálatok” szövegrész helyébe az „Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és
a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet 2. cikk (2) bekezdés 4. pontja szerinti beavatkozással nem járó kutatásnak minősülő
beavatkozással nem járó vizsgálat” szöveg,
d)
164/B. §-ában az „engedélyezési eljárásáért” szövegrész helyébe az „engedélyezési, illetve bejelentési
eljárásáért” szöveg,
e)
217. § (11) bekezdés d) pontjában a „miniszteri rendeletben” szövegrész helyébe a „kormányrendeletben”
szöveg
lép.
67. §		
Hatályát veszti az Eütv.
a)
137. § b) pontjában a „miniszteri rendeletben meghatározott” szövegrész,
b)
247. § (2) bekezdés x) pontja,
c)
247. § (3) bekezdés c) és l) pontja.

25. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása
68. §		
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló
1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 1. § x) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„x) elektronikuscigaretta-azonosító szám: az elektronikus cigarettákra és az utántöltő flakonokra vonatkozó
értesítések közös formátumának meghatározásáról szóló, 2015. november 24-i (EU) 2015/2183 bizottsági
végrehajtási határozatban meghatározott közös adatbeviteli kapun bejelentett termékek azonosítására szolgáló
szám;”
69. §		
Az Nvt. a következő 2/B. §-sal egészül ki:
„2/B. § Dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék fogyasztása köznevelési intézményben, valamint
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben tilos.”
70. §		
Az Nvt. 5. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi
CXXXIV. törvény (továbbiakban: Fdvtv.) 1. § (1) bekezdés b)–h) pontjában felsorolt termékek kiskereskedelmére
irányuló tevékenység nem végezhető köznevelési intézményben, személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézményben, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben, valamint egészségügyi intézményben.
(2) Dohánytermék, valamint az Fdvtv. 1. § (1) bekezdés b)–h) pontjában felsorolt termék árumintaként nem
forgalmazható.
(3) Dohánytermék, valamint az Fdvtv. 1. § (1) bekezdés b)–h) pontjában felsorolt termék árusítása automatából nem
megengedett.
(4) E § alkalmazásában dohánytermék-kiskereskedelem alatt az Fdvtv-ben ekként meghatározott fogalmat kell
érteni.”
71. §		
Az Nvt. a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) E törvénynek az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer
koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.)
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megállapított 5. § (1)–(4) bekezdése a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) E törvénynek a Módtv.-vel megállapított 5. § (1)–(4) bekezdésének a belső piaci szolgáltatásokról szóló,
2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes
bejelentése megtörtént.”
72. §		
Az Nvt.
a)
1. § r) pontjában a „nikotintartalmú” szövegrész helyébe a „bármilyen formában nikotint tartalmazó” szöveg,
b)
8. § (3) bekezdésében az „a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi
CIII. törvény” szövegrész helyébe az „a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény” szöveg
c)
8. § (4c) bekezdés a) pontjában az „utántöltő flakon és a dohányzást” szövegrész helyébe az „utántöltő flakon,
a nikotinmentes utántöltő flakon, dohányzást helyettesítő nikotin tartalmú termékek és a dohányzást” szöveg
lép.
73. §		
Hatályát veszti az Nvt.
a)
7/K. §-a
b)
7/L. §-a,
c)
8. § (2) bekezdése,
d)
8. § (4d) bekezdése, valamint
e)
8. § (5) bekezdés k) pontja.

26. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása
74. §		
A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezések lépnek:
„(1) E törvény alkalmazása során az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: REACH)
3. cikke és az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CLP) 2. cikke szerinti fogalommeghatározásokat kell alkalmazni az anyag, keverék, regisztráló, gyártó, importőr, továbbfelhasználó, forgalomba
hozatal, forgalmazó és a felhasználás kifejezések tekintetében.
(2) E törvény alkalmazásában:
1. biztonsági adatlap: a REACH 31. cikkében foglaltaknak megfelelően összeállított, magyar nyelvű dokumentum,
2. foglalkozásszerű tevékenység: foglalkozás körében veszélyes anyaggal, vagy veszélyes keverékkel végzett
tevékenység, vagy a foglalkozás vagy tevékenységi körben a veszélyes anyaggal, vagy veszélyes keverékkel végzett
tevékenység céljából szervezett munkavégzésben munkavállaló foglalkoztatása,
3. kémiai biztonság: a kemizációból, a vegyi anyagok életciklusából származó, a környezetet és az ember egészségét
károsító kockázatok csökkentését, elkerülését célul kitűző, és megvalósító intézmények tevékenységének olyan
összessége, amelyek egyidejűleg figyelembe veszik a fejlődés fenntarthatóságának szükségességét,
4. tevékenység: a veszélyes anyaggal, vagy a veszélyes keverékkel kapcsolatos előállítás – ideértve a bányászatot
(feltáró fúrást, kitermelést) is –, a gyártás, a feldolgozás, a csomagolás, a címkézés, az osztályozás, a tárolás,
az anyagmozgatás, a forgalmazás, az értékesítés, a felhasználás, és a veszélyes anyagok, vagy a veszélyes keverékek
elemzésével, ellenőrzésével kapcsolatos vizsgálat,
5. vegyi anyag életciklusa: a vegyi anyag országon belüli előállításától vagy behozatalától az országból való kiviteléig,
újrahasznosításának vagy ártalmatlanításának befejezéséig terjedő, a vegyi anyaggal végzett tevékenységek által
szakaszolt időszakok összessége,
6. veszélyes anyag: valamennyi, a CLP alapján veszélyesként osztályozott anyag,
7. veszélyes keverék: valamennyi, a CLP alapján veszélyesként osztályozott keverék.”
75. §		
A Kbtv. 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) E törvény hatálya az embert és a környezetet veszélyeztető veszélyes anyagokra és veszélyes keverékekre, és
az ezekkel folytatott tevékenységekre terjed ki.
(3) E törvény hatálya a 23. § (6) bekezdésében meghatározott, és a c) pont tekintetében a 20. § (6) bekezdésében, és
a h) és i) pont tekintetében a 8/A. §-ban meghatározott kivétellel nem terjed ki
a) az emberi vagy az állatgyógyászati célra használt gyógyszerekre (késztermékekre), és az orvostechnikai
eszközökről szóló jogszabályokban meghatározott orvostechnikai eszköznek minősülő termékre és anyagra,
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b) a pszichotróp anyagokra, a kábítószerekre, és a kábítószer-prekurzorokra,
c) a kozmetikai termékekről szóló, 2009. november 30-ai 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
szerinti kozmetikai termékekre,
d) a hulladéknak minősülő anyagokra,
e) a radioaktív anyagokra,
f ) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról
és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 178/2002/EK rendelet) szerinti élelmiszerekre,
g) a 178/2002/EK rendelet szerinti takarmányokra,
h) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek
hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti
növényvédő szerekre,
i) az egyéb veszélyes anyagokra vagy veszélyes keverékekre, amelyekkel kapcsolatban jogszabály olyan bejelentési,
engedélyezési vagy egyéb közigazgatási eljárást ír elő, amelynek során érvényesített követelmények megfelelnek
az e törvényben meghatározott követelményeknek.”
76. §		
A Kbtv. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A veszélyes keverékeket – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – Magyarország területén gyártó, forgalmazó
az azokkal kapcsolatos gyártási, forgalombahozatali tevékenység megkezdésével egyidejűleg, a veszélyes
anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint, a biztonsági adatlap csatolásával köteles elektronikus úton
bejelenteni az egészségügyi államigazgatási szervnek, ha a veszélyes keverék a terméknyilvántartásban még
nem szerepel. A bejelentő köteles az általa bejelentett veszélyes keverék biztonsági adatlapjának változását és
a forgalmazás megszüntetését is elektronikus úton jelenteni.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell bejelenteni a kizárólag ellenőrzött körülmények között
végzett kutatási vagy fejlesztési célra, kísérleti gyártásra és nem termelőüzemi méretű kipróbálásra gyártott,
vagy forgalmazott veszélyes keverékeket. A magyarországi gyártó, és forgalmazó a rendelkezésre álló,
a veszélyesség meghatározása, a tevékenységet végző egészségének biztonsága szempontjából lényeges
adatokat és információkat ebben az esetben is köteles a tevékenységet végző rendelkezésére bocsátani. Minden
olyan magyarországi gyártónak és forgalmazónak, amely a bejelentés mellőzésével élni kíván, az egészségügyi
államigazgatási szerv által hozzáférhető írásbeli nyilvántartást kell vezetnie a gyártott, vagy forgalomba hozott
veszélyes keverékről, a feliratozási és mennyiségi adatokról. A magyarországi gyártót, és forgalmazót a bejelentés
mellőzésének lehetősége a gyártástól, vagy a forgalomba hozataltól vagy ezek megkezdésétől számított egy
évig illeti meg, amely az egészségügyi államigazgatási szerv engedélyével egy évig meghosszabbítható, ha
a magyarországi gyártó, és forgalmazó a meghosszabbítás szükségességét indokolja.”
77. §		
A Kbtv. 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A lakosság részére kiszerelt, nem ömlesztett formában forgalomba hozott veszélyes anyaghoz, és veszélyes
keverékhez a magyarországi forgalomba hozatalért felelős forgalmazó mellékeli a biztonsági adatlapnak
a rendeltetés szerinti használattal összefüggő adatainak felhasználásával elkészített, magyar nyelvű használati
utasítást.”
78. §		
A Kbtv. 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A veszélyes anyagot és a veszélyes keveréket az eredeti csomagolóeszközből tárolás céljából kizárólag
megfelelően biztonságos és az azonosítást – ideértve a veszélyazonosítást is – szolgáló feliratozással ellátott
csomagolóeszközbe lehet áttenni.”
79. §		
A Kbtv. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv a veszélyes keverékek terméknyilvántartása keretében gyűjti,
feldolgozza és rendszerezi az ezekkel kapcsolatos toxikológiai, közegészségügyi és klinikai adatokat.
(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást a bejelentett adatok alapján vezeti.
(3) Az egészségügyi államigazgatási szerv a veszélyes anyagokra, illetve a veszélyes keverékekre vonatkozó, általa
nyilvántartott adatokról – a CLP 45. cikkével összhangban és a közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó
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törvényi előírások szerint – megkeresésre felvilágosítást ad. Az egészségügyi államigazgatási szerv biztosítja az ezen
adatokhoz történő folyamatos – napi 24 órás – hozzáférés lehetőségét.
(4) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban kezelt, mérgezésekkel kapcsolatos adatokat a Központi Statisztikai
Hivatal részére – a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Stt.) 28. §-ával összhangban
a statisztikai cél előzetes igazolása alapján, az ahhoz szükséges mértékben – statisztikai célra egyedi azonosításra
alkalmas módon, térítésmentesen át kell adni, és azok a Központi Statisztikai Hivatal által statisztikai célra
felhasználhatók. Az átvett adatok körét és az adatátvétel részletszabályait a Stt. 28. §-ában meghatározott
együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.
(5) A Magyarország területén előforduló bármilyen eredetű, vegyi anyag okozta emberi mérgezési esetet
az egészségügyért felelős miniszter által meghatározott módon az egészségügyi államigazgatási szervhez be kell
jelenteni.”
80. §

(1) A Kbtv. 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A forgalomba hozott veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel foglalkozásszerű tevékenység csak az adott
veszélyes anyagra vagy veszélyes keverékre vonatkozó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.”
(2) A Kbtv. 28. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a lakossági felhasználásra forgalomba hozott veszélyes anyagokkal
vagy veszélyes keverékekkel a veszélyes anyaghoz vagy veszélyes keverékhez mellékelt, a biztonságos felhasználást
lehetővé tevő használati utasítás birtokában is megkezdhető a tevékenység.”

81. §

(1) A Kbtv. 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.”
(2) A Kbtv. 29. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdéstől eltérően az (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerint meg kell tenni a bejelentést, ha
a kiadásukat követően a tevékenységi engedélyben vagy az országos forgalmazási engedélyben szereplő
adatokban változás következett be.”

82. §

(1) A Kbtv. 32. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a REACH rendelet 5., 18., 56. és 67. cikkében foglalt előírások ellenőrzésének
tekintetében közreműködik a harmadik országból importált termékek forgalomba hozatalának ellenőrzésében.”
(2) A Kbtv. 32. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdés b)–f ) pontja szerint jogosult hatóság a kémiai biztonsági tárgyú ellenőrzéseiről éves összesítő
jelentést küld a 26/A. § szerint kijelölt kompetens hatóságnak az Európai Bizottság számára megküldendő tagállami
jelentés összeállítása érdekében.”

83. §		
A Kbtv. 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egészségügyi államigazgatási szerv a kémiai biztonságot szabályozó uniós rendeletekben, az e törvényben
és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban foglalt, a veszélyes anyagokkal, és a veszélyes keverékekkel
végzett tevékenységre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén 20 millió forintig terjedő kémiai terhelési
bírságot szabhat ki.”
84. §		
A Kbtv. 15. § (2) bekezdésében a „biztosítják, hogy” szövegrész helyébe a „biztosítják – a biztonsági adatlapon
átadott információk felhasználásával is –, hogy” szöveg lép.
85. §		
Hatályát veszti a Kbtv.
a)
2. § (1) bekezdése,
b)
II. Fejezete,
c)
7. § (3) és (4) bekezdése,
d)
10. §-a,
e)
V. Fejezete,
f)
20. § (2) bekezdése,
g)
24. §-a és a megelőző alcím címe,
h)
26. §-a,
i)
31. §-a.
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27. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása
86. §		
A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A versenyengedély kiadására és visszavonására vonatkozó részletes szabályokat a sportszövetség szabályzatban köteles
megállapítani. A versenyengedély tartalmazza:)
„a) a versenyző képmását, nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét,”
87. §		
Az Stv. „Általános szabályok” alcíme a következő 4/B. §-sal egészül ki:
„4/B. § A nemzeti doppingellenes szervezetnek a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló
kormányrendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő szabályzata kötelező
a) az országos sportági szakszövetségekre, az országos sportági szövetségekre és a fogyatékosok országos
sportszövetségeire, a Magyar Olimpiai Bizottságra (a továbbiakban: MOB), a Magyar Paralimpiai Bizottságra
(a továbbiakban: MPB), a Nemzeti Versenysport Szövetségre (a továbbiakban: NVESZ), a Sport Állandó
Választottbíróságra, valamint a versenyszerű sportban részt vevő sportszervezetekre,
b) a magyar állampolgár, valamint állampolgárságra tekintet nélkül a Magyarországon tartózkodó, sportszervezettel
jogviszonyban álló sportolóra, sportszakemberre és a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló
kormányrendelet szerinti egyéb közreműködőre, valamint
c) a sportszövetségek versenyrendszerében szervezett versenyekre, valamint a versenyrendszeren kívül szervezett
sportrendezvényekre.”
88. §		
Az Stv. 23. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A sportág rendeltetésszerű működése érdekében – a külön jogszabályokban előírt más szabályzatok mellett –
a szakszövetség az alábbi sporttevékenységgel összefüggő szabályzatokat köteles megalkotni:)
„e) doppingszabályzat, amelyben elfogadja a nemzeti doppingellenes szervezetnek a doppingellenes tevékenység
szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő szabályzatát,”
89. §

(1) Az Stv. 30/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nemzetközi sportszövetség olyan sportszövetség, amely sportágában nemzetközi szinten az e törvényben,
valamint jogszabályban meghatározott sportszakmai feladatokat lát el, és amely
a) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által sportágának hivatalos nemzetközi szövetségeként elismert sportszövetség,
b) a GAISF tagjának minősül,
c) GAISF megfigyelői státusszal rendelkezik,
d) az a)–c) pont szerinti sportszövetség kontinentális sportszövetsége,
e) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szándéknyilatkozatával rendelkezik arról, hogy a szándéknyilatkozat kiadását
követő 180 napon belül a nemzetközi sportszövetség sportágának hivatalos nemzetközi szövetségeként történő
elismeréséről dönt,
f ) a GAISF szándéknyilatkozatával rendelkezik arról, hogy a szándéknyilatkozat kiadását követő 180 napon belül
a sportszövetség tagként történő elismeréséről dönt,
g) a GAISF szándéknyilatkozatával rendelkezik arról, hogy a szándéknyilatkozat kiadását követő 180 napon belül
a sportszövetség megfigyelői státuszáról dönt, vagy
h) az e)–g) pont szerinti sportszövetség kontinentális sportszövetsége.”
(2) Az Stv. 30/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Nemzetközi sportszövetségként csak az (1) bekezdés szerinti szervezet vehető nyilvántartásba.”

90. §

(1) Az Stv. 30/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Eredeti alapítás esetén a miniszteri támogató nyilatkozat kiadása iránti kérelemhez mellékelni kell
a) a 30/A. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti státuszra vonatkozó elismerő nyilatkozatot, vagy
b) a 30/A. § (1) bekezdés e)–h) pontja szerinti szándéknyilatkozatot.”
(2) Az Stv. 30/C. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Eredeti alapítás esetén a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért felelős
miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter a miniszteri támogató nyilatkozat kiadása során
a) a 30/A. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak való megfelelést, valamint
b) a 30/A. § (1) bekezdés
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ba) a)–d) pontja szerinti státuszra vonatkozó elismerő nyilatkozat meglétét, vagy
bb) e)–h) pontja szerinti szándéknyilatkozat meglétét
vizsgálja.”
(3) Az Stv. 30/C. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Jogutódlásos alapítás esetén a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért felelős
miniszter, valamint a sportpolitikáért felelős miniszter a miniszteri támogató nyilatkozat kiadása során
a) a 30/A. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti státuszra vonatkozó elismerő nyilatkozat, vagy a 30/A. § (1) bekezdés
e)–h) pontja szerinti szándéknyilatkozat meglétét, valamint
b) a 30/A. § (2), (3) és (7) bekezdésében foglaltaknak való megfelelést
vizsgálja.”
91. §		
Az Stv. 47. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Sport Állandó Választottbíróság a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet, valamint
a 4/B. § szerinti szabályzat szerint működteti a dopping fellebbviteli bizottságot, amely lefolytatja a másodfokú
doppingeljárást.”
92. §		
Az Stv. 79. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
rendeletben állapítsa meg)
„ba) a doppingellenes tevékenység meghatározását, a doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezetek
körét, feladat- és hatáskörüket, a doppingeljárás szervezeti kereteit, valamint a nemzeti doppingellenes
szervezetnek a doppingellenes tevékenységre vonatkozó szabályzatával összefüggő követelményeket,”
93. §		
Az Stv 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
94. §		
Az Stv.
a)
2. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „kormányrendeletben meghatározott tiltott szerek használatától,
tiltott módszerek” szövegrész helyébe a „kormányrendelet szerinti tiltólistában szereplő tiltott szer vagy
módszer” szöveg,
b)
4. § (1) bekezdésében a „kormányrendeletben meghatározott” szövegrész helyébe a „kormányrendelet
szerinti tiltólistán meghatározott” szöveg,
c)
4/A. § (11) bekezdésében a „nemzetközi doppingellenes szervezet” szövegrész helyébe a „doppingellenes
szervezet” szöveg,
d)
12. § (4) bekezdésében a „sportfegyelmi vagy doppingbüntetésként” szövegrész helyébe a „sportfegyelmi
büntetésként” szöveg,
e)
12. § (5) bekezdésében a „fegyelmi vagy doppingbüntetés” szövegrész helyébe a „fegyelmi büntetés” szöveg,
f)
12. § (7) bekezdésében a „fegyelmi vagy doppingbüntetésekkel” szövegrész helyébe a „fegyelmi
büntetésekkel” szöveg, valamint a „fegyelmi vagy doppingbüntetések” szövegrész helyébe a „fegyelmi
büntetések” szöveg,
g)
19. § (8) bekezdésében a „Magyar Olimpiai Bizottságra (a továbbiakban: MOB)” szövegrész helyébe
a „MOB-ra” szöveg, az „a Magyar Paralimpiai Bizottságra (a továbbiakban: MPB)” szövegrész helyébe az „az
MPB-re” szöveg, az „a Nemzeti Versenysport Szövetségre (a továbbiakban: NVESZ)” szövegrész helyébe az „az
NVESZ-re” szöveg,
h)
30/B. § (2) bekezdésében az „a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős miniszter”
szövegrész helyébe az „a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért felelős
miniszter” szöveg,
i)
30/C. § (3) bekezdésében a „(2) bekezdés szerinti szándéknyilatkozat” szövegrész helyébe a „30/A. §
(1) bekezdés e)–h) pontja szerinti szándéknyilatkozat” szöveg,
j)
30/C. § (3) bekezdésében az „az elismerő nyilatkozatot” szövegrész helyébe az „a 30/A. § (1) bekezdés
a)–d) pontja szerinti státuszra vonatkozó elismerő nyilatkozatot” szöveg
lép.
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95. §		
Hatályát veszti az Stv.
a)
11/A. § (3) bekezdés a) pontjában az „ , a doppingellenes tevékenységről szóló kormányrendeletben
meghatározottak szerint” szövegrész,
b)
12. § (1) bekezdésében az „ – a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – ” szövegrész,
c)
12. § (2) és (3) bekezdése,
d)
12. § (5) bekezdés b) pontjában a „ , valamint a doppingellenes” szövegrész,
e)
14. § (2a) bekezdése.

28. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása
96. §		
Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról
szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 1. § 6–8. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában:)
„6. vizsgálati gyógyszer: az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
(a továbbiakban: 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 2. cikk (2) bekezdés 5. pontjában
meghatározott fogalom;
7. klinikai vizsgálat: az 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (2) bekezdés 2. pontjában
meghatározott fogalom;
8. nem kereskedelmi vizsgálat: olyan klinikai vizsgálat,
a) amelynek megbízója a gyógyszeripartól független jogi személy, így különösen felsőoktatási intézmény,
fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény, nonprofit gazdasági társaság, azzal, hogy
a gyógyszeripartól való függetlenséget nem zárja ki a vizsgálati készítmény megbízó részére történő, térítésmentes
rendelkezésre bocsátása, illetve a vizsgálat igazolt költségeinek a vizsgáló részére történő megtérítése,
b) amelynek eredményéből keletkező adatok tulajdonosa a megbízó, és
c) amelynek eredményeit illetően nem áll fenn a megbízó és harmadik személy között olyan jogviszony, amely
az eredmények forgalombahozatali engedélyezés, illetve forgalomba hozatal érdekében történő felhasználásának
lehetővé tételére irányul;”
97. §		
A Gytv. „A törvény hatálya” alcímet megelőzően a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § E törvény alkalmazásában az 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkében meghatározott
fogalmak irányadók.”
98. §		
A Gytv. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A klinikai vizsgálat engedélyezése, illetve folytatása során az egészségügyről szóló törvény emberen végzett
orvostudományi kutatásokra vonatkozó rendelkezéseit az 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben
és az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos, az 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó
hatósági ügyekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényt az 536/2014/EU európai parlamenti és
tanácsi rendeletben, az e törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) A vizsgálati gyógyszer Magyarország területén végzendő klinikai vizsgálatához, valamint az 536/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (2) bekezdés 13. pontja szerinti lényeges módosításhoz a gyógyszerészeti
államigazgatási szerv engedélye szükséges. Az engedélyezési eljárás során az 536/2014/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet 2. cikk (2) bekezdés 11. pontja szerinti etikai bizottságként az Egészségügyi Tudományos Tanács
bizottsága jár el, melynek működésére az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szakhatóságokra
vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
(4) A megbízó a klinikai vizsgálattal összefüggésben keletkezett károk megtérítésére, illetve a klinikai vizsgálattal
összefüggésben megsértett személyiségi jogokért követelhető sérelemdíj megfizetésére – a kockázatoknak
megfelelő – felelősségbiztosítási szerződést köt az Európai Gazdasági Térségben (a továbbiakban: EGT), illetve
az Európai Közösséggel vagy az EGT-vel megkötött nemzetközi szerződés alapján az EGT tagállamával azonos
jogállást élvező államban (a továbbiakban: EGT-megállapodásban részes állam) székhellyel, illetve telephellyel
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rendelkező biztosítóval. A felelősségbiztosításnak megfelelő fedezetet kell nyújtania a klinikai vizsgálattal
kapcsolatosan esetlegesen érvényesítendő kártérítési és sérelemdíj követelésekre.
(5) A klinikai vizsgálatokkal, valamint a gyógyszerekkel, kábítószerekkel, pszichotróp anyagokkal, vizsgálati
gyógyszerekkel kapcsolatos hatósági ügyekben hozott döntést a közigazgatási ügyben eljáró bíróság nem
változtathatja meg.
(6) A megbízó a vizsgálóhellyel, illetve a vizsgálatvezetővel a klinikai vizsgálat végzésére írásban szerződést köt.
A szerződés az engedélyezési eljárás előtt is megköthető, azonban érvényességének feltétele a klinikai vizsgálat
hatósági engedélyezése.
(7) A klinikai vizsgálat megbízója illetve az általa erre írásban feljogosított személy jogosult – gyógyszernagykereskedelmi engedély nélkül – beszerezni, majd a vizsgálóhelyre kiszállítani a vizsgálati tervben előírt
vizsgálati illetve kiegészítő gyógyszereket.”
99. §		
A Gytv. 4/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Nem szükséges gyógyszergyártási vagy nagykereskedelmi engedély az 536/2014/EU parlamenti és tanácsi
rendelet 59. cikk (2) bekezdése szerinti esetben a klinikai vizsgálat megbízója, illetve az általa erre írásban
feljogosított személy által a vizsgálati tervben előírt kiegészítő gyógyszerek harmadik országból történő
importjához.”
100. §		
A Gytv. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A gyógyszer-nagykereskedelmi engedély jogosultja – jogszabályban meghatározott kivételekkel – csak olyan
személynek értékesíthet, forgalmazhat, illetve szállíthat ki gyógyszert, aki gyógyszer-nagykereskedelmi, illetve
egészségügyi szolgáltató tevékenység végzésére engedéllyel rendelkezik.”
101. §		
A Gytv. 16/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16/A. § (1) A forgalombahozatali engedély jogosultjának, a gyógyszer-nagykereskedelmi engedély jogosultjának,
valamint a gyógyszertár működtetőjének biztosítania kell a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek külső csomagolásán elhelyezendő biztonsági elemekre vonatkozó
részletes szabályok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. október 2-i (EU) 2016/161
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek [a továbbiakban: (EU) 2016/161 rendelet] való megfelelést.
(2) A 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 54a. cikk (2) bekezdés e) pontja, valamint az (EU) 2016/161
rendelet 31. cikke szerinti, a biztonsági elemekre vonatkozó információk tárolására szolgáló nemzeti adattárat
a magyarországi gyógyszer-azonosítási nonprofit szervezet (a továbbiakban: gyógyszer-azonosítási nonprofit
szervezet) hozza létre, kezeli és működteti.
(3) A magyarországi gyógyszer-azonosítási nonprofit szervezet által működtetett nemzeti adatárral összefüggő
szolgáltatások igénybevételéért az (EU) 2016/161 rendelet 2. cikkében meghatározott alkalmazási kör szerinti
gyógyszerek forgalomba hozatali engedély jogosultjainak szolgáltatási díjat kell fizetni. A magyarországi gyógyszerazonosítási nonprofit szervezet köteles az általa megállapított és alkalmazott szolgáltatási díjakat és az azokhoz
kapcsolódó szerződési feltételeket honlapján közzétenni.
(4) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv honlapján folyamatosan elérhetővé teszi azon információt, hogy mely
gyógyszerek esnek az (EU) 2016/161 rendelet 2. cikkében rögzített alkalmazási kör hatálya alá.
(5) A gyógyszer-azonosítási nonprofit szervezet jogosult adatot szolgáltatni a gyógyszerészeti államigazgatási szerv
számára azon forgalomba hozatali engedély jogosultjáról
a) amellyel a (2) bekezdés szerinti nemzeti adatárral összefüggő szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban
szerződést kötött, illetve amelynek a szerződése megszűnt,
b) amely a magyarországi gyógyszer-azonosítási nonprofit szervezet vagy az általa működtetett nemzeti adattár
szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi, de a magyarországi gyógyszer-azonosítási nonprofit szervezettel nem
kötött erre vonatkozó szerződést,
c) amely a magyarországi gyógyszer-azonosítási nonprofit szervezettel szerződést kötött, de nem fizette meg
a magyarországi gyógyszer-azonosítási nonprofit szervezet számára a vonatkozó esedékes szolgáltatási díjakat,
d) amely vonatkozásában a magyarországi gyógyszer-azonosítási nonprofit szervezet a forgalomba hozatali
engedély jogosultja által a (2) bekezdés szerinti nemzeti adattárba feltöltött adatokhoz való végfelhasználók általi
hozzáférést korlátozta (szolgáltatás felfüggesztése).”
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102. §		
A Gytv. 17. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A gyógyszer forgalomból való kivonására, felfüggesztésére, alkalmazása megtiltására irányuló eljárásban
a gyógyszerészeti államigazgatási szerv rendelkezik a betegnél felmerült térítési díj vagy fogyasztói ár
visszatérítéséről.”
103. §		
A Gytv. 25/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A díjat a kérelem benyújtásakor, az évenkénti fenntartási díjat a tárgyév január hó 31-ig kell az egészségügyért
felelős miniszter rendeletében meghatározott módon a gyógyszerészeti államigazgatási szerv részére megfizetni.
Az 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó eljárásokra vonatkozó igazgatási
szolgáltatási díjak megfizetésének határidejére és módjára az egészségügyért felelő miniszter rendeletében további
részletes szabályokat állapíthat meg.”
104. §		
A Gytv. 26. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Az e törvényben, illetve az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott
engedélyezési eljárásokban a gyógyszerészeti államigazgatási szerv az eljárást felfüggesztheti, ha az előkérdés
más szerv hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági
döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el.”
105. §		
A Gytv. a következő 27/A. §-sal egészül ki:
„27/A. § Az 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott esetekben az elektronikus
kapcsolattartás az 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 80. cikke szerinti portál használatával valósul
meg.”
106. §		
A Gytv. a következő 32/C. §-sal egészül ki:
„32/C. § (1) E törvénynek az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer
koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.)
módosított 3. §-át és 1. számú mellékletét – a (2) bekezdésen meghatározottak figyelembevételével – azon klinikai
vizsgálatok esetében kell alkalmazni, amelyek engedélyezése iránt a kérelmet a Módtv. 10. § (18) bekezdése szerinti
naptári napon, vagy azt követően nyújtották be.
(2) A Módtv. 10. § (18) bekezdése szerinti naptári naptól számított egy évig benyújtott, klinikai vizsgálat
engedélyezés iránti kérelmek az 536/2014/EU rendelet 98. cikk (2) bekezdésére figyelemmel e törvénynek
a Módtv. 10. § (18) bekezdése szerinti naptári napot megelőző napon hatályos 3. §-a és 1. számú melléklete
szerinti is benyújthatók és elbírálhatók azzal, hogy Módtv. 10. § (18) bekezdése szerinti naptári naptól számított
három év leteltével az e bekezdés szerint engedélyezett és megkezdett vizsgálatokra is a 3. § és a 1. számú melléklet
Módtv.-vel módosított szövegét kell alkalmazni.
(3) E törvénynek a Módtv. 10. § (18) bekezdése szerinti naptári napot megelőző napon hatályos 3. §-át és 1. számú
mellékletét kell alkalmazni azon klinikai vizsgálatok esetében, amelyek engedélyezése iránt a kérelmet a Módtv.
10. § (18) bekezdése szerinti naptári napot megelőzően nyújtották be, azzal, hogy Módtv. 10. § (18) bekezdése
szerinti naptári naptól számított három év leteltével ezen vizsgálatokra is a 3. § és a 1. számú melléklet Módtv.-vel
módosított szövegét kell alkalmazni.”
107. §		
A Gytv. 34. §-a a következő m) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„m) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló 2014. április 16-i 536/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
108. §		
A Gytv. 1. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
109. §		
A Gytv.
1.
1. § 42. pontjában a „bármilyen gyógyszer, amellyel kapcsolatban” szövegrész helyébe a „bármilyen gyógyszer,
amelynek eredete nem igazolható, vagy amellyel kapcsolatban” szöveg,
2.
2. § (1) bekezdésében a „készítmények” szövegrész helyébe a „gyógyszerek” szöveg,
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3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
lép.
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4. § (2) bekezdésében az „a külön jogszabályban meghatározott” szövegrész helyébe az „európai uniós jogi
aktusban vagy jogszabályban meghatározott” szöveg,
6. § (3) bekezdésében a „30 napon” szövegrész helyébe a „75 napon” szöveg,
15. § (3a) bekezdésében a „30 nap” szövegrész helyébe a „75 nap” szöveg,
17. § (3) bekezdésében a „döntést a gyógyszerészeti” szövegrész helyébe a „döntés rendelkező részét és
a megállapított tényállás összefoglaló ismertetését a közzététel napjának, az ügy számának és tárgyának,
a forgalombahozatali engedély jogosultjának és az érintett gyógyszernek a megjelölésével a gyógyszerészeti”
szöveg,
18. § (8) bekezdésében a „módosításának kérelmezésére.” szövegrész helyébe a „módosításának
kérelmezésére, továbbá a forgalomba hozatalnak a farmakovigilanciára irányadó nemzetközi szabályrendszer
szerinti ellenőrzött elosztás feltételeivel történő engedélyezésének kérelmezésére.” szöveg,
20. § (1) bekezdésében a „készítmények” szövegrész helyébe a „gyógyszerek” szöveg,
20. § (2) bekezdésében az „és ellenőrzi azok végrehajtását.” szövegrész helyébe az „és ellenőrzi azok
végrehajtását, valamint az Európai Bizottság és az Európai Gyógyszerügynökség iránymutatásai szerint, illetve
az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok szerint inspektori jelentést készít.” szöveg,
21. §-t megelőző alcím címében a „készítmény” szövegrész helyébe a „gyógyszer” szöveg,
21. § (1) bekezdésében a „készítmény” szövegrész helyébe a „gyógyszer” szöveg,
21. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a „vizsgálat kezdeményezője” szövegrész helyébe a „megbízó” szöveg,
21. § (1) bekezdés d) pontjában a „klinikai vizsgálatot végző intézmény” szövegrész helyébe a „vizsgálóhely”
szöveg,
25. § (6) bekezdés c) pont ca) alpontjában az „egyedileg engedélyezte” szövegrész helyébe az „egyedileg
engedélyezte és ezt az orvost foglalkoztató egészségügyi szolgáltató útján az orvossal közölte” szöveg,
25/B. § (1) bekezdésében a „készítmények” szövegrész helyébe a „gyógyszerek” szöveg,
25/C. §-t megelőző alcím címében az „Engedélyezés” szövegrész helyébe az „Engedélyezés, illetve
kereskedelmi forgalomba hozatal” szöveg,
25/C. § (1) bekezdésében a „nem rendelkező gyógyszert” szövegrész helyébe a „nem rendelkező gyógyszert
– ideértve a kérelmezett javallatban forgalombahozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszert is –” szöveg,
25/C. § (1) bekezdésében a „készítményt” szövegrész helyébe a „gyógyszert” szöveg,
25/C. § (8) bekezdés d) pontjában az „a) pont szerinti szponzor” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés a) pont
aa) alpontja szerinti klinikai vizsgálat megbízója” szöveg,
26. § (10) bekezdésében az „e törvényben meghatározott” szövegrész helyébe az „e törvényben, illetve
az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott” szöveg,
32. § (5) bekezdés y) pontjában az „engedélyezés előtti” szövegrész helyébe az „engedélyezés, illetve
a kereskedelmi forgalomba hozatal előtti” szöveg,
1. melléklet III. J. sorában a „készítmények” szövegrész helyébe a „gyógyszerek” szöveg

110. §		
Hatályát veszti a Gytv.
a)
25/B. § (2) bekezdésében a „kormányrendeletben meghatározott” szövegrész,
b)
27. §-ában a „vizsgálati készítményekkel” szövegrész
c)
33. § a) és f ) pontja.

29. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása
111. §		
A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 3. §-a a következő 46. ponttal
egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„46. tételes elszámolás alá eső hatóanyagot tartalmazó gyógyszer: az egészségbiztosítási szerv által közbeszerzés
útján természetben vagy pénzügyi keret formájában biztosított, speciális támogatásban részesülő gyógyszer;”
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112. §		
A Gyftv. 11/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Monokomponensű, illetve indikációval nem rendelkező homeopátiás készítménnyel kapcsolatos kereskedelmi
kommunikáció során a címkeszövegen szereplő információn túl egyéb információ nem közölhető.”
113. §		
A Gyftv. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A gyógyszer, a közfinanszírozásban részesülő anyatej-helyettesítő tápszer, a közfinanszírozásban részesülő
anyatej-kiegészítő tápszer és a közfinanszírozásban részesülő speciális gyógyászati célra szánt tápszer (e fejezet
alkalmazásában a továbbiakban: tápszer) valamint a gyógyászati segédeszköz ismertetése (a továbbiakban:
ismertetés) bármely, a gyógyszerekre, tápszerekre és gyógyászati segédeszközökre, így különösen a gyógyszer és
tápszer összetételére, hatására, illetve a gyógyszer, a tápszer és a gyógyászati segédeszköz alkalmazására vonatkozó
kereskedelmi gyakorlat, amely kizárólag a gyógyszerek, tápszerek és gyógyászati segédeszközök rendelésére,
használatának betanítására és forgalmazására jogosult egészségügyi szakképesítéssel rendelkezőknek szól, vagy
amelyet velük szemben alkalmaznak.”
114. §		
A Gyftv. 13. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az ismertetési tevékenységet folytató a 3. § 10. pontjában meghatározott tevékenységében egészségügyi
szolgáltatóval egészségügyi tevékenység végzésére, abban történő közreműködésre jogosító jogviszonyban álló
személy nem vehet részt, ide nem értve a 3. § 10. pont szerinti tevékenységtől független tudományos, illetve szerzői
jogi védelem alá tartozó tevékenységet.”
115. § (1) A Gyftv. 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ismertetési tevékenységet folytató által közvetlen vagy közvetett formában a gyógyszerek, illetve gyógyászati
segédeszközök rendelésére, használatának betanítására és forgalmazására jogosultnak ajándék, anyagi előny vagy
más természetbeni juttatás nem adható, nem ajánlható fel és nem ígérhető, kivéve, ha a 3. § 10. pontja szerinti
tevékenység keretében valósul meg, és a felsoroltak csekély értékűek és összefüggenek a gyógyszerek rendelésére
vagy forgalmazására jogosult által folytatott egészségügyi tevékenységgel, továbbá éves szinten összértékük nem
haladja meg a mindenkori minimálbér havi összegének 60%-át. Az ismertetési tevékenységet folytató által pénzbeli
juttatás vagy előny nem adható, nem ajánlható fel és nem ígérhető a gyógyszerek, tápszerek és gyógyászati
segédeszközök rendelésére, használatának betanítására és forgalmazására jogosult egészségügyi szakképesítéssel
rendelkezőknek.
(2) Ismertetési tevékenységet folytató által gyógyszerek, tápszerek és gyógyászati segédeszközök rendelésére,
használatának betanítására és forgalmazására jogosult egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők számára
szervezett rendezvények olyan ismertetést segítő rendezvények, amelyek kizárólag szakmai, tudományos
vagy oktatási céllal szervezhetők. A rendezvényen az ismertetési tevékenységet folytató és az ismertető
személy által a rendezvény költségének egy napra és egy főre eső összege személyenként nem haladhatja meg
a 3. § 8. pontjában meghatározott összeget és a rendezvény fő céljához képest másodlagosnak kell lennie.
A rendezvényre az egészségügyben, illetve a gyógyszerellátásban vagy a gyógyászatisegédeszköz-ellátásban
közreműködő szakembereken kívül más személy nem hívható meg.”
(2) A Gyftv. 14. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) Az ismertetési tevékenységet folytató a (10) és (11) bekezdésen túl köteles a gyógyszerészeti államigazgatási
szervnek bejelenteni az általa szervezett vagy az általa juttatott forrásból támogatott valamennyi szakmai
rendezvény, tanfolyam megnevezését, helyszínét, időpontját, programját, valamint a szervező nevét, székhelyét,
a rendezvény vagy tanfolyam kezdő időpontját megelőzően 15 nappal.”
116. § (1) A Gyftv. 17. § (6) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tilos közzétenni)
„d) gyermekkorúaknak szóló reklámot, ideértve a gyermekeknek szóló műsorban, kiadványban közzétett reklámot,”
(2) A Gyftv. 17. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Tilos betegtámogató programok keretében, vagy egyéb program keretében betegségre, gyógyszerszedési
szokásokra vonatkozó adatok személyazonosításra alkalmas módon történő gyűjtése, kezelése, valamint ezek
átadásának bármilyen formában történő ösztönzése, díjazása, jutalmazása.”
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117. §		
A Gyftv. 19. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az e fejezetben és a rendeletben foglaltak megsértése tárgyában hivatalból indított hatósági eljárásban nincs
helye figyelmeztetésnek, ha a gyógyszerészeti államigazgatási szerv a 19. § (2) és (2a) bekezdése szerinti más
szankció alkalmazásáról dönt.”
118. § (1) A Gyftv. 20. § (4) és (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A gyógyszerészeti államigazgatási szerv a tényállás tisztázása érdekében jogosult
a) a gyógyszer forgalombahozatali 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, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás arányossága,
igazolhatósága valamint az ismertetés 13–15. §-ban foglalt szabályainak betartása szempontjából.
(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, továbbá hogy nem
valósul meg a jogviszony keretében a 14. § (1) bekezdése szerinti jogellenes pénzbeli juttatás vagy előny adása.
Az ismertetési tevékenységet folytató és a gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz rendelésére, használatának
betanítására és forgalmazására jogosult személy közötti szerződéses jogviszony eredményeként nem valósulhat
meg az ismertetési tevékenységet folytató terméke értékesítésének, rendelésének, forgalmazásának előmozdítását
segítő tájékoztatás, tevékenység, kommunikáció, megjelenítési mód létrehozása.”
(2) A Gyftv. 20. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A 14. §-ban és a 15. § szerinti jogszabályban foglaltak végrehajtásának ellenőrzésével összefüggésben indított
eljárások során az ügyintézési határidő 60 nap. Az e fejezetben és a 15. § szerinti jogszabályban foglaltak megsértése
tárgyában hivatalból indult hatósági eljárás ügyintézési határideje 110 nap.”
119. § (1) A Gyftv. 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az egészségbiztosítási szerv a költségvetési keretek betarthatósága érdekében, a már támogatott, illetve
az újonnan befogadott gyógyszerekre, azok egyes támogatási kategóriáira, indikációira, a gyógyszer alkalmazásához
szükséges molekuláris diagnosztikai vizsgálatok finanszírozására, valamint a méltányosságból támogatott
gyógyszerekre az (5) bekezdés szerinti támogatásvolumen-szerződést köthet.”
(2) A Gyftv. 26. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[A készítmény – a (3c) bekezdésben foglalt eltéréssel – kizárólag támogatásvolumen-szerződés keretében támogatható:]
„c) ha a kérelmező még nem támogatott indikációra kéri a tételes elszámolás alá eső hatóanyagot tartalmazó
gyógyszer befogadását.”
(3) A Gyftv. 26. §-a a következő (3d) bekezdéssel egészül ki:
„(3d) Kizárólag eredményesség alapú, az (5) bekezdés b) pontja szerinti határértéket is tartalmazó
támogatásvolumen-szerződés keretében kerülhetnek befogadásra azon új hatóanyagot tartalmazó készítmények,
illetve már befogadott készítmény új indikációja, amelyekre a befogadási eljárás alapján a következő 3 évben
várható, 12 hónapra vetített átlagos támogatása meghaladja az E. Alap költségvetése Gyógyszertámogatás kiadásai
jogcímének a tárgyév január első napján hatályos előirányzatának 0,3%-át.”
(4) A Gyftv. 26. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A támogatásvolumen-szerződések esetén az egészségbiztosítási szerv előlegfizetési kötelezettséget határozhat
meg.”
120. §		
A Gyftv. 30. § (1) bekezdése a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 29. § (3) bekezdés a)–f ) és i) pontja szerint benyújtott kérelmek alapján készítmény társadalombiztosítási
támogatásban csak akkor részesülhet, ha a kérelemben a gyógyszer forgalombahozatali engedélyének jogosultja
által megjelölt termelői ára nem magasabb a jogszabályban megjelölt, az Európai Unió tagállamaiban és az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban ténylegesen forgalomban lévő három
legalacsonyabb termelői árú ugyanazon vagy azonos hatóanyagú gyógyszer árának számtani átlagánál, és az adott
készítmény a kérelmezett indikációban ezen államok közül legalább háromban támogatott.”
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121. §		
A Gyftv. 31/C. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A 31/B. § szerinti kedvezményezetti státuszról az egészségbiztosítási szerv dönt az egészségügyért felelős
miniszter jóváhagyását követően.
(2) Az egészségbiztosítási szerv akkor fogadhat be gyógyszert kedvezményezetti státusszal a társadalombiztosítási
támogatásba, ha a gyógyszer megfelel a 31/B. § (2) bekezdésében foglaltaknak, továbbá a gyógyszer
forgalombahozatali engedélyének jogosultja, a kérelméhez csatolt nyilatkozatában vállalja öt évre
az egészségbiztosítási szervvel a 26. § (5) bekezdés b) pontja szerinti – termelői áron számított évi 100 millió forint –
határértékre szóló támogatásvolumen-szerződés megkötését az indikációban használt gyógyszer(ek)re.”
122. §		
A Gyftv. 36. § (11) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az engedmény összegének meghatározásakor figyelembe vett kutatási és fejlesztési ráfordításokat csökkenteni kell)
„a) a IV. fázisú klinikai vizsgálatok költségével, valamint az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai
vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 536/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (2) bekezdés 4. pontja szerinti beavatkozással nem járó kutatás költségével,”
123. §		
A Gyftv. 48. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az e törvényben meghatározott, a gyógyszertár létesítésének, működtetésének, áthelyezésének, működtetése
felfüggesztésének engedélyezése, ellenőrzése, továbbá a személyes gyógyszertár működtetési jog engedélyezése
iránt indult eljárásokban az eljárás felfüggeszthető, ha az előkérdés más szerv hatáskörébe tartozik, vagy
ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel összefüggő más döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el.”
124. §		
A Gyftv. 49. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a településen a lakosságszám figyelembevételével egynél több közforgalmú gyógyszertár létesítésére
is lehetőség van, a településen újabb közforgalmú gyógyszertár létesítésére akkor írható ki újabb pályázat, ha
a korábban elbírált pályázatot követően kiadott létesítési engedély és működési engedély véglegessé vált. Ha
a lakosság gyógyszerellátása szempontjából indokolt, a települési önkormányzat képviselő-testületének kérelme
alapján az újabb pályázat a működési engedély véglegessé válását megelőzően is kiírható, az előző létesítési cím
feltüntetésével.”
125. § (1) A Gyftv. 49/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Azon a településen, ahol már működik közforgalmú gyógyszertár, új közforgalmú gyógyszertár létesítésére
az egészségügyi államigazgatási szerv akkor írhat ki pályázatot, ha az új gyógyszertárral együtt számított
valamennyi közforgalmú gyógyszertárra átlagosan 50000 lélekszámot meghaladó településen és az 50000
lélekszámot meghaladó fővárosi kerületekben legalább 4000, egyéb településen és egyéb fővárosi kerületekben
legalább 4500 lakos jut.”
(2) A Gyftv. 49/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Azon a településen, ahol már működik közforgalmú gyógyszertár, új közforgalmú gyógyszertár létesítése akkor
engedélyezhető, ha a pályázó igazolja, hogy a meglévő közforgalmú gyógyszertárak bejárata és az új közforgalmú
gyógyszertár bejárata között 50 000 lélekszámot meghaladó településen és az 50 000 lélekszámot meghaladó
fővárosi kerületekben legalább 250 méter, egyéb településeken és egyéb fővárosi kerületekben legalább 300 méter
távolság van. A közforgalmú gyógyszertárak betegforgalmi bejárata közötti távolság adatokat igazoló földmérői
szakértői véleményt a pályázat mellékleteként kell benyújtani.”
126. §		
A Gyftv. 53/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A gyógyszertár működtetője a gyógyszertár működtetését naptári évente legfeljebb 21 napig szüneteltetheti.
A szüneteltetést legalább egy hónappal előbb be kell jelenteni az engedélyező egészségügyi államigazgatási
szervnek. Az előre nem tervezhető szüneteltetést az arra okot adó körülmény észlelését követően haladéktalanul,
de legkésőbb a következő napon be kell jelenteni. Az előre nem tervezett szünetelés kezdőnapja – visszamenőleges
hatállyal – legkorábban a bejelentést megelőző nap lehet.”
127. §		
A Gyftv. 53/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„53/B. § (1) A közforgalmú gyógyszertár működtetője kérelmére az egészségügyi államigazgatási szerv
a közforgalmú gyógyszertár áthelyezését a működési engedély módosításával engedélyezi.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti áthelyezésre kizárólag az adott településen, településrészen, illetve kerületen belül
kerülhet sor akkor, ha a meglévő közforgalmú gyógyszertárak betegforgalmi bejárata és az áthelyezendő
közforgalmú gyógyszertár betegforgalmi bejárata között 50 000 lélekszámot meghaladó városokban legalább
250 méter, egyéb településeken legalább 300 méter távolság van.”
128. § (1) A Gyftv. 60. § a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az egészségügyi államigazgatási szerv – az a) pont aa) alpontja, a c) pont ca) alpontja és az e) pont szerinti adatok
tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősülő – nyilvántartást vezet
a gyógyszertárakról típusonkénti bontásban a gyógyszertár megszűnését követő öt évig, mely tartalmazza]
„aa) gyógyszertár nevét, címét, elektronikus levelezési címét és internetes honlapjának címét, telefonszámát,
többletszolgáltatásait, forgalmazási körét, működési engedélyezése során a gyógyszerészeti államigazgatási
szervtől kapott egyedi azonosító kódját, szolgálati rendjét és az ellátott települések körét,”
(2) A Gyftv. 60. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az egészségügyi államigazgatási szerv – az a) pont aa) alpontja, a c) pont ca) alpontja és az e) pont szerinti adatok
tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősülő – nyilvántartást vezet]
„d) a hatósági, a felelős és az ideiglenes vezetőkről,”
129. §		
A Gyftv. 64. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az egészségügyi államigazgatási szerv a gyógyszertárak létesítésével és működtetésével összefüggő hatósági
eljárásaiban az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerint
a természetes személy ügyféllel, illetve az eljárásban részt vevő természetes személyekkel is elektronikusan tart
kapcsolatot.
(4) A (3) bekezdéstől eltérően a természetes személy ügyfél vagy eljárás természetes személy résztvevője kérésére
az egészségügyi államigazgatási szerv a gyógyszertárak létesítésével és működtetésével összefüggő hatósági
eljárásaiban papíralapú kapcsolattartást alkalmaz.”
130. §		
A Gyftv.
a)
3. § 10. pontjában az „irányuló bármely tájékoztatás” szövegrész helyébe az „irányuló vagy arra alkalmas
szakmai, tudományos vagy bármely egyéb tájékoztatás” szöveg,
b)
3. § 35. pontjában az „a hatóanyag alapú fix támogatás esetén a referenciagyógyszer napi terápiás költségét
legfeljebb 15%-kal” szövegrész helyébe az „a hatóanyag alapú fix támogatás esetén a referenciagyógyszer
napi terápiás költségét legfeljebb 20%-kal ”szöveg,
c)
14. § (10) bekezdésében a „szakmai rendezvénnyel” szöveg helyébe a „szakmai, tudományos rendezvénnyel”
szöveg,
d)
14. § (10) bekezdésében a „(4)–(6) bekezdés” szövegrész helyébe a „(2)–(6) bekezdés” szöveg,
e)
14. § (10) bekezdésében a „szakmai rendezvény” szövegrész helyébe a „szakmai, tudományos rendezvény”
szöveg,
f)
14. § (11) bekezdés d) pontjában az „indokokat,” szövegrész helyébe az „indokokat vagy online jellegét,”
szöveg,
g)
17. § (6) bekezdés c) pontjában a „készítményt” szövegrész helyébe a „gyógyszert” szöveg,
h)
17. § (8) bekezdésében a „(kupon) akár” szövegrész helyébe a „(kupon), nyeremény, akár” szöveg,
i)
17. § (8) bekezdésében az „egy adott gyógyszer, egy adott forgalombahozatali engedély jogosult” szövegrész
helyébe a „gyógyszer, egy adott forgalombahozatali engedély jogosult” szöveg,
j)
79. §-ában az „e törvényben meghatározott” szövegrész helyébe az „e törvényben, illetve az e törvény
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott” szöveg,
k)
80. §-ában a „gyógyszerészeti államigazgatási szerv” szövegrész helyébe a „gyógyszerészeti, valamint
az egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg
lép.
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30. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosítása
131. §		
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény a következő 11/A. alcímmel egészül ki:

„11/A. Az egészségügyi felsőoktatási intézményekre vonatkozó rendelkezések
11/C. § (1) A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény szerinti
egészségügyi közfeladat-ellátást érintő változásra irányuló eljárás során a megállapodás az orvos- és
egészségtudományi képzést végző felsőoktatási intézmény mint közszolgáltatásért felelős szerv és az egészségügyi
szolgáltatás irányításért felelős szerv között jön létre.
(2) Az egészségügyi közfeladat-ellátást érintő változásra irányuló eljárásra e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetőjének az egészségügyi közfeladat-ellátást
érintő változásának kezdeményezéséről az egészségügyi államigazgatási szerv hivatalból dönt a jogszabályban
meghatározottak figyelembevételével és azt az e törvényben meghatározott kapacitás-nyilvántartásban átvezeti.”

31. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása
132. §		
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evectv.) 13. §-a a következő
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (3) bekezdés szerinti adatigénylés keretében jogosult átvenni az egyéni vállalkozónak a nyilvános
nyilvántartásban nem szereplő adatai közül az egyéni vállalkozó születési családi és utónevét a gazdasági kamara
a gazdálkodó szervezetek részére történő közvetlen tájékoztatás nyújtása érdekében.”
133. §		
Az Evectv. 13. § (3) bekezdésében az „anyja nevét” szövegrész helyébe az „anyja családi és utónevét” szöveg lép.

32. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása
134. §		
Hatályát veszti a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 13. § (4) bekezdés e) pontja.

33. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosítása
135. §		
A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 6/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően a magyar államot elővásárlási jog illeti meg az ingatlan-nyilvántartásban kivett
lakóház fő rendeltetési jellegű, valamint a 200 négyzetmétert meghaladó alapterületű, lakás rendeltetésű azon
ingatlan vonatkozásában, amely a Budapest – a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út világörökségi
helyszínen található.”

34. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása
136. §		
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 64. § (3) bekezdése a következő
g) ponttal egészül ki:
(A miniszter felsőoktatás-fejlesztéssel kapcsolatos – a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter
közreműködésével ellátott – feladatai:)
„g) a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény szerinti hosszú távú finanszírozás
és az ennek alapján megkötött finanszírozási keretmegállapodások elveinek meghatározása, valamint az ehhez
szükséges finanszírozási adatok elemzése, statisztikai adatok vizsgálata.”
137. §		
Az Nftv. 84/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A központi költségvetés a felsőoktatási intézmény 2. § (1) bekezdése szerinti alaptevékenységének biztosítását
szolgáló támogatás nyújtásával járul hozzá a felsőoktatási intézmény működéséhez.”
138. §		
Az Nftv.
a)
14/A. § (1) bekezdésében az „Az állami felsőoktatási” szövegrész helyébe az „A felsőoktatási” szöveg,
b)
63. § (5) bekezdésében a „miniszter által vezetett minisztérium fejezetéből” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Kutatási Alaprésze terhére” szöveg,
c)
67. § (4) bekezdésében a „szerinti, továbbá” szövegrész helyébe a „szerinti, valamint” szöveg,
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d)
e)
f)
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67. § (4a) bekezdésében a „hozza meg” szövegrész helyébe az „alakítja ki” szöveg,
68. § (5a) bekezdésében az „Amennyiben” szövegrész helyébe a „Ha” szöveg
1. mellékletében foglalt táblázat C:69 mezőjében az „Érseki Hittudományi” szövegrész helyébe az „Érseki”
szöveg

lép.
139. §		
Hatályát veszti az Nftv.
a)
84/A. § (1a) és (2) bekezdése,
b)
114/N. § (3) bekezdése.

35. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása
140. §		
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 94. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kollektív szerződés megszűnése a már elrendelt munkaidőkeret alapján történő foglalkoztatást a kollektív
szerződés megszűnését követő legfeljebb három hónapig nem érinti.”

36. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény módosítása
141. §		
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 147. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A méltányossági jogkör gyakorlása – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a szabálysértési szabályozásért felelős
miniszter hatáskörébe tartozik.
(4) Ha az elkövetővel szemben a bíróság szabálysértési elzárás büntetést – ide nem értve a pénzbírság helyébe
lépő szabálysértési elzárást –, közérdekű munkát vagy pénzbírságot szabott ki, vagy a büntetéssel egyidejűleg
intézkedést is alkalmazott, a méltányossági jogkört a köztársasági elnök gyakorolja.”
142. §		
A Szabs. tv. 147. § (5a) bekezdésében az „a köztársasági elnök által gyakorolt elbírálás” szövegrész helyébe
az „a köztársasági elnök által gyakorolt méltányossági jogkör” szöveg lép.

37. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti
rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény módosítása
143. §		
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és
törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény ELSŐ RÉSZE a következő 19/E. §-sal egészül ki:
„19/E. § (1) Az Mt.-nek az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer
koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvénnyel (a továbbiakban:
Módtv4.) megállapított 94. § (4) bekezdését a 2019. január 1-jét követően kezdődött munkaidőkeret vagy
elszámolási időszak tekintetében is alkalmazni kell.
(2) Ha a Módtv4. hatálybalépése előtt a kollektív szerződés megszűnt és a megszűnés időpontjától három hónap
eltelt, a munkaidőkeretet vagy elszámolási időszakot a Módtv4. hatálybalépésének napján kell lezárni és a feleknek
el kell számolni.”

38. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása
144. §		
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 186. § (5) bekezdés a) pontjában a „vizsgálati készítmény”
szövegrész helyébe a „vizsgálati gyógyszer” szöveg lép.
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39. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló
2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról
145. § (1) A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi
CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) 15/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A dohánytermék-kiskereskedő köteles valamennyi általa forgalmazott dohánytermékből – a szivarokat, az új
dohánytermék-kategóriákat, valamint a füst nélküli dohánytermékeket kivéve – típusonként, márkajelzésenként,
valamint – ha ilyen van – a márkajelzések minden alfajtája után egyet-egyet a dohányboltban a pultvonal felett,
illetve az elkülönített helyen belül a fogyasztók számára jól láthatóan megjeleníteni. A szivarok kivételével minden
olyan dohánytermék, amelynek csomagolása kombinált egészségvédő figyelmeztetést tartalmaz, csak olyan módon
helyezhető az értékesítési csatornába (polchelyre), hogy a kombinált egészségvédő figyelmeztetés a fogyasztó felé
láthatóvá váljék; minden más esetben a terméket a csomagolás előlapjával kell megjeleníteni.”
(2) Az Fdvtv. 15/D. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Azon dohánytermék vonatkozásában, amelyik jogszabályban meghatározott, kötelezően alkalmazandó
színű (egységes) csomagolásban kerül forgalomba, az (1) bekezdésben foglaltakat 2022. december 31-ig azzal
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a dohánytermék értékesítési csatornája elé a dohánytermék csomagolásának
méretével megegyező méretű, márkajelzést tartalmazó, a dohánytermék korábbi vagy más országban jellemző
megjelenését ábrázoló kép helyezhető ki a kihelyezett képen a kombinált egészségvédő figyelmeztetést
a dohánytermékre irányadó jogszabályok szerinti méretben és szöveggel meg kell jeleníteni.”
146. §		
Az Fdvtv. 16/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16/A. § A dohánytermék-kiskereskedő a fogyasztó kérdésére köteles a dohányzás ártalmaival összefüggésben
az alapvető tényekre vonatkozó felvilágosítást megadni.”
147. §		
Az Fdvtv. V. Fejezete a következő 24/H. §-sal egészül ki:
„24/H. § (1) Kiskereskedelmi tevékenység körében elektronikus cigaretta, utántöltő flakon, vagy dohányzást
imitáló elektronikus eszköz forgalmazására 2016. május 20-án jogosult személy vagy szervezet – az e törvényben
meghatározottak szerint – anyagi kompenzációra jogosult, amennyiben 2016. május 20. napját követően az egyes
egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIV. törvény 65. §-a alapján
ezen jogosultságát elvesztette.
(2) Kompenzációra az jogosult, aki az (1) bekezdés szerinti üzleti tevékenysége körében a 2013., 2014. és 2015.
üzleti évek mindegyikében a teljes árbevételének legalább 10%-át az elektronikus cigaretta, utántöltő flakon, vagy
dohányzást imitáló elektronikus eszköz kiskereskedelméből érte el.
(3) A kompenzáció mértéke az (1) bekezdésben meghatározott termékek kiskereskedelmi forgalomban történő
értékesítéséből a (2) bekezdés szerinti üzleti években elért adózás utáni eredmény mértékének megfelelő összeg.
(4) A kompenzáció iránti kérelmet – a Kormány rendeletében meghatározottak szerint – 2021. október 31-ig lehet
benyújtani.
(5) A kompenzációra irányuló kérelemről az államháztartásért felelős miniszter dönt.”

40. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása
148. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 46. § (4a) bekezdés a) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A közbeszerzésekért felelős miniszter az EKR-ben az alábbi személyes adatokat kezeli:)
„a) a rendszer üzemeltetése, a közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárások és azok módosításainak
közbeszerzési-jogi ellenőrzése céljából a természetes személyazonosító, valamint kapcsolattartást szolgáló
adatokat, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó eljárásához kapcsolódó személyazonosító adatait,
a kizáró okok fenn nem állására, a közbeszerzési kizáró okot jelentő jogsértésre vonatkozó adatokat, az alkalmasság
megítélése és az értékelési szempontok alapján a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztásához kapcsolódóan
az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben megnevezett személyek természetes személyazonosító adatait,
valamint képzettségre és végzettségre, szakmai gyakorlatra, szervezeti, köztestületi tagságra, nyilvántartásban
szereplésre és gazdasági társaságban fennálló tagságra vonatkozó adatait, valamint az eljárási cselekményekkel
összefüggő naplóadatokat;”
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(2) A Kbt. 46. § (4b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4b) A közbeszerzésekért felelős miniszter az EKR-ben az érintett közbeszerzés, szerződés, illetve ezek teljesítése és
módosítása során keletkezett és rögzített adatot a törvényben meghatározott feladatkörében eljáró
a) bíróságnak az előtte folyamatban lévő eljárás lefolytatása;
b) ügyészségnek és nyomozó hatóságnak a büntetőeljárás lefolytatása;
c) a nemzetbiztonsági szolgálatoknak a törvényben meghatározott bűncselekmények felderítése, nemzetbiztonsági
védelmi és elhárítási, információszerzési feladatai ellátása
d) a rendőrségről szóló törvény szerinti belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnek
a hatáskörébe tartozó bűncselekmények megelőzése, felderítése;
e) a Gazdasági Versenyhivatalnak a gazdasági verseny védelme érdekében a versenyjogsértések, így különösen
a versenyt korlátozó megállapodások, felderítése, az ügy tényállásának tisztázása;
f ) egyéb, erre törvény alapján jogosult hatóságnak az előtte folyamatban lévő eljárás tényállásának feltárása
céljából, erre irányuló megkeresés alapján adhatja át.”
(3) A Kbt. 46. §-a a következő (4c) bekezdéssel egészül ki:
„(4c) A közbeszerzés ellenőrzésére feljogosított szerv, valamint a közbeszerzési jogorvoslat során eljáró
Közbeszerzési Döntőbizottság vagy bíróság részére a közbeszerzési eljárás irataihoz való hozzáférést az EKR-ben
az ajánlatkérő biztosítja.”
149. §		
A Kbt. 197. §-a a következő (23) bekezdéssel egészül ki:
„(23) E törvénynek az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer
koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvénnyel (Mód6. tv.) megállapított
9. § (11) bekezdését a hatálybalépését megelőzően megkezdett eljárások, valamint megkötött szerződések
tekintetében is alkalmazni kell. E törvénynek a Mód6. tv.-vel megállapított 62. § (1) bekezdés l) pontjának
alkalmazásakor munkaügyi bírság alatt a 2021. március 1. napja előtt hatályos, a munkaügyi ellenőrzésről szóló
1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján kiszabott befizetésre kötelezést is érteni kell.”
150. §		
A Kbt. 201. §-a a következő l) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„l) a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló 2009/33/EK irányelv
módosításáról szóló 2019. június 20-i 2019/1161/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
151. §		
A Kbt.
a)
9. § (11) bekezdésében az „5. § (1) bekezdés a)–c) pontjában” szövegrész helyébe az „5. § (1) bekezdés
a)–e) pontjában és (2) bekezdésében” szöveg,
b)
62. § (1) bekezdés l) pontjában a „központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel” szöveg helyébe
a „munkaügyi bírsággal” szöveg
lép.

41. Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény módosítása
152. §		
Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 2. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„5. igazságügyi szakértői intézet: olyan – jellemzően egyetem mellett működő – állami szerv, vagy közfeladatot
ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény részeként működő szervezet,
amely kizárólagosan, illetve törvényben vagy az alapszabályában meghatározott alaptevékenységén, így különösen
tudományos, oktatói, kutatói tevékenységén kívül igazságügyi szakértői tevékenységet is végez,”

42. A Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a Maecenas Universitatis
Corvini Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról szóló 2020. évi XXVI. törvény módosítása
153. §		
A Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány
oktatási tevékenységének támogatásáról szóló 2020. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: MCC tv.) 3. § (9) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(9) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2006. évi LXV. törvény 1. § (1) bekezdésében meghatározottaktól eltérően a Kormány az állam nevében, e törvény
rendelkezései alapján – e törvényben meghatározott vagyonjuttatás teljesítésével – csatlakozhat az Alapítványhoz,
azzal, hogy az alapító, a csatlakozó, valamint az alapítói jogok gyakorlására kijelölt kuratórium, illetve az alapítói
jogokat esetlegesen gyakorló egyéb személy vagy szerv nem szüntetheti meg az Alapítványt.”
154. §		
Az MCC tv. a következő 13. §-sal egészül ki:
„13. § A 3. § (9) bekezdése, a 4. § (6) bekezdése, a 7. § (6) és (7) bekezdése, valamint az 1. melléklet az Alaptörvény
38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”
155. §		
Az MCC tv.
a)
7. § (3) bekezdésében az „a MUC tv. 1. § (2) bekezdésében meghatározott miniszterhez” szövegrész helyébe
az „a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez” szöveg,
b)
7. § (6) bekezdésében az „MUC tv. preambulumában meghatározott célok” szövegrész helyébe az
„a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 1. mellékletében
meghatározott közfeladatai ellátására és közérdekű céljai” szöveg
lép.
156. §		
Hatályát veszti az MCC tv.
a)
1. alcíme,
b)
3. § (1) bekezdésében az „– a preambulumban és a 2. §-ban meghatározott célok megvalósítása érdekében –”
szövegrész,
c)
3. § (2)–(6) bekezdése,
d)
4. § (1) bekezdésében az „– a preambulumban és a 2. §-ban meghatározott célok megvalósítása érdekében –”
szövegrész;
e)
4. § (3)–(5) bekezdése,
f)
4. § (6) bekezdésében a „Ha az Alapítvány a tulajdonába adott (1) bekezdés szerinti ingatlant értékesíti,
az ingatlan tulajdonjogának átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését
követően fennmaradó részét a 2. §-ban meghatározott célok és feladatok megvalósítására köteles fordítani.”
szövegrész;
g)
7. § (4) és (5) bekezdése.

43. A Marek József Alapítványról, a Marek József Alapítvány és az Állatorvostudományi Egyetem
részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXIV. törvény módosítása
157. §		
A Marek József Alapítványról, a Marek József Alapítvány és az Állatorvostudományi Egyetem részére történő
vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXIV. törvény 10. §-ában az „A 5. §” szövegrész helyébe az „Az 5. §” szöveg lép.

44. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítványról, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért
Alapítvány és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi
XXXV. törvény módosítása
158. §		
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítványról, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány és
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXV. törvény 10. §-ában az
„A 5. §” szövegrész helyébe az „Az 5. §” szöveg lép.

45. A Neumann János Egyetemért Alapítványról, a Neumann János Egyetemért Alapítvány és
a Neumann János Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVI. törvény
módosítása
159. §		
A Neumann János Egyetemért Alapítványról, a Neumann János Egyetemért Alapítvány és a Neumann János
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVI. törvény 11. §-ában az „A 5. §” szövegrész helyébe
az „Az 5. §” szöveg lép.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 121. szám

5605

46. A Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi
István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVIII. törvény módosítása
160. §		
A Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi
István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: 2020. évi
XXXVIII. törvény) 2. alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő
alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) 12. §-a alapján – az Alapítvány közérdekű
céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátása
érdekében – a RÁBA Járműipari Holding Nyrt.-ben az állam tulajdonában álló 2. melléklet szerinti részesedést és
a GYŐR-PÉR REPÜLŐTÉR Korlátolt Felelősségű Társaságban az állam tulajdonában álló, 2. melléklet szerinti üzletrészt
(e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: üzletrész) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel
az Alapítvány tulajdonába kell adni. Az Alapítvány első alkalommal a 2021. üzleti év után járó osztalékra jogosult.
(2) Ha az Alapítvány a tulajdonába adott üzletrészt elidegeníti, az elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés
költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítására és
a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátására köteles fordítani.”
161. §		
A 2020. évi XXXVIII. törvény 2. alcíme a következő 3/B. §-sal egészül ki:
„3/B. § A 3/A. § (1) bekezdésében meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében
a miniszter jár el, aki 2021. augusztus 1. napjától az üzletrész felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.”
162. §		
A 2020. évi XXXVIII. törvény 3. alcíme a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § Az Egyetem az 1. mellékletben foglalt táblázat 59. és 60. sorában meghatározott ingatlanon a Kiskúti Védelmi
Központot érintő fejlesztések befejezéséig az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak térítésmentes használati
jogot biztosít, amelynek feltételeit az Egyetem és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság megállapodással kötelesek
rendezni.”
163. § (1) A 2020. évi XXXVIII. törvény 1. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(2) A 2020. évi XXXVIII. törvény a 9. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
164. §		
A 2020. évi XXXVIII. törvény
a)
5. § (2) bekezdésében a „közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi
IX. törvény” szövegrész helyébe a „KEKVA tv.” szöveg,
b)
10. §-ában
ba)
az „Az 5. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „A 3/A. §, az 5. § (2) bekezdése” szöveg,
bb)
a „6a. sora” szövegrész helyébe a „6a., 59–61. sora, valamint a 2. melléklet” szöveg
lép.

47. Az Universitas Miskolcinensis Alapítványról, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány és a Miskolci
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXIX. törvény módosítása
165. §		
Az Universitas Miskolcinensis Alapítványról, az Universitas Miskolcinensis Alapítvány és a Miskolci Egyetem részére
történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXIX. törvény 3/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 3/A. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott intézkedések során az állam képviseletében az állami vagyon
felügyeletéért felelős miniszter jár el.”

48. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről
szóló 2020. évi LVIII. törvény módosítása
166. §		
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi
LVIII. törvény
a)
61. § (2) bekezdésében a „2021. június 30-ig” szövegrész helyébe a „2021. december 31-ig” szöveg,
b)
267. §-ában a „2021. június 30-áig” szövegrész helyébe a „2021. december 31-ig” szöveg
lép.
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49. A Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és
a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi LXXII. törvény
módosítása
167. §		
A Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és
Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi LXXII. törvény (a továbbiakban: SZFE tv.)
3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3/A. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő
alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény alapján az Alapítvány vagyonkezelési tevékenységének, továbbá
közfeladata ellátásának érdekében a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.-ben az állam tulajdonában álló, 2. melléklet
szerinti üzletrészt ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kell adni.
(2) Az Alapítvány az (1) bekezdés alapján tulajdonába adott üzletrész elidegenítéséből származó bevételnek
az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítvány közfeladata ellátására és
közérdekű céljai megvalósítására köteles fordítani. Az Alapítvány az értékesítésből származó bevételt az Alapítvány
működési költségeinek finanszírozására nem használhatja fel.”
168. §		
Az SZFE tv. 2. alcíme a következő 3/B. §-sal egészül ki:
„3/B. § A 3/A. § (1) bekezdése szerinti üzletrész tulajdonba adásáról az Alapítvány alapító okiratának módosításával
a miniszter rendelkezik. A tulajdonba adás végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki jogosult
az üzletrész felett az államot megillető tulajdonosi jogok gyakorlására és a kötelezettségek teljesítésére.”
169. §		
Az SZFE tv.
a)
4. § (3) bekezdésében a „Működő” szövegrész helyébe a „működő” szöveg,
b)
7. § (1) bekezdésében a „3/A. § (1) és (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „3/A. §” szöveg
lép.

50. A Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítványról és a Közép-európai Épített Örökség
Megőrző Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XCIII. törvény módosítása
170. § (1) A Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítványról és a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány
részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Közép-európai Épített Örökség
Megőrző Alapítvány tv.) 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az 1. melléklet szerinti vagyonelemek elidegenítéséből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek
kiegyenlítést követően fennmaradó részét az Alapítvány a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő
alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) 1. mellékletében meghatározott
közfeladatainak ellátására és közérdekű céljainak megvalósítására köteles fordítani.”
(2) A Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány tv. 2. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az Alapítvány a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatainak ellátására és közérdekű céljainak
megvalósítása érdekében az Alapítvány részére a miniszter által vezetett minisztérium fejezetéhez tartozó fejezeti
kezelési előirányzatai terhére adomány juttatható, kötelezettség teljesíthető.”
171. §		
A Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány tv. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A 2. § (1)–(7) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
(2) A 2. § (6)–(8) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”
172. §		
Hatályát veszti a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány tv.
a)
1. § (4) bekezdése és
b)
2. § (4) és (5) bekezdése.

51. Az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi
CVI. törvény módosítása
173. §		
Az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CVI. törvény
(a továbbiakban: Vagyonjuttatási tv.) 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„2/A. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. alapján a Millenáris Alapítvány
a KEKVAtv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátásának érdekében a Thália Színház Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaságban az állam tulajdonában álló, 1. melléklet 3. sora szerinti üzletrészt ingyenesen, nyilvántartási
értéken történő átvezetéssel a Millenáris Alapítvány tulajdonába kell adni.
(2) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. alapján – a Millenáris Alapítvány KEKVAtv.
1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátásának érdekében – az 5. mellékletben meghatározott állami
tulajdonban lévő ingatlanokat ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel a Millenáris Alapítvány javára
rendelt vagyon növelése érdekében a Millenáris Alapítvány tulajdonába kell adni.
(3) A (2) bekezdés szerinti ingatlanok elidegenítéséből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek
kiegyenlítését követően fennmaradó részét a Millenáris Alapítvány a közfeladata ellátására és közérdekű céljai
megvalósítására köteles fordítani. A Millenáris Alapítvány az értékesítésből származó bevételt a Millenáris Alapítvány
működési költségeinek finanszírozására nem használhatja fel.”
174. §		
A Vagyonjuttatási tv. 2/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2/B. § (1) A 2/A. § (1) bekezdése szerinti üzletrész tekintetében a miniszter gyakorolja az államot megillető
tulajdonosi jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.
(2) Az 5. melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a miniszter gyakorolja az államot megillető tulajdonosi
jogokat és teljesíti a kötelezettségeket. A miniszter tulajdonosi joggyakorlói minőségét – kérelmére – az ingatlannyilvántartásba be kell jegyezni. Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásoknak az ingatlan-nyilvántartásba
történő bejegyzésére alkalmas szerződéseket az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló köti meg.
(3) Az 5. melléklet szerinti ingatlanok tulajdonjogát a Millenáris Alapítvány az azokon fennálló terhekkel együtt
szerzi meg.”
175. §		
A Vagyonjuttatási tv. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2006. évi LXV. törvény 1. § (1) bekezdésétől eltérően a Kormány, az állam nevében, e törvény rendelkezései alapján
– e törvényben meghatározott vagyonjuttatás teljesítésével – csatlakozhat a Batthyány Lajos Alapítványhoz azzal,
hogy az alapítók, a csatlakozó, valamint az alapítói jogok gyakorlására kijelölt kuratórium, illetve az alapítói jogokat
esetlegesen gyakorló egyéb személy vagy szerv nem szüntetheti meg a Batthyány Lajos Alapítványt.”
176. §		
A Vagyonjuttatási tv. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 2. melléklet szerinti állami
tulajdonban lévő ingatlanokat ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel – a Vtv. 36. § (2) bekezdésétől
eltérően – az indulótőke növelése érdekében a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (a továbbiakban: MCC
Alapítvány) tulajdonába kell adni.”
177. §		
A Vagyonjuttatási tv. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) A 2. § (1), (2) és (4)–(7) bekezdése, a 3. § (5) bekezdése, az 5. § (1), (2) és (6) bekezdése, a 6. § (1), (2) és
(6) bekezdése, a 8. § (1) és (2) bekezdése, a 9. § (1) bekezdése és a 13. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül.
(2) A 2. § (6) bekezdése, a 2/A. §, a 3. § (5) bekezdése, 6. § (5) bekezdése, a 9. § (1) bekezdése, az 1. melléklet 3. sora és
a 2., 3. és 5. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”
178. §		
Hatályát veszti a Vagyonjuttatási tv.
a)
3. § (1) bekezdése;
b)
3. § (2) bekezdésében az „a 3. és” szövegrész;
c)
3. § (3) és (4) bekezdése;
d)
5. § (1) bekezdésében az „– a 4. §-ban meghatározott célok megvalósítása érdekében –” szövegrész;
e)
5. § (5) bekezdése;
f)
6. § (3) és (4) bekezdése;
g)
6. § (5) bekezdésében a „Ha az MCC Alapítvány a tulajdonába adott, 2. melléklet szerinti ingatlanokat
értékesíti, az ingatlanok tulajdonjogának átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek
kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVAtv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatai
ellátására és közérdekű céljai megvalósítására köteles fordítani.” szövegrész.
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52. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2020. évi CXXVIII. törvény módosítása
179. §		
Nem lép hatályba a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2020. évi CXXVIII. törvény 13. § (3) bekezdése.

53. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Agrárés Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez
szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló 2020. évi CXLII. törvény módosítása
180. §		
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Agrár- és
Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges
feltételek és forrás biztosításáról szóló 2020. évi CXLII. törvény (a továbbiakban: 2020. évi CXLII. törvény) 5. §
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a közfeladat ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd
központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, valamint a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és
Tangazdaság Karcagi Kutatóintézet által használt állami tulajdonú ingó vagyontárgyak az Egyetem tulajdonába
kerülnek.”
181. §		
A 2020. évi CXLII. tv. 3. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
182. §		
A 2020. évi CXLII. törvény
a)
5. § (16) bekezdésében a „változást” szövegrész helyébe a „változását” szöveg,
b)
6. § (4) bekezdésében az „esik egy tekintet alá” szövegrész helyébe az „egy tekintet alá esik” szöveg,
c)
12. §-ában a „164b.,” szövegrész helyébe a „164b., a 193a.,” szöveg
lép.
183. §		
Hatályát veszti a 2020. évi CXLII. tv.
a)
1. § (3) bekezdése,
b)
1. § (5) és (6) bekezdése.

54. A Közép-európai Oktatási Alapítványról és a Közép-európai Oktatási Alapítvány részére történő
vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CXLIII. törvény módosítása
184. §		
A Közép-európai Oktatási Alapítványról és a Közép-európai Oktatási Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról
szóló 2020. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Közép-európai Oktatási Alapítvány tv.) 2. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2) Az International Baccalaureate Organization (Nemzetközi Érettségi Szervezet) mint nemzetközi szervezet által
a Middle Years Programme (Közép Évek Programja) és Diploma Programme (Diploma Program) nyújtására, valamint
IB Diploma (Nemzetközi Érettségi bizonyítvány) kiadására feljogosított, arra akkreditált, kollégiummal rendelkező
középfokú nevelési-oktatási intézmény (a továbbiakban: Intézmény) olyan magyarországi nevelési-oktatási
intézménynek, nemzetközi iskolának minősül, amelynek alapítására, működésére és ellenőrzésére a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény) rendelkezéseit csak akkor kell
alkalmazni, ha arról e törvény kifejezetten rendelkezik.”
185. §		
A Közép-európai Oktatási Alapítvány tv. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A 2. § (2)–(15) bekezdése és 3. § (2), (4) és (5), valamint (7)–(9) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül.”
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186. §		
A Közép-európai Oktatási Alapítvány tv.
a)
2. § (8) bekezdésében az „az (1) bekezdés a) pontjában” szövegrész helyébe az „a (2) bekezdésben” szöveg,
b)
3. § (4) bekezdésében a „2. §-ban meghatározott közérdekű tevékenysége, közfeladata” szövegrész
helyébe az „ , a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény
1. mellékletében meghatározott közfeladatainak” szöveg
lép.
187. §		
Hatályát veszti a Közép-európai Oktatási Alapítvány tv.
a)
2. § (16) és (17) bekezdése, valamint
b)
3. § (3) bekezdése.

55. A Pannon Egyetemért Alapítványról, a Pannon Egyetemért Alapítvány és a Pannon Egyetem részére
történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CLVIII. törvény módosítása
188. §		
A Pannon Egyetemért Alapítványról, a Pannon Egyetemért Alapítvány és a Pannon Egyetem részére történő
vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CLVIII. törvény
a)
7. § (2) bekezdésében a „3–6. §, valamint” szövegrész helyébe a „3–6. § és” szöveg,
b)
11. §-ában az „1. § (3) és (4) bekezdése” szövegrész helyébe az „1. § (3) bekezdése” szöveg
lép.

56. A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény
módosítása
189. §		
A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény 16. § (4) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(4) Az 55. § 2022. január 1-jén lép hatályba.”

57. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény
módosítása
190. §		
A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban:
KEKVA tv.) 23. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A klinikai központ az egységes állami egészségügyi irányítás részét képezi, emiatt
a) az állam felelős a klinikai központ tevékenységéből származó károkért,
b) az irányító megyei intézményi feladatokat ellátó klinikai központ elnökének személyére a rektor véleményének
kikérésével az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv vezetője tesz javaslatot és a klinikai központ
elnökének megbízására és megbízása visszavonására az egészségügyért felelős miniszter és a kuratórium elnöke
együttesen jogosult,
c) az irányító megyei intézményi feladatokat el nem látó klinikai központ elnökét az egészségügyi felsőoktatási
intézmény rektora bízza meg azzal, hogy az elnök megbízásához az egészségügyért felelős miniszter előzetes
egyetértését be kell szerezni, és felette a munkáltatói jogokat a rektor gyakorolja, minden további az egészségügyi
szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos munkáltatói jogkört a klinikai központban egészségügyi szolgálati
jogviszonyban foglalkoztatottak esetében – a bérgazdálkodást érintő, a kancellár egyetértésével hozható döntések
kivételével – a klinikai központ elnöke gyakorol,
d) az egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv
da) vezetője gyakorolja az irányító megyei intézményi feladatokat végző klinikai központ vezetője felett
– a klinikai központ vezetőjének a felsőoktatási intézményben további munkavégzésre irányuló jogviszonyban,
oktatói, vagy tudományos munkakörben való foglalkoztatását ide nem értve – a b) a pontban meg nem nevezett
egészségügyi szolgálati jogviszonnyal összefüggő munkáltatói jogokat, valamint egészségügyi dolgozói felett
– e személyeknek a felsőoktatási intézményben további munkavégzésre irányuló jogviszonyban, oktatói, vagy
tudományos munkakörben való foglalkoztatását ide nem értve – az egészségügyi szolgálati jogviszony létesítésére,
megszüntetésére vonatkozó munkáltatói jogokat,
db) gyakorolja a jogszabályban meghatározott szakmai irányítási jogköröket,
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dc) az irányító megyei intézményi feladatokat ellátó és az irányító megyei intézményi feladatokat el nem látó klinikai
központok esetében jogszabályban meghatározott eltérő irányítási jogköröket gyakorol,
e) az irányító megyei intézményi feladatokat végző klinikai központ egészségügyi dolgozói felett az egészségügyi
szolgálati jogviszonnyal összefüggő, a d) pont da) alpontjában meg nem nevezett munkáltatói jogot a klinikai
központ elnöke gyakorolja.”
191. §		
A KEKVA tv. a következő 31/A. §-sal egészül ki:
„31/A. § E törvénynek az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer
koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvénnyel módosított 6. §
(1) bekezdésében foglalt előírásokat az 1. melléklet szerinti alapítványoknak legkésőbb 2021. december 31. napjáig
kell teljesíteni.”
192. §		
A KEKVA tv.
a)
6. § (1) bekezdésében a „legalább öt” szövegrész helyébe a „legfeljebb öt” szöveg,
b)
23. § (7) és (8) bekezdésében az „egészségügyi szolgáltatás irányításáért jogszabályban kijelölt felelős állami
szerv” szövegrész helyébe az „egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős szerv” szöveg
lép.

58. A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítványról, a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány
és a Budapesti Gazdasági Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi X. törvény
módosítása
193. § (1) A Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítványról, a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány és a Budapesti
Gazdasági Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi X. törvény (a továbbiakban: 2021. évi
X. törvény) 5. § (2) és (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Az ingatlan tekintetében a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas
szerződéseket az állam nevében az egyes tulajdonosi joggyakorló szervezetek készítik elő és kötik meg
az Egyetemmel.
(3) Az ingatlan és az (5) bekezdés szerinti ingóságok vonatkozásában a vagyonkezelő és a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság között fennálló vagyonkezelési szerződés megszűnik.”
(2) A 2021. évi X. törvény 5. §-a a következő (8) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(8) A Budapest belterület 31905/11 helyrajzi számú ingatlant az ingatlanon folyamatban lévő beruházás
megvalósulását követően – az (1)–(7) bekezdés, valamint a 6. § alkalmazásával – ingyenesen az Egyetem
tulajdonába kell adni.”
194. § (1) A 2021. évi X. törvény 3. § (1) bekezdése az „ingatlan” szövegrész helyett az „ingatlant (ezen alcím alkalmazásában
a továbbiakban: ingatlan)” szöveggel, az „átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kerül” szövegrész helyett
az „átvezetéssel alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni” szöveggel lép hatályba.
(2) A 2021. évi X. törvény
a)
7. § (2) bekezdésében a „9. §, valamint” szövegrész helyébe a „9. § és” szöveg,
b)
8. §-ában az „5. § (1), (5) és (7) bekezdése” szövegrész helyébe az „5. § (1), (5), (7) és (8) bekezdése” szöveg
lép.

59. A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványról, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány és
a Dunaújvárosi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XI. törvény módosítása
195. §		
A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványról, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány és a Dunaújvárosi Egyetem
részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XI. törvény (a továbbiakban: 2021. évi XI. törvény) 3. §
(1) bekezdése az „ingatlanok, valamint ingatlanok tulajdoni hányada” szövegrész helyett az „ingatlanokat, valamint
ingatlanok tulajdoni hányadát” szöveggel, az „átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kerülnek” szövegrész helyett
az „átvezetéssel alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni szöveggel lép hatályba.
196. §		
A 2021. évi XI. törvény 7. § (2) bekezdésében a „9. §, valamint” szövegrész helyébe a „9. §, továbbá” szöveg lép.
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60. A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért
Alapítvány és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XIII. törvény
módosítása
197. §		
A Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány
és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XIII. törvény (a továbbiakban: 2021. évi
XIII. törvény)
a)
3. § (1) bekezdése az „ingatlanok, valamint ingatlanok tulajdoni hányada” szövegrész helyett az „ingatlanokat,
valamint ingatlanok tulajdoni hányadát” szöveggel, az „átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kerülnek”
szövegrész helyett az „átvezetéssel alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni”
szöveggel,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat C:32 mezője az „1/1” szövegrész helyett az „1/2” szöveggel
lép hatályba.
198. §		
A 2021. évi XIII. törvény 7. § (2) bekezdésében a „9. §, valamint” szövegrész helyébe a „9. §, továbbá” szöveg lép.

61. A Hauszmann Alapítványról és a Hauszmann Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló
2021. évi XIV. törvény módosítása
199. §		
A Hauszmann Alapítványról és a Hauszmann Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi
XIV. törvény (a továbbiakban: Hauszmann Alapítvány tv.)
a)
2. § (4) bekezdésében az „A (3) bekezdés szerinti elidegenítésből” szövegrész helyébe az „Az (1) bekezdés
szerinti ingatlanok elidegenítéséből” szöveg,
b)
4. §-ában a „2. § (1), (3) és (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „2. § (1) és (4) bekezdése” szöveg
lép.
200. §		
Hatályát veszti a Hauszmann Alapítvány tv. 2. § (3) bekezdése.

62. A Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Kultúráért Alapítvány és a Petőfi
Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő vagyonjuttatásról szóló
2021. évi XVI. törvény módosítása
201. §		
A Magyar Kultúráért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Kultúráért Alapítvány és a Petőfi Irodalmi
Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XVI. törvény
(a továbbiakban: MKA tv.) 2. alcíme a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) A Budapest X. kerület belterület 38920/5. helyrajzi számú ingatlan 3. mellékletben meghatározott
koordináták által határolt ingatlanrészét (e § alkalmazásában a továbbiakban: ingatlan) az Alapítvány tulajdonába
kell adni.
(2) Az ingatlan tekintetében a tulajdonátruházás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést
az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként
a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.
(3) Az ingatlan tulajdonjogát az Alapítvány per-, teher- és igénymentesen szerzi meg.
(4) Az ingatlant az Alapítvány a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladatai ellátása
érdekében használja.”
202. §		
Az MKA tv. a 10. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
203. §		
Az MKA tv. 6. § (2) bekezdésben a „4. § és a 2. mellékletben foglalt táblázat 10. és 12. pontja” szövegrész helyébe
a „2/A. §, 4. §, a 2. mellékletben foglalt táblázat 10. és 12. pontja és a 3. melléklet” szöveg lép.
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63. A Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítványról, a Magyar Táncművészeti Egyetemért
Alapítvány és a Magyar Táncművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló
2021. évi XVII. törvény módosítása
204. §		
A Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítványról, a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítvány és a Magyar
Táncművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi. XVII. törvény 5. § (2) bekezdésében
a „7. § és” szövegrész helyébe a „7. §, valamint” szöveg lép.

64. A Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a Nemzeti Egészségügyi és
Orvosképzésért Alapítvány és a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló
2021. évi XX. törvény módosítása
205. §		
A Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány
és a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XX. törvény (a továbbiakban: 2021. évi
XX. törvény)
a)
3. § (1) bekezdése az „ingatlanok, ingatlanok tulajdoni hányada” szövegrész helyett az „ingatlanokat, valamint
ingatlanok tulajdoni hányadát” szöveggel, az „átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kerülnek” szövegrész
helyett az „átvezetéssel alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni” szöveggel,
b)
5. § (7) bekezdése a „ , valamint” szövegrész helyett az „és” szöveggel,
c)
6. §-a az „az 5. §-ban foglaltak alapján” szövegrész helyett az „az 5. §-ban foglaltak értelmében” szöveggel
lép hatályba.
206. §		
A 2021. évi XX. törvény 7. § (2) bekezdésében a „9. §, valamint” szövegrész helyébe a „9. § és” szöveg lép.

65. A Nyíregyházi Egyetemért Alapítványról, a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány és a Nyíregyházi
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXI. törvény módosítása
207. § (1) A Nyíregyházi Egyetemért Alapítványról, a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány és a Nyíregyházi Egyetem részére
történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXI. törvény (a továbbiakban: 2021. évi XXI. törvény) 3. § (1) bekezdése
a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján az Nftv.-ben meghatározott
oktatási, tudományos, kutatási feladatok ellátását szolgáló, a 2. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő
ingatlanokat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: ingatlan) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő
átvezetéssel alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.”
(2) A 2021. évi XXI. törvény 3. §-a a következő (5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat 3. sorában meghatározott ingatlan tulajdonjogát az Alapítvány terhek nélkül
szerzi meg.”
208. §		
A 2021. évi XXI. törvény a 12. melléklet szerinti 2. melléklettel kiegészülve lép hatályba.
209. §		
A 2021. évi XXI. törvény
a)
7. § (2) bekezdésében a „9. §, valamint” szövegrész helyébe a „9. § és” szöveg,
b)
8. §-ában a „3. § (1) és (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „3. § (1), (4) és (5) bekezdése” szöveg,
az „1. melléklet” szövegrész helyébe az „1. és 2. melléklet” szöveg
lép.

66. A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért
Alapítvány és az Óbudai Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXII. törvény
módosítása
210. §		
A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az Óbudai
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXII. törvény (a továbbiakban: 2021. évi XXII. törvény)
3. § (1) bekezdése az „ingatlanok” szövegrész helyett az „ingatlanokat” szöveggel, az „átvezetéssel az Alapítvány
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tulajdonába kerülnek” szövegrész helyett az „átvezetéssel alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába
kell adni” szöveggel lép hatályba.
211. §		
A 2021. évi XXII. törvény 7. § (2) bekezdésében a „9. §, valamint” szövegrész helyébe a „9. § és” szöveg lép.
212. §		
A 2021. évi XXII. törvény 1. melléklete a 13. mellékletben foglaltak szerint lép hatályba.

67. A Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány
és a Szegedi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXIII. törvény
módosítása
213. §		
A Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány és a Szegedi
Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: 2021. évi
XXIII. törvény) 3. § (1) bekezdése az „ingatlanok, ingatlanok tulajdoni hányada” szövegrész helyett az „ingatlanokat,
ingatlanok tulajdoni hányadát” szöveggel, az „átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kerülnek” szövegrész helyett
az „átvezetéssel alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni” szöveggel lép hatályba.
214. §		
A 2021. évi XXIII. törvény 10. § (2) bekezdésében a „12. §, valamint” szövegrész helyébe a „12. § és” szöveg lép.

68. A Testnevelési Egyetemért Alapítványról, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány és a Testnevelés
Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXIV. törvény módosítása
215. §		
A Testnevelési Egyetemért Alapítványról, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány és a Testnevelés Egyetem
részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: 2021. évi XXIV. törvény) 5. §
(2) bekezdésében a „7. §, valamint” szövegrész helyébe a „7. § és” szöveg lép.

69. A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány és a TokajHegyalja Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXV. törvény módosítása
216. §		
A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány és a Tokaj-Hegyalja Egyetem
részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXV. törvény (a továbbiakban: 2021. évi XXV. törvény) 2. §
(2) bekezdése a „Vtv. 36. § (1) bekezdése és” szövegrész helyett a „Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint” szöveggel lép
hatályba.
217. §		
A 2021. évi XXV. törvény 5. § (2) bekezdésében a „7. §, valamint” szövegrész helyébe a „7. §, továbbá” szöveg lép.

70. Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványról, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány és
a Pécsi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXVI. törvény módosítása
218. §		
Az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványról, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány és a Pécsi
Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: 2021. évi
XXVI. törvény) 2. alcíme a következő 4/A. §-sal kiegészülve lép hatályba:
„4/A. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján – az Alapítvány
közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata
ellátása érdekében a Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság üzletrészét ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kell adni.
Az Alapítvány első alkalommal a 2021. év után járó osztalékra jogosult.
(2) Ha az Alapítvány a tulajdonába adott üzletrészt elidegeníti, az elidegenítésből származó bevételnek
az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítvány közérdekű céljainak
megvalósítására és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladata ellátására köteles
fordítani.”
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219. §		
A 2021. évi XXVI. törvény 2. alcíme a következő 4/B. §-sal kiegészülve lép hatályba:
„4/B. § A 4/A. § (1) bekezdésében meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében
a miniszter jár el, aki 2021. augusztus 1. napjától az üzletrész felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.”
220. §		
A 2021. évi XXVI. törvény 3. § (1) bekezdése az „ingatlanok, ingatlanok tulajdoni hányada” szövegrész helyett
az „ingatlanokat, ingatlanok tulajdoni hányadát” szöveggel, az „átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kerülnek”
szövegrész helyett az „átvezetéssel alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni” szöveggel lép
hatályba.
221. §		
A 2021. évi XXVI. törvény
a)
9. § (2) bekezdésében a „11. §, valamint” szövegrész helyébe a „11. §, továbbá” szöveg,
b)
10. §-ában a „4. §,” szövegrész helyébe a „4. §, a 4/A. §,” szöveg
lép.

71. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény módosítása
222. §		
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Sztfhtv.) 40. §
(9) bekezdés f ) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(A Vht.)
„f ) 232. § (1) bekezdésében, 234. §-ában, 234/A. § (1) bekezdésében, 235. § (2) és (3) bekezdésében, 239. §
(2)–(4a) bekezdésében és (6) bekezdésében, 239/A. § (3) és (4) bekezdésében, 240/C. § (1) bekezdésében, 250. §
(2) bekezdés 22. pontjában, 278. § (1) bekezdésében, 292. § (3) és (5) bekezdésében, 294. § (1) bekezdésében,
298. § (1) és (2) bekezdésében, 306/I. §-ában, 306/L. § (6) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „Hatóság
elnöke”,”
(szöveg lép.)
223. §		
Az Sztfhtv. 48. § (8) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(8) Az Fdtv.
a) 10. § (1) bekezdésében a „részvénytársaság vagy a részvénytársaság által” szövegrész helyébe
a „kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv által”,
b) 10. § (4) bekezdésében a „részvénytársaság által” szövegrész helyébe a „kormányrendeletben kijelölt miniszter
vagy központi kormányzati igazgatási szerv által”,
c) 10/B. § (5) bekezdésében a „részvénytársaság” szövegrészek helyébe a „kormányrendeletben kijelölt miniszter
vagy központi kormányzati igazgatási szerv”,
d) II. Fejezet 5. cím címében, 10/C. §-ában, valamint a 13. § (4a) bekezdésében a „részvénytársaság” szövegrész
helyébe a „Hatóság”,
e) 13. § (3) bekezdésében, 23. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 23/A. §-ában a „vámhatóság” szövegrészek helyébe
a „Hatóság”,
f ) 13. § (7) bekezdésében a „vámhatóságot” szövegrész helyébe a „Hatóságot”,
g) 13. § (14) bekezdésében a „részvénytársaságra, vagy az általa” szövegrész helyébe a „kormányrendeletben kijelölt
miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv által”,
h) 14/A. § (1) és (3) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, 19. § (2) bekezdésében, 21. §
(1) bekezdésében, 22. § (1) bekezdésében, 22. § (3) bekezdésében és 23. § (3) bekezdésében a „vámhatóság”
szövegrész helyébe a „Hatóság”,
i) 16. § (7) bekezdésében és 23. § (2) bekezdés a) pontjában a „fogyasztóvédelmi hatóság” szövegrész helyébe a „Hatóság”,
j) 16/B. §-ában „az e törvény alapján jogosult részvénytársaságra, valamint az általa” szövegrész helyébe
„a kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv által”,
k) 22. § (2) bekezdésében, 24/A. § (13) bekezdésében és 24/B. § (2) bekezdésében a „részvénytársaság” szövegrész
helyébe a „kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv”,
l) 23. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, valamint a 23. § (2) bekezdés b) pontjában a „vámhatóság vagy
a fogyasztóvédelmi hatóság” szövegrész helyébe a „Hatóság”, és
m) 23. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, valamint 23. § (2) bekezdés a) és b) pontjában az „a hatóság” szövegrész
helyébe az „a Hatóság”
szöveg lép.”
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72. A településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvény
módosítása
224. §		
A településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvény 18. §-ának
az Étv. 13. § (5) bekezdését módosító rendelkezése a „követelményeket” szövegrész helyett a „követelményeket és
a rendeltetési egységek számát” szöveggel lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez
Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

A

B

C

Település

Fekvés

Helyrajzi szám

Visegrád
Békéscsaba
Nagykanizsa
Miskolc
Tapolca
Kiskunhalas
Bodajk
Budapest
Budapest
Kápolnásnyék
Szombathely

belterület
belterület
belterület
belterület
belterület
belterület
külterület
belterület
belterület
belterület
belterület

1619
3240/2/A/1
3674
6642/1
1610
5749/18
044
5367
5085
57
5941/7

2. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez
Az MTVA részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlan

1.

2.

A

B

C

D

Település, fekvés

Helyrajzi szám

magyar állam tulajdoni hányada

Megnevezés

Budapest VI. kerület
belterület, 1066 Budapest, Jókai u. 4.

29038/3/A/5

1/1

egyéb helyiség
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3. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez
Az OMSZI vagyonkezelésébe kerülő állami tulajdonú ingatlanok
A
1.

TELEPÜLÉS

B

C
KIJELÖLÉSSEL ÉRINTETT ÁLLAMI

HELYRAJZI SZÁM

TULAJDONI HÁNYAD

2.

Budapest VIII. kerület

38721

magyar állam 655/10000
tulajdonában álló ingatlan
2. emeletén az OMSZI által
használt terület

3.

Budapest VI. kerület

28317

1/1

4.
5.
6.

Budapest V. kerület
Budapest II. kerület
Sopron

24141
51584/1
7087/1

1/1
1/1
1/1

7.

Budapest XII. kerület

9328

1/1

8.

Budapest XII. kerület

6886/2

1/1

9.

Budapest II. kerület

12248

1/1

12239/2

1/1

10. Budapest II. kerület

D
MEGNEVEZÉS

kivett üzem
kivett szociális otthon,
művészotthon
kivett szociális otthon
kivett idősek otthon
kivett szociális intézmény
kivett udvar és óvoda,
bölcsőde
kivett bölcsőde
kivett lakóház, udvar, egyéb
épület
kivett lakóház, udvar

4. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez
A Tao. törvény 3. számú melléklet B) része a következő 26. ponttal egészül ki:
[A 8. § (1) bekezdés d) pontjának alkalmazásában a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek,
ráfordításnak minősül különösen:]
„26. a társaságnál a Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezet vagy Különleges Munkavállalói
Résztulajdonosi Program szervezetet kezelő vagyonkezelő alapítvány részére a rendeltetésszerű joggyakorlás
elvének betartásával keletkezett finanszírozási és működési költségekre, ráfordításokra visszafizetési kötelezettség
nélkül adott támogatás, juttatás, vagyoni hozzájárulás adóévi adózás előtti eredményben elszámolt összege;”

5. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez
A Kultv. 3. számú melléklete a következő m) ponttal egészül ki:
(Országos szakkönyvtár)
„m) Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtár, Kottatár és Médiatár”
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6. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez
1. Az Stv. 1. mellékletében foglalt táblázat 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„18.

(A

B

Az ingatlan helyrajzi száma

A kijelölt vagyonkezelő)

Budapest, 26085/1123
(33261/125049 tulajdoni hányad arányában)

Vasas Sport Club
(székhely: Budapest 1139, Fáy utca 58.)”

2. Az Stv. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 18a. sorral egészül ki:

„18a.

(A

B

Az ingatlan helyrajzi száma

A kijelölt vagyonkezelő)

Budapest, 26085/1123
(91788/125049 tulajdoni hányad arányában)

Vasas Futball Club Kft.
(székhely: Budapest 1139, Fáy utca 58.,
Cg.01-09-717962)”

7. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez
A Gytv. 1. számú mellékletében foglalt táblázat III. G. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„III.G.
III.G.1.
III.G.2.
III.G.3.
III.G.4.
III.G.5.
III.G.6.
III.G.7.
III.G.8.
III.G.9.
III.G.10.
III.G.11.
III.G.12.
III.G.13.
III.G.14.

Vizsgálati gyógyszerrel végzendő klinikai vizsgálat az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati
gyógyszerek a nem kereskedelmi vizsgálat kivételével
Klinikai vizsgálat engedélyezése, ha a vizsgálatot csak Magyarországon tervezik folytatni
Kismértékű beavatkozással járó klinikai vizsgálat engedélyezése
Klinikai vizsgálat engedélyezése, ha a vizsgálatot több tagállamban tervezik folytatni
A III.G.1. és a III.G.2. sor szerinti engedélyezési eljárás, ha a kérelmező csak az értékelő
jelentés I. részére nézve kér értékelést
A III.G.1. és a III.G.2. sor szerinti engedélyezési eljárás, ha a kérelmező csak az értékelő
jelentés II. részére nézve kér értékelést
A III.G.3. sor szerinti engedélyezési eljárás, ha a kérelmező csak az értékelő jelentés
I. részére nézve kér értékelést
A III.G.3. sor szerinti engedélyezési eljárás, ha a kérelmező csak az értékelő jelentés
II. részére nézve kér értékelést
A III.G.2., III.G.3., a III.G.4. és a III.G.6. sor szerinti engedélyezési eljárás díja mellett
fizetendő kiegészítő díj, ha Magyarország a jelentéskészítő tagállam
A klinikai vizsgálat lényeges módosítása az értékelő jelentés I. részében szereplő
szempont tekintetében
A klinikai vizsgálat lényeges módosítása az értékelő jelentés II. részében szereplő
szempont tekintetében
A klinikai vizsgálat lényeges módosítása az értékelő jelentés I. és II. részében szereplő
szempont tekintetében
A III.G.9. és a III.G.11. sor szerinti engedélyezési eljárás díja mellett fizetendő kiegészítő
díj, ha Magyarország a jelentéskészítő tagállam
Érintett tagállam utólagos bevonására irányuló eljárás, ha Magyarország a jelentéskészítő
tagállam
Az 536/2014/EU parlamenti és tanácsi rendelet 44. cikke szerinti tagállami
együttműködésben végzett értékelési eljárás díja, ha Magyarország a biztonsági
értékelést végző tagállam

580 000
580 000
750 000
435 000
145 000
562 500
187 500
500 000
110 000
110 000
220 000
90 000
200 000
500 000”
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8. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez
A 2020. évi XXXVIII. törvény 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 59–61. sorral egészül ki:
1.

(A

B

C

D

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI SZÁM

MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA

MEGNEVEZÉS)

„59. GYŐR
60. GYŐR
61. GYŐR

8508
8509/1
10140/3

1/1
1/1
1/1

kivett gazdasági épület, udvar
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület”

9. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez
„2. melléklet a 2020. évi XXXVIII. törvényhez

Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

1.

2.
3.

A

B

Gazdasági társaság

Átadandó állami tulajdonban álló

megnevezése

részesedés/üzletrész megjelölése

RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
GYŐR-PÉR REPÜLŐTÉR Kft.

20%
15,25%
”

10. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez
„3. melléket a 2021. évi XVI. törvényhez

A 38920/5. helyrajzi számú ingatlan koordináták által határolt ingatlanrésze
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

237877,54
237858,23
237828,04
237801,40
237811,65
237826,91
237833,37
237862,43
237866,39
237859,56
237915,38
237921,38
237970,63
237981,79
237963,16
237942,20
237920,89
237899,31

A

B

POINT_X

POINT_Y

655346,91
655341,83
655322,84
655275,04
655249,17
655210,47
655195,69
655207,11
655228,24
655247,02
655268,90
655286,49
655305,80
655322,55
655329,45
655335,79
655340,82
655344,53
”
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11. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez
1. A 2020. évi CXLII. tv. 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 193a. sorral egészül ki:
(

A

B

C

D

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI SZÁM

MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA

MEGNEVEZÉS)

„193a. Gödöllő

5880

1/1

kivett ipartelep”

12. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez
„2. melléklet a 2021. évi XXI. törvényhez

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlan

1.

A

B

C

D

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI SZÁM

MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA

MEGNEVEZÉS

2. NAPKOR
3. NYÍREGYHÁZA

0178/27
1024/9

32/100
1/1

kivett major
kivett főiskola
”

13. melléklet a 2021. évi CI. törvényhez
„1. melléklet a 2021. évi XXII. törvényhez
Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

A

B

C

D

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI SZÁM

MAGYAR ÁLLAM TULAJDONI HÁNYADA

MEGNEVEZÉS

BALATONSZEPEZD
BUDAPEST
BUDAPEST
BUDAPEST
BUDAPEST
BUDAPEST

144/5
14729/7
16197/2
16198/1
16198/2
63620
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Kormányrendeletek

A Kormány 362/2021. (VI. 28.) Korm. rendelete
a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezet kijelöléséről
A Kormány a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvény
7. § (1) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány Iváncsa község és Rácalmás város közigazgatási területén Duna-mente – Fejér megye elnevezéssel
különleges gazdasági övezetet jelöl ki, a 2. §-ban meghatározottak szerint.
2. §

(1) A Kormány különleges gazdasági övezetté nyilvánítja
a)
az Iváncsa község közigazgatási területén elhelyezkedő, az 1. melléklet szerinti – az Iváncsa község
külterületén megvalósuló ipari park fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti, valamint az egyes gazdaságfejlesztési
célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.)
Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 34. sora szerinti – nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű beruházás és
b)
a Rácalmás város közigazgatási területén elhelyezkedő, az 1. melléklet szerinti – a Hankook Tire
Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
szóló 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti, valamint a Rácalmás városban
megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 31/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 1. §
(1) bekezdése szerinti – nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás
[az a) és b) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: Beruházás] megvalósítását szolgáló ingatlanokat, valamint
az ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanokat.
(2) A Beruházással közvetlenebbül érintett települési önkormányzat Adony Város Önkormányzata, Iváncsa Község
Önkormányzata, Kulcs Község Önkormányzata és Rácalmás Város Önkormányzata.

3. §		
Az Iváncsa község közigazgatási területén létrejövő, a különleges gazdasági övezetben található, önkormányzati
tulajdonban álló, forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó, 2. mellékletben megjelölt közterület tulajdonjogát
a Fejér Megyei Önkormányzat szerzi meg.
4. §		
Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 362/2021. (VI. 28.) Korm. rendelethez
A 2. § (1) bekezdése szerinti különleges gazdasági övezet által érintett ingatlanok
1. Iváncsa külterület 067/46, 068/4, 072/7, 093, 095/1, 096/69, 096/95, 096/96, 096/97, 096/98, 096/99, 096/100,
096/101, 096/102, 096/103, 096/104, 096/105, 096/106, 096/107, 099/26, 099/27, 099/48, 099/49, 099/51, 099/57,
099/58, 099/59, 0206 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok.
2. Rácalmás külterület 053/2, 053/7, 053/8, 053/9, 053/10, 053/11, 059/2, 059/5, 059/6, 059/7, 059/8, 059/41, 059/42,
059/43, 059/44, 059/45, 059/46, 059/47, 059/48, 059/49, 059/50, 059/51, 059/52, 059/53, 059/54, 059/55, 059/56,
059/57, 059/58, 059/59, 059/60, 059/61, 059/62, 059/63, 059/64, 059/65, 059/66, 059/67, 059/68, 073, 075/4, 075/5,
075/6, 075/21 és 075/22 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok.

2. melléklet a 362/2021. (VI. 28.) Korm. rendelethez
A 3. § szerint Fejér Megyei Önkormányzat tulajdonába kerülő ingatlanok
Iváncsa közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Iváncsa külterület 067/46, 068/4,
072/7, 093, 095/1, 096/69, 096/95, 096/96, 096/103, 096/104, 099/26, 099/27, 099/57, 099/58, 0206 helyrajzi számú
ingatlan.

A Kormány 363/2021. (VI. 28.) Korm. rendelete
a doppingellenes tevékenység szabályairól
A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
doppingellenes tevékenység: doppingellenes oktatás és tájékoztatás, vizsgálateloszlási tervezés, nyilvántartott
vizsgálati csoport gondozása, a sportoló biológiai útlevelének kezelése, teszt végzése, mintaelemzés
szervezése, információgyűjtés és vizsgálat lefolytatása, gyógyászati célú mentességre (a továbbiakban: TUE)
vonatkozó kérvény feldolgozása, eredménykezelés, doppingeljárás lefolytatása, a kiszabott következmények
betartásának figyelemmel kísérése és a következmények betartatása, valamint doppingellenes szervezet
által vagy annak nevében végzett minden egyéb doppingellenes tevékenység a Nemzetközi Doppingellenes
Ügynökség (a továbbiakban: WADA) Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatának (a továbbiakban: WADA
Szabályzat) és a nemzetközi követelményeknek megfelelően,
2.
doppingellenes szervezet: a WADA és a WADA Szabályzatot aláíróként elismerő szervezet, amely
a doppingellenőrzési folyamat bármely részének kezdeményezésére, végrehajtására vagy végrehajtatására
vonatkozó szabályok elfogadásáért felelős, így különösen a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a Nemzetközi
Paralimpiai Bizottság, a nemzetközi sportági szakszövetségek, a nemzeti doppingellenes szervezetek
nemzetközi szövetségei és azon nemzetközi vagy jelentős sportrendezvények szervezői, amelyek
doppingellenőrzést végeznek a sportrendezvényen,
3.
doppingellenőrzés: a vizsgálateloszlási tervezéstől a fellebbezésre vonatkozó jogerős döntésig és
a következmények érvényesítéséig terjedő valamennyi lépés és folyamat, ideértve különösen a teszteket,
információgyűjtést, a sportolók tartózkodási helyére vonatkozó információkat, a TUE-eljárást, a mintavételt,
a minták kezelését és laboratóriumi elemzését, az eredménykezelést, a doppingeljárást, a fellebbezést,
az egyénekkel szemben alkalmazott következmények megsértésével kapcsolatos információgyűjtést és
eljárást,
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

2. §

egyéb közreműködő: a WADA Szabályzat hatálya alá tartózó, a nemzeti doppingellenes tevékenységben
részt vevő szervezettel jogviszonyban álló – ideértve az ellenérték nélkül végzett tevékenységet is – olyan
természetes vagy jogi személy, aki nem minősül versenyzőnek vagy sportszakembernek, valamint nem
vesz részt mintavételen vagy doppingellenőrzésen, ezért a kizárólag versenyző, illetve sportszakember által
megvalósítható doppingvétség miatt nem vonható felelősségre,
nemzeti doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezet: az országos sportági szakszövetség, az országos
sportági szövetség, a fogyatékosok országos sportszövetségei (a továbbiakban együtt: szövetség),
a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Nemzeti Versenysport Szövetség
(a továbbiakban együtt: sportköztestület), a versenyszerű sportban részt vevő sportszervezetek, a hazai
nemzeti doppingellenes szervezet (a továbbiakban: HUNADO), valamint a sportpolitikáért felelős miniszter
(a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium,
nemzetközi doppingellenes program: a WADA által elfogadott, a nemzeti és nemzetközi doppingellenes
programok megfelelő harmonizációját biztosító nemzetközi előírások, ideértve különösen a WADA
Szabályzatot, a nemzetközi követelményeket, technikai dokumentumokat,
nemzetközi követelmény: a WADA által elfogadott, a doppingellenes tevékenység egyes részeiért felelős
doppingellenes szervezetek egységes szabályok szerinti eljárását és az eljárások harmonizációját biztosító
nemzetközi előírások,
nemzetközi sportesemény: a WADA Szabályzat szerinti olyan sportesemény vagy verseny, amelynek
szervezője a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság, valamely nemzetközi
sportági szakszövetség, jelentős sportesemény szervezője vagy más nemzetközi sportszervezet, vagy ahol
a sportesemény során közreműködő mérkőzésvezetői testületet ezen szervezetek jelölik ki,
nyilvántartott vizsgálati csoport: a sportág nemzetközi szövetségének vonatkozó rendelkezéseivel és
a további nemzetközi követelményekkel összhangban, nemzeti szinten a szövetség adatszolgáltatása alapján
a HUNADO, nemzetközi szinten a nemzetközi sportági szakszövetség által összeállított versenyzői csoport,
amely tekintetében a versenyrendszerben szervezett versenyen és versenyen kívüli időszakban végzett
doppingellenőrzéseket alkalmazni kell a vizsgálateloszlási tervben foglaltak szerint,
technikai dokumentum: a WADA által elfogadott és közzétett olyan dokumentum, amely a nemzetközi
követelményekben foglalt doppingellenes tevékenységre vonatkozó kötelező technikai követelményeket
tartalmazza,
tiltólista: a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény 1. melléklete módosításának kihirdetéséről szóló
mindenkori kormányrendeletben foglalt, tiltott szereket és módszereket meghatározó jegyzék és annak
az UNESCO és a WADA előírásaival összhangban kiegészített és alkalmazandó, a HUNADO által aktualizált és
a honlapján közzétett változata,
versenyzőnek nem minősülő sportoló: sportszervezettel jogviszonyban álló sportoló, kivéve, aki
a doppingvétség elkövetését megelőző 5 évben nemzeti vagy nemzetközi szintű sportoló volt, nemzetközi
sporteseményen vett részt, vagy bármely nemzetközi sportági szakszövetség vagy a HUNADO által
meghatározott nyilvántartott vizsgálati csoportban vagy a sportoló tartózkodási helyére vonatkozó
adatközlésre kötelezett csoportban szerepelt,
vizsgálat: a doppingellenőrzési folyamat azon része, amely magába foglalja a versenyző mintavételre történő
kijelölését és erről való értesítését, a mintavételt és -kezelést, a minták laboratóriumba történő szállítását és
analízisét.

(1) A HUNADO közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság, amely doppingellenes tevékenysége
során e rendelet, más jogszabályok és a nemzetközi doppingellenes program nemzeti doppingellenes szervezetekre
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően – a miniszterrel kötött közhasznú megállapodás alapján – részt vesz
a doppingellenes tevékenységben.
(2) A HUNADO a doppingellenes tevékenység ellátása során nem utasítható, feladatai ellátása során függetlenül jár el.
(3) Doppingellenes tevékenységének ellátásával a HUNADO elősegíti a versenyzők és a versenyzőnek nem minősülő
sportolók egészségének védelmét.
(4) A HUNADO-nak a doppingellenes tevékenységével összefüggésben, a doppingellenőrzés során bekövetkező
károk megtérítésének fedezésére szolgáló felelősségbiztosítással, ISO nemzetközi tanúsítvánnyal és a WADA
akkreditációjával kell rendelkeznie.
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(5) A HUNADO a doppingellenes tevékenység részletes szabályairól szóló szabályzatot (a továbbiakban: HUNADO
Szabályzat) a nemzetközi doppingellenes programmal összhangban alkotja meg. A HUNADO a WADA Szabályzat és
a HUNADO Szabályzat mindenkor aktualizált változatát a honlapján közzéteszi.
(6) A HUNADO a doppingellenőrzés és a doppingellenes tevékenység során a HUNADO Szabályzat és a nemzetközi
doppingellenes program alapján jár el.
(7) A HUNADO gondoskodik a tiltólista karbantartásáról, a tiltólistával összefüggő információs-tájékoztató
tevékenységet végez, és a mindenkori tiltólistát honlapján közzéteszi.
3. §		
A miniszter feladat- és hatáskörében ellátja a doppingellenes tevékenységre vonatkozó hazai és nemzetközi
rendelkezések betartásához szükséges alábbi feladatokat:
a)
közhasznú megállapodást köt a HUNADO feladatait ellátó szervezettel, és figyelemmel kíséri a közhasznú
megállapodásban foglaltak szerinti teljesítését,
b)
a HUNADO részére a WADA Szabályzatból és a nemzetközi követelményekből eredő feladatok ellátására
állami támogatást biztosít,
c)
részt vesz a nemzetközi doppingellenes együttműködésben, valamint
d)
együttműködik a doppingellenes tevékenységben részt vevő egyéb szervezetekkel.
4. §

(1) A sportszervezet, a szövetség és a sportköztestület részt vesz a doppingellenes tevékenységben, ellátja a részére
jogszabályban, alapszabályában vagy más szabályzatában, a HUNADO Szabályzatban, a doppingellenes
szervezetek doppingellenes szabályzataiban és a nemzetközi doppingellenes programban meghatározott
feladatokat, a HUNADO Szabályzatban meghatározott feladatával összhangban a felvilágosítással, oktatással és
neveléssel kapcsolatos feladatokat, valamint együttműködik a doppingellenes tevékenységben részt vevő egyéb
szervezetekkel.
(2) A sportszervezet, a szövetség és a sportköztestület feladatait arra figyelemmel látja el, hogy a HUNADO
felelős Magyarország nemzeti doppingellenes programjának megvalósításáért, ideértve a doppingellenőrzés
végrehajtását, amely a HUNADO kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(3) A szövetség érvényesíti a doppingtilalmat e rendelettel, a doppingellenes szervezetek doppingellenes szabályaival,
a nemzetközi doppingellenes programmal, a HUNADO Szabályzattal, valamint a HUNADO szakmai ajánlásaival
összhangban.

5. §

(1) A doppingbizottság az e rendeletben, más jogszabályokban, a HUNADO Szabályzatban és a nemzetközi
doppingellenes programban foglaltak szerint felelős az első fokú doppingeljárás lefolytatásáért. A doppingbizottság
tagjai a bizottsági tagságra jogosultak köréből kerülnek kijelölésre. A bizottsági tagságra jogosultak körének elnökét
a HUNADO vezetője jelöli ki. A bizottsági tagságra jogosultak körének elnöke a bizottsági tagságra jogosultak
köréből jelöli ki a doppingbizottság elnökét és tagjait.
(2) A bizottsági tagságra jogosultak köre és a doppingbizottság a HUNADO szervezeti keretei között működik.
A bizottsági tagságra jogosultak köre és a doppingbizottság működésével, a doppingeljárás előkészítésével
kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátását a HUNADO biztosítja, a doppingbizottság működési függetlenségére
vonatkozó követelménynek megfelelően.

6. §

(1) A doppingbizottság első fokon meghozott határozatával szemben benyújtott fellebbezés eredményeként vagy
a WADA Szabályzatban, a nemzetközi követelményekben és a HUNADO Szabályzatban meghatározott egyéb okból
induló másodfokú doppingeljárást – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a dopping fellebbviteli bizottság
folytatja le. A dopping fellebbviteli bizottság a Sport Állandó Választottbíróság szervezeti keretei között működik.
(2) A nemzetközi minősítésű versenyző és a nemzetközi sporteseményen részt vevő versenyző az első fokú
doppingeljárás során hozott határozattal szemben a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) nyújthat be
fellebbezést.

7. §

(1) A doppingbizottság és a dopping fellebbviteli bizottság a működési függetlenség elve alapján jár el.
A doppingellenőrzésért felelős doppingellenes szervezetnek vagy tagszervezeteinek azon munkavállalója,
bizottsági tagja, tanácsadója vagy vezető tisztségviselője, aki a vizsgálatban és doppingeljárást lezáró érdemi
döntés meghozatalát megelőzően az eljárásban részt vett, nem nevezhető ki a doppingeljárást lefolytató bizottság
tagjai vagy munkatársai közé. A doppingeljárást lefolytató bizottság a meghallgatást és a döntéshozatalt önállóan,
a HUNADO vagy harmadik fél külső befolyása nélkül végzi. A doppingeljárást lefolytató bizottság tagjai és
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a doppingeljárást lefolytató bizottság döntéshozatalában más módon részt vevő személy nem szerepelhet az ügy
kivizsgálásában, felülvizsgálatában és az ügy további menetére vonatkozó döntések meghozatalában.
(2) A dopping fellebbviteli bizottság az (1) bekezdésben foglaltakon túl az intézményi függetlenség elve alapján
szervezetileg teljesen független a HUNADO-tól. Ennek megfelelően a HUNADO semmilyen befolyással nem lehet
a dopping fellebbviteli bizottság irányítására, és azzal semmiféle kapcsolatban vagy alárendeltségi viszonyban nem
állhat.
(3) A doppingbizottság és a dopping fellebbviteli bizottság minden eljárás alá vont személy tekintetében tisztességes
és pártatlan módon, észszerű határidőn belül jár el a nemzetközi doppingellenes programnak és a HUNADO
Szabályzatnak megfelelően.
8. §

(1) A doppingbizottság elnöke és tagjai díjazásának részletes szabályairól a HUNADO rendelkezik.
(2) A doppingbizottság elnökének és tagjának díjazását, valamint a doppingeljárással összefüggő költségeket
az a szövetség viseli, amelynek sportágában az eljárás alá vont versenyző a sporttevékenységét folytatja, vagy
az eljárás alá vont sportszakember, illetve egyéb közreműködő a szakmai tevékenységét gyakorolja.
(3) Az a sportszakember és egyéb közreműködő, akire a (2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak, valamint
a versenyzőnek nem minősülő sportoló az eljárás költségeit maga viseli.
(4) A másodfokú doppingeljárás részletes szabályairól, a dopping fellebbviteli bizottság tagjának díjazásáról, valamint
a másodfokú doppingeljárással összefüggő költségek viseléséről a Sport Állandó Választottbíróság eljárási
szabályzata rendelkezik.

9. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.
10. §

(1)	E rendeletet a 2021. január 1. napját követően elkövetett doppingvétség tekintetében kell alkalmazni.
(2) A 2021. január 1. napjáig határozattal le nem zárt doppingeljárás során e rendeletet kell alkalmazni, ha az az eljárás
alá vont személyre nézve kedvezőbb elbírálást eredményez.
(3) A kiszabott eltiltás időtartama e rendelet alapján csökkenthető a 2021. január 1. napját megelőzően hozott
határozat alapján eltiltás hatálya alatt álló személy esetében is. A 2021. január 1. napját megelőzően hozott
határozat alapján eltiltás hatálya alatt álló személy az eltiltási időtartam lejártát megelőzően kérelmezheti
a doppingeljárást lefolytató bizottságnál a kiszabott eltiltás időtartamának az e rendelet alapján történő
csökkentésének mérlegelését.

11. §		
Hatályát veszti a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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V.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 8/2021. (VI. 28.) NVTNM rendelete
a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai
felhasználásáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 29. alpontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés
2. pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet hatálya
a)
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet,
aa)
1. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az MNV Zrt. rábízott
vagyonával kapcsolatos kiadások alcímbe,
ab)
2. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az NVTNM
tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások alcímbe,
ac)
3. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások címbe,
ad)
4. A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások címbe, valamint
ae)
7. Fejezeti tartalék címbe
sorolt központi kezelésű előirányzatokra és
b)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ávr.) alapján a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben
a költségvetési év során megállapított új központi kezelésű kiadási előirányzatokra
[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.
2. §		
Az előirányzatok felhasználásának részletes szabályait az 1. melléklet tartalmazza.
3. §		
A Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 01/02/02/04 „Az MNV Zrt.
tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai” előirányzatból az „Állami támogatási intézkedésekre
vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása
céljából” című, 2020. március 19-i, 2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: közlemény)
3.1. pontja szerinti átmeneti támogatás (a továbbiakban: átmeneti támogatás) nyújtható.
4. §

(1) Az átmeneti támogatás vissza nem térítendő támogatás, hitel és tőke formájában nyújtható, azzal, hogy hitel és tőke
formájában nyújtott támogatás esetén a hitel teljes névértékét vagy a tőke teljes összegét kell a 6. § (1) bekezdése
szerinti támogatástartalomnak tekinteni.
(2) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az átmeneti támogatás abban az esetben
halmozható más, – helyi, regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó – állami támogatással,
ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában
meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
(3) Az átmeneti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális,
államháztartási vagy európai uniós forrásból származó állami támogatással.
(4) Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező átmeneti támogatás bármely egyéb, azonosítható
elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel
nem rendelkező átmeneti támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó
határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható
elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.
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(5) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása európai uniós,
országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó európai
uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.
(6) Az átmeneti támogatásról támogatási döntés 2021. december 31-ig hozható.
5. §

(1) Az a vállalkozás részesülhet átmeneti támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a) és (4b) bekezdése alapján nehéz helyzetben lévő
vállalkozásnak.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően átmeneti támogatás nyújtható azon mikro- vagy kisvállalkozás számára, amely
2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, feltéve, ha a támogatási döntés
időpontjában nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, és az Atr. 6. § (4a) bekezdés
d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.

6. §

(1) Az átmeneti támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal
együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg
az 1 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget, a (2) és (3) bekezdés szerinti kivétellel.
(2) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén az e tevékenységhez nyújtott
átmeneti támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal
együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg
a 225 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(3) A halászati- és akvakultúra-ágazatban tevékeny vállalkozások esetén az e tevékenységhez nyújtott
átmeneti támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal
együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg
a 270 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(4) Ha az átmeneti támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott
csekély összegű támogatásban is részesült, az igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti a támogatás
(1)–(3) bekezdés szerinti legmagasabb mértékét.

7. §

(1) A mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára a 6. §
(1) bekezdése szerinti maximális támogatástartalommal nyújtható átmeneti támogatás, ha az átmeneti támogatás
mértéke nem függ a támogatás mezőgazdasági termék elsődleges termelője részére történő teljes vagy részleges
átadásától, és a támogatás mértékét nem az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által
forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.
(2) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott 6. § (2) bekezdése szerinti
átmeneti támogatás összege nem határozható meg a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján.
(3) Ha egy vállalkozás több ágazatban is tevékenykedik, és ezekre a 6. § (1)–(3) bekezdése szerint eltérő maximális
összegek vonatkoznak, a vállalkozás az átmeneti támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást köteles
vezetni, amely biztosítja az érintett tevékenységekre vonatkozó felső határok betartását, és azt, hogy a teljes
maximális összeg vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – ne haladja meg
az 1 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Ha egy vállalkozás a 6. § (2) és (3) bekezdése szerinti ágazatokban
tevékenykedik, a teljes maximális átmeneti támogatás összege vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt
vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 270 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

8. §		
A 100 000 eurónak – mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások, továbbá halászatiés akvakultúra-ágazatban tevékeny vállalkozások esetén a 10 000 eurónak – megfelelő forintösszeget meghaladó
támogatástartalmú egyedi átmeneti támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait a közlemény 4. szakasza
alapján közzé kell tenni az Európai Bizottság közzétételi adatbázisában. Erre figyelemmel a támogatást nyújtó
2021. július 31-ig továbbítja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet
részére az átmeneti támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait.
9. §		
Az e rendelet hatálya alá tartozó központi kezelésű előirányzatok vonatkozásában e rendelet hatálybalépését
megelőzően tett kötelezettségvállalások az adott előirányzat tekintetében e rendeletben kijelölt kezelő szerv által
tett kötelezettségvállalásnak minősülnek.
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10. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
11. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
12. §		
E rendelet az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai
bizottsági közlemény 3.1. szakasza hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
13. §		
Hatályát veszti a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai
felhasználásáról szóló 2/2020. (IV. 22.) NVTNM rendelet.
		
		
		

Mager Andrea s. k.,
nemzeti vagyon kezeléséért felelős
tárca nélküli miniszter
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1. melléklet a 8/2021. (VI. 28.) NVTNM rendelethez
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht.
azonosító

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoportnév

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyolító
szerv

Európai uniós forrásból
finanszírozott
költségvetési támogatás
közreműködő szervezete

2
3
4

379906
278290
358939

Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
Az előirányzat fedezetet nyújt:
1. ingatlanoknak az állam javára a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján történő
megvásárlására (így különösen a vételárra, ideértve a kártalanítási kiadásokat is, amennyiben azzal az MNV Zrt. ingatlan
vételárát fizeti meg) és létesítésére;
2. részben vagy egészben az állam tulajdonában és az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásában álló ingatlanoknak az MNV Zrt.
vagy az MNV Zrt.-vel az állami vagyonjogi jogszabályokra figyelemmel ingatlanhasználati jogviszonyban állók útján (központi
költségvetési szervi közreműködő kivételével) történő felújítására és beruházására, így különösen az előkészítési és
megvalósítási fázisok kifizetéseire (ideértve a terv- és műszaki ellenőri, a lebonyolítói, a szakértői jellegű és a régészeti
munkák, valamint az ingatlanok rendeltetésszerű használatához szükséges eszközök beszerzésének kiadásait);
3. az állam tulajdonában és nem az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlanoknak – külön döntés alapján – az
MNV Zrt. útján történő felújítására és beruházására, így különösen az előkészítési és megvalósítási fázisok kifizetéseire
(ideértve a terv- és műszaki ellenőri, a lebonyolítói, a szakértői jellegű és a régészeti munkák, valamint az ingatlanok
rendeltetésszerű használatához szükséges eszközök beszerzésének kiadásait);
4. központi költségvetési szerveknek nem minősülő egyéb vagyonkezelők vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú
ingatlanokon, az egyéb vagyonkezelők saját forrásaiból megvalósított beruházásainak elszámolására;
5. az ingatlannak nem minősülő egyéb tárgyi eszközöknek, immateriális javaknak és készleteknek az MNV Zrt. útján az állam
javára történő megszerzéséhez kötődő kiadásokra, így különösen gépek, berendezések, szoftverek, licencek, műkincsek és
tenyészállatok vételárára, valamint a kapcsolódó egyes követelésvásárlások ráfordításaira, továbbá az olyan kártalanítási
kiadásokra, amelyekkel az MNV Zrt. az ingóság vételárát fizet meg.

Az adásvétellel, beruházással és
felújítással, termékbeszerzéssel,
szolgáltatás igénybevételével
érintett szerződéses partnerek.

-

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése szerint
lehetséges biztosítékok
(a továbbiakban: Ávr.
szerinti biztosítékok).

MNV Zrt.

-

-

-

Az Ávr. szerinti
biztosítékok.

MNV Zrt.

-

-

Pótbefizetés
esetén a
szerződés
szerint.

Az Ávr. szerinti
biztosítékok.

MNV Zrt.

-

-

-

-

-

-

5

329639

Ingatlan beruházások,
ingatlan és egyéb
eszközök vásárlása

Az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.) szerinti,
az állami vagyon felügyeletéért
felelős miniszter jóváhagyása
esetén a támogatási szerződésben
vagy támogatói okiratban
foglaltaknak megfelelően.

-

Szerződések, egyéb dokumentumok
alapján szállítói számlák, számviteli
bizonylatok, kötelezettségek
kiegyenlítése.
Tulajdonosi támogatás esetén egy
összegben vagy részletekben, teljesítésvagy időarányosan.

A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.

6

7

8

278412

358940

296335

296391
278578

11

278501

A szolgáltatások teljesítését
Az Áht. szerinti, az állami vagyon
végző szerződéses partnerek.
felügyeletéért felelős miniszter
A NET Program kapcsán a TLA jóváhagyása esetén a támogatási
Kft.
szerződésben vagy támogatói
okiratban foglaltaknak
megfelelően.

Előleg
nyújtása
lehetséges

Az előirányzat fedezetet nyújt:
1. gazdasági társaságnak az MNV Zrt. által az állam javára történő alapítására, részesedésének megszerzésére;
2. az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tőkeemelésének és pótbefizetésének
finanszírozására;
3. az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tulajdonosi támogatására;
Az adásvétellel érintett
4. a NET Program kapcsán a TLA Kft. működésének és a NET Programban érintett ingatlanokkal kapcsolatos adminisztratív
szerződéses partnerek.
Az Áht. szerinti, az állami vagyon
kiadásainak tulajdonosi támogatására;
felügyeletéért felelős miniszter
5. a tulajdonosi kölcsönök tekintetében
Az állam tulajdonában lévő
jóváhagyása esetén a támogatási
a) az MNV Zrt. által az állam nevében nyújtott tulajdonosi kölcsönök vissza nem térülő tőkeösszegének a visszafizetés
gazdasági társaságok.
szerződésben vagy támogatói
elmaradásának – így különösen a kölcsön, a követelés elengedésének, beszámításának vagy tőkévé alakításának –
okiratban foglaltaknak
időpontjában történő
A NET Program kapcsán a TLA
megfelelően.
b) az MNV Zrt. nyilvántartásaiban jogutódlással vagy átadás-átvétellel bekerülő – a nyilvántartásba vétel időpontjában meglévő
Kft.
– tulajdonosi kölcsönök vissza nem térülő tőkeösszegeinek,
c) a finanszírozási kiadásként nem kezelhető tulajdonosi kölcsönök
elszámolására.
Az 1. pont szerinti cél kiadásainak elszámolása független attól, hogy a részesedés a befektetett vagy a forgóeszközök között
kerül nyilvántartásba vételre.

Előleg
nyújtása
lehetséges

Szerződések, egyéb dokumentumok
alapján szállítói számlák, számviteli
bizonylatok, kötelezettségek
kiegyenlítése.
Tulajdonosi támogatás esetén egy
összegben vagy részletekben, teljesítésvagy időarányosan.

Társaságokkal kapcsolatos kiadások

Az MNV Zrt. tulajdonosi
joggyakorlásába tartozó
társaságok
forrásjuttatásai

Az MNV Zrt.
működésének
támogatása
A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
Az állam tulajdonosi
felelősségével
kapcsolatos
környezetvédelmi
feladatok finanszírozása

Az előirányzat az MNV Zrt. működési kiadásaira biztosít fedezetet.

Az előirányzat az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi kötelezettségek (beruházásokat is ideértve)
teljesítését hatósági kötelezés, kormányrendelet vagy kormányhatározat alapján az állam felelősségvállalási körén belül a
MNV Zrt. feladatkörébe tartozó környezeti kármentesítési, kárelhárítási feladatok ellátását és lebonyolítását szolgálja, ideértve
valamennyi kiadást, amely közvetve vagy közvetlenül a környezetvédelmi feladatok ellátásához kapcsolódik. A
környezetvédelmi programokból, hatósági előírásokból adódó kötelezettségeket éves környezetvédelmi terv alapján kell
meghatározni.

Szerződések, egyéb dokumentumok
alapján, tőkeemelés, pótbefizetés
jogcímen.
Tulajdonosi támogatás esetén egy
összegben vagy részletekben, teljesítésvagy időarányosan.

MNV Zrt.

-

-

A kifizetést a Magyar Államkincstár
havonta, egyenlő részletekben utalja.

-

-

A szolgáltatások teljesítését
végző szerződéses partnerek,
hatóságok, többségi állami
tulajdonban álló gazdasági
társaságok.

Támogatási szerződés vagy
támogatói okirat.

Előleg
nyújtása
lehetséges

Szerződések, egyéb dokumentumok
alapján szállítói számlák, számviteli
bizonylatok, kötelezettségek
kiegyenlítése.
Támogatás esetén egy összegben vagy
részletekben, teljesítés- vagy
időarányosan.
Hatósági kötelezés alapján.

-

Az Ávr. szerinti
biztosítékok.

MNV Zrt.
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Ingatlanok fenntartása és
őrzése

Az előirányzat fedezetet nyújt:
1. az állam tulajdonában és az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásában lévő, valamint az MNV Zrt. által az állam javára bérelt
vagy használatba vett ingatlanok üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával (ideértve az érintett ingatlanokra nem
aktiválható javítási, állagmegóvási ráfordításokat) kapcsolatos kifizetésekre;
2. az állam tulajdonában és az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásában lévő, valamint az MNV Zrt. által az állam javára bérelt
vagy használatba vett ingatlanok, továbbá egyéb vagyonelemek vagyon- és őrzésvédelmére, a vagyonvédelmet szolgáló
biztonságtechnikai eszközök kihelyezésére, távfelügyeletére, üzemeltetésére és karbantartására;
3. a Nemzeti Eszközkezelő Program (a továbbiakban: NET Program) kapcsán a TLA Vagyonkezelő és -hasznosító Kft. (a
továbbiakban: TLA Kft.) tulajdonosi támogatására a NET Programban érintett ingatlanok üzemeltetésével, fenntartásával,
karbantartásával (ideértve az érintett ingatlanokra nem aktiválható javítási, állagmegóvási ráfordításokat) kapcsolatos
kifizetések érdekében, így különösen
- az ingatlanok műszaki felülvizsgálatára, állapotfelmérésére, javítására, karbantartására és biztosítására,
- a bérbeadót terhelő hozzájárulások ráfordításaira,
- kizárólagos jog alapján a TLA Kft. részére nyújtott, az ingatlanok fenntartására vonatkozó szolgáltatások után az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával
megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való
alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti kompenzációra.
A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.
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Áht.
azonosító

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoportnév

Jogcímnév

Az államot korábbi
tulajdonosi döntéseihez
kapcsolódóan terhelő
egyéb kiadások

278523

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Az előirányzat fedezetet nyújt:
Az elismert, jogos követeléssel
1. az államot korábbi tulajdonosi döntései, ügyletei következményeként megállapodás, szerződés vagy bírósági döntés alapján
rendelkező üzleti partnerek,
terhelő fizetési kötelezettségekre, így különösen
megállapodás, szerződés
a) jótállásból, szavatosságból, kezesi vagy konszernfelelősségből eredő kiadásokra,
kedvezményezettje.
b) egyéb szerződéses kötelezettségekkel kapcsolatos helytállási típusú kiadásokra,
A bírósági döntésben megjelölt
c) bírósági döntésben meghatározott kifizetendő összegekre, az azokhoz kötődően megítélt perköltségek (ide nem értve a
jogosult, hatóságok, hivatali
hagyatéki ügyekhez kapcsolódó perköltségeket), kamatok és eljárási díjak kifizetésére, ideértve az igazságügyi szolgáltatási
szervezetek.
költségekre fordított kiadásokat is;
Életjáradékra jogosultak.
2. az államot kárpótlási jegyek életjáradékra váltásából adódóan, jogszabályok által előírtan terhelő kiadásokra.

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyolító
szerv

Európai uniós forrásból
finanszírozott
költségvetési támogatás
közreműködő szervezete

-

-

Megállapodás vagy szerződés szerint.
Bírósági kötelezés alapján.

-

-

MNV Zrt.

-

-

-

-

Általános forgalmi adó bevallás alapján
a NAV és az MNV Zrt. mint gazdasági
társaság felé történő rendezés (az MNV
Zrt. saját és rábízott vagyona, valamint
az NVTNM tulajdonosi ügyletei
tekintetében a külön jogszabályban
meghatározott segítő szervi
minőségében végzett tevékenység
közötti rendezés).
Térítésmentes átadás-átvétel esetén
számla, vagy számlát helyettesítő okirat
a gazdasági társaság, helyi
önkormányzat felé.

-

-

MNV Zrt.

-

-

Támogatási szerződés vagy
támogatói okirat.

Előleg
nyújtása
lehetséges

Szerződések, egyéb dokumentumok
alapján szállítói számlák, számviteli
bizonylatok, kötelezettségek
kiegyenlítése.
Támogatás esetén egy összegben vagy
részletekben, teljesítés- vagy
időarányosan.

-

Az Ávr. szerinti
biztosítékok.

MNV Zrt.

-

-
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282045

ÁFA elszámolás

Az előirányzat biztosítja az MNV Zrt.-nek az állam nevében végzett tevékenységével kapcsolatos általános forgalmi adó
fizetési kötelezettségek és levonásba helyezett tételeinek, továbbá a közös adószám miatt az MNV Zrt. saját vagyona és a
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: NVTNM) tulajdonosi joggyakorlásához kapcsolódó
előirányzatokat érintő tételeinek elszámolási egyenlegéből meghatározott, az adóhatóság részére fizetendő összeget, e
vagyoni körök közötti technikai rendezést, valamint a térítésmentesen állami tulajdonba került vagyonelemeket terhelő
általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a
továbbiakban: NAV), MNV Zrt.
mint gazdasági társaság.
Térítésmentes átadás-átvétellel
érintett gazdasági társaság,
helyi önkormányzat.
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303280

Európai Uniós
pályázatokhoz forrás
biztosítása

Az előirányzat az európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekre nyújt fedezetet. Az előirányzaton a teljes támogatási
összeg (önrész és támogatás) kerül elszámolásra. A 100%-os intenzitású európai uniós projektek előfinanszírozása szintén
erről az előirányzatról történhet. Ezekben az esetekben az éven belüli visszatérülések elszámolását a jogcímen belül kell
végrehajtani.

A pályázattal érintett
szerződéses partnerek, az MNV
Zrt., az állam tulajdonában lévő
gazdasági társaságok.

Támogatási szerződés vagy
támogatói okirat.

-

Szerződés vagy megállapodás szerint.
Hatósági, hivatali, végrehajtói,
pénzintézeti kötelezések, előirások,
értesítések alapján.
Támogatás esetén egy összegben vagy
részletekben, teljesítés- vagy
időarányosan.

-

Az Ávr. szerinti
biztosítékok.

MNV Zrt.

-

-

-

-

Szerződés vagy megállapodás szerint.
Hatósági kötelezés alapján.

-

-

MNV Zrt.

-

-

Előleg
nyújtása
lehetséges

Egyösszegben vagy részletekben,
teljesítés- vagy időarányosan.

-

Az Ávr. szerinti
biztosítékok.

MNV Zrt.

-

-

Az Ávr. szerinti
biztosítékok.

MNV Zrt.

-

-
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278434

Egyéb vagyonkezelési
kiadások

Az előirányzat fedezetet nyújt:
1. az állam tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak eredeti tulajdonosok részére történő visszaszolgáltatásával, restitúciójával
kapcsolatos tulajdonjogi vizsgálattal összefüggő, továbbá a megindított eljárásokban az állam képviseletéből adódó fizetési
kötelezettségekre;
2. az MNV Zrt. tevékenysége során az egyes ügyletek előkészítésére, lebonyolítására irányuló és azoknak a rábízott vagyon
egyes meghatározott vagyonelemeihez, vagyonelemcsoportjaihoz köthető kifizetéseire, így különösen az MNV Zrt. által
megbízott tanácsadók, szakértők, jogi képviselők megbízási díjaira, állami tulajdonú részvények kezelésével kapcsolatos
kiadásokra, hirdetmények költségeire, reklámok, vagyonértékelések, értékbecslések kiadásaira, hatósági és közjegyzői díjakra,
ide nem értve a hagyatéki ügyekhez kapcsolódó közjegyzői díjakat;
A szolgáltatások teljesítését
3. az MNV Zrt. által indított hatósági (így különösen közbeszerzési, végrehajtási, törvényszéki, környezetvédelmi kötelezések,
végző szerződéses partnerek,
egyéb) eljárások díjainak teljesítésére, ideértve a környezeti kármentesítések tekintetében a vízilétesítmények
hatóságok, hivatali szervezetek,
engedélyezéséhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjfizetéseket is;
végrehajtók, pénzintézetek,
4. az állami tulajdonú ingó- és ingatlanvagyon, valamint társasági részesedések felmérésével kapcsolatos feladatok
többségi állami tulajdonban álló
kifizetéseire, így különösen a felmérésekben közreműködő szervezetek támogatására, valamint a megvalósításban részt vevő
gazdasági társaságok.
külső partnerek szolgáltatásai ellenértéke teljesítésére;
5. az olyan kiadásokra, amelyek az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásához kapcsolódnak és más előirányzathoz nem
kapcsolhatók, így különösen az MNV Zrt. által bérelt ingatlanok bérleti díjaira, valamint az egyéb, bérleti jogviszonyhoz
kapcsolódóan felmerülő költségek és díjak elszámolására, üzemeltetési jogok megváltásának kiadásaira, egyes kártérítési,
kártalanítási kiadások (amennyiben a kártalanítás megfizetésével az MNV Zrt. nem ingó- vagy ingatlanvételárat fizet meg)
teljesítésére, valamint az MNV Zrt. jogelőd szervezeteinek irataira vonatkozó iratkezelési feladatok ellátásának
finanszírozására.
A kiadásokhoz előzetesen felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.
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Állami örökléssel
kapcsolatos kiadások
elszámolása

Az előirányzat szolgál fedezetül az állami örökléssel kapcsolatos kiadásokra (főként hagyatéki hitelezői igények, temetési
Gazdasági társaságok,
költségek, hagyatéki ingóságok szállítási költségei, pénzintézetek által lebonyolított eljárási költségek, végrehajtói díjak,
hatóságok, hivatali szervezetek,
közjegyzői díjak, perköltség, valamint egyéb, az örökölt hagyaték kapcsán felmerült kiadások, különösen a bérleti díj, közműdíj, magánszemélyek, végrehajtók,
szemétdíj, közös költség, ügyleti kamat, késedelmi kamat, ügyvédi tartozás, magánszemély kölcsöne, nyugdíj túlfizetés,
pénzintézetek, egyéb
adótartozás, gondozási díj, örökös részére történő kifizetés).
szervezetek.
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375673
379928

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
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380240

Az NHKV Zrt. támogatása

Az előirányzat a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi támogatására szolgál, amely
fedezetet biztosít a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § (1) bekezdésében foglalt valamennyi közfeladat
finanszírozására is.
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377073

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó
egyéb társaságok forrásjuttatásai

Az előirányzat célja az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok javára történő tőkeemelés és
pótbefizetés, valamint a tulajdonosi támogatások pénzügyi fedezetének biztosítása, ideértve a jóváhagyott társasági
bérfejlesztésekhez szükséges forrás biztosítását is.
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349362

Az MFB Zrt. működésének támogatása

Az előirányzat célja a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-nek (a továbbiakban: MFB Zrt.) az állam nevében végzett tulajdonosi
joggyakorlásból eredő szervezeti működési költségei fedezetének biztosítása.

Egyéb kiadások

Az előirányzat célja az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása részeként a koncessziós díjbevételekhez kapcsolódó általános
forgalmi adó fizetési kötelezettséghez, a koncessziókhoz kapcsolódó helyesbítések elszámolásához, továbbá a tulajdonosi
joggyakorlással kapcsolatos tanácsadói, szakértői, jogi képviselői kiadásokhoz szükséges forrás biztosítása.
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383095

375340

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos kiadások

Az Áht. szerinti, az állami vagyon
felügyeletéért felelős miniszter
Nemzeti Hulladékgazdálkodási jóváhagyása esetén a támogatási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
szerződésben vagy támogatói
okiratban foglaltaknak
megfelelően.
Az Áht. szerinti, az állami vagyon
felügyeletéért felelős miniszter
Az NVTNM tulajdonosi
jóváhagyása esetén a támogatási
joggyakorlása alá tartozó
szerződésben vagy támogatói
gazdasági társaságok.
okiratban foglaltaknak
megfelelően.

Előleg
nyújtása
lehetséges

Tőkeemelés, pótbefizetés jogcímen,
Pótbefizetés
alapítói vagy részvényesi határozat
esetén a
alapján.
szerződés
Tulajdonosi támogatás esetén egy
szerint.
összegben vagy részletekben, teljesítésvagy időarányosan.

MFB Zrt.

-

-

A kifizetést a Magyar Államkincstár
egyösszegben utalja június hónapban.

-

-

-

-

-

A szolgáltatások teljesítését
végző szerződéses partnerek,
hatóságok, hivatali szervezetek.

-

-

Szerződés vagy megállapodás szerint.
Hatósági kötelezés alapján.

-

-

MNV Zrt.

-

-

Az előirányzat célja :
1. a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NÚSZ Zrt.) mint az országos közutak használatáért fizetendő útdíjak
beszedésére alkalmas elektronikus díjszedési rendszer (a továbbiakban: HU-GO), a tengelysúlymérő-rendszer (továbbiakban:
Az adásvétellel, beruházással és
TSM) és az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer járműellenőrzéshez szükséges eszközei felett az államot
felújítással, termékbeszerzéssel,
megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet költségeinek finanszírozása;
szolgáltatás igénybevételével
2. a NÚSZ Zrt. tulajdonosi joggyakorlásában lévő, a HU-GO és a TSM rendszerhez kapcsolódó beruházások és kiadások
fedezése (beleértve a vagyonelemek fejlesztését, a rendszer üzembiztos és folyamatos működtetését, a feladatok ellátásához érintett szerződéses partnerek.
szükséges útdíj-értékesítési és -ellenőrzési szoftver fejlesztését, a fix útdíjellenőrző portálok és kapcsolódó eszközök,
szoftverek ütemezett cseréjét, a rendszer működtetését biztosító eszközpark avulás miatti cseréjét, a díjellenőrjárművek
cseréjét, pótlását, valamint az új eszközök és licenceinek biztosítását és az egyéb kiadásokat).

-

-

Szerződések, egyéb dokumentumok
alapján szállítói számlák, számviteli
bizonylatok, kötelezettségek
kiegyenlítése.

-

-

NÚSZ Zrt.

-

-
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Áht.
azonosító

Címnév

24

391217

A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

25

391228

26

380251

27

278645

Alcímnév

Jogcímcsoportnév

Jogcímnév

Az állami tulajdonú víziközmű-vagyonon végzett értéknövelő
beruházások megtérítése

A regionális víziközmű társaságok forrásjuttatásai

Fejezeti tartalék

Előirányzat célja

Az előirányzat a Nemzeti Víziközművek Zrt. (a továbbiakban: NV Zrt.) tulajdonosi joggyakorlásába tartozó - víziközmű
társaságok által vagyonkezelt - ingatlanokon, illetve víziközmű-elemeken a víziközmű társaságok által megvalósított
értéknövelő beruházások finanszírozását szolgálja.

Az előirányzat célja az NV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó regionális víziközmű társaságok javára történő tőkeemelés
és pótbefizetés fedezetének biztosítása, továbbá a társaságok feladatainak tulajdonosi támogatása, ideértve a minimálbéremeléshez és garantált bérminimum-emeléshez kapcsolódó társasági bérfejlesztésekhez szükséges forrás biztosítását is.

Az előirányzat a fejezet év közben felmerülő, előre nem látható kiadásaira használható fel.

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási
előleg

Víziközmű társaságok.

-

-

Az Áht. szerinti, az állami vagyon
felügyeletéért felelős miniszter
Az NV Zrt. tulajdonosi
jóváhagyása esetén a támogatási
joggyakorlása alá tartozó
szerződésben vagy támogatói
regionális víziközmű társaságok.
okiratban foglaltaknak
megfelelően.

-

-

Előleg
nyújtása
lehetséges

-

Rendelkezésre bocsátás módja

Szerződések, egyéb dokumentumok
alapján szállítói számlák, számviteli
bizonylatok, kötelezettségek
kiegyenlítése.
Tőkeemelés, pótbefizetés jogcímen,
alapítói vagy részvényesi határozat
alapján.
Tulajdonosi támogatás esetén egy
összegben vagy részletekben, teljesítésvagy időarányosan.
Az előirányzat felhasználása fejezeten
belüli átcsoportosítással történik a
Fejezeti tartalék éves költségvetési
törvényben meghatározott felhasználási
szabályai szerint.

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyolító
szerv

Európai uniós forrásból
finanszírozott
költségvetési támogatás
közreműködő szervezete

-

-

NV Zrt.

-

-

-

Az Ávr. szerinti
biztosítékok.

NV Zrt.

-

-

-

-

-

-

-
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A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 9/2021. (VI. 28.) NVTNM rendelete
a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetnek a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatai felhasználásáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 41. alpont
c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet hatálya
a)
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Az állami
vagyongazdálkodás gazdaság-újraindítási központi kezelésű előirányzatai alcímbe sorolt központi kezelésű
előirányzatokra, és
b)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján
a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetben a költségvetési év során megállapított új,
a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű kiadási
előirányzatokra
[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.
2. §		
Az előirányzatok felhasználásának részletes szabályait az 1. melléklet tartalmazza.
3. §		
Az e rendelet hatálya alá tartozó központi kezelésű előirányzatok vonatkozásában e rendelet hatálybalépését
megelőzően tett kötelezettségvállalások az adott előirányzat tekintetében e rendeletben kijelölt kezelő szerv által
tett kötelezettségvállalásnak minősülnek.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
		

Mager Andrea s. k.,

		
		

nemzeti vagyon kezeléséért felelős
tárca nélküli miniszter
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1. melléklet a 9/2021. (VI. 28.) NVTNM rendelethez
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet az állami vagyongazdálkodás gazdaság-újraindítási központi kezelésű előirányzatai 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
A

Áht. azonosító

1

387062

2

387839

3

375317

4

330017

B

Címnév

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Biztosíték

M

N

O

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból
finanszírozott költségvetési
támogatás közreműködő szervezete

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítását
szolgáló kiadások

Az előirányzat célja a Magyar Nemzeti Filmarchívumot érintő szolgáltatásfejlesztési,
digitálisgyűjtemény-fejlesztési és aggregációfejlesztési feladatok végrehajtásának
tulajdonosi támogatása.

Nemzeti Filmintézet Közhasznú
Nonprofit Zrt.
(a továbbiakban: NFI)

Az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerinti,
az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter
jóváhagyása esetén a támogatási szerződésben
foglaltaknak megfelelően.

előleg nyújtása
lehetséges

Részletekben vagy egyösszegben,
idő- vagy teljesítésarányosan.

–

Az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény
végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.)
szerinti biztosítékok.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
(a továbbiakban: MNV Zrt.)

–

–

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt.
támogatása

Az előirányzat tulajdonosi támogatás útján az NFI törvényben meghatározott
feladatainak (nemzeti filmvagyon kezelése és védelme; a mozgóképkultúra és
mozgóképipar – ideértve a korábbi Televíziós Film Mecenatúra céljainak –
támogatása) és működési költségeinek fedezetéül szolgál.

NFI

Az Áht. szerinti, az állami vagyon felügyeletéért
felelős miniszter jóváhagyása esetén
a támogatási szerződésben foglaltaknak
megfelelően.

előleg nyújtása
lehetséges

Részletekben vagy egyösszegben,
idő- vagy teljesítésarányosan.

–

Az Ávr. szerinti biztosítékok.

MNV Zrt.

–

–

–

–

–

–

Alcímnév

Jogcímcsoportnév

Jogcímnév

Központi kezelésű előirányzatok
Az állami vagyongazdálkodás gazdaság-újraindítási központi kezelésű előirányzatai

5

381095

Liget Budapest projekttel kapcsolatos kiadások

Az előirányzat azokra a kifizetésekre nyújt fedezetet, melyek közvetlenül vagy
közvetve a Liget Budapest projekt megvalósítása kapcsán felmerülő
ingatlanvásárlásokhoz és -beruházásokhoz kapcsolódnak. A kiadásokhoz előzetesen
felszámított általános forgalmi adófizetés is kapcsolódhat.
Az előirányzat terhére történik továbbá a Liget Budapest projekt létesítményei
üzemeltetési költségeinek finanszírozása.

6

382039

Eiffel Műhelyház és Próbacentrum beruházása, valamint a
Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének
beruházása

Az előirányzat célja a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és
próbacentruma létrehozását, valamint a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épülete
és a kapcsolódó létesítmények felújítását és korszerűsítését célzó beruházások
finanszírozása.

Városliget Zrt.

Opera Vagyonkezelő Kft.

Támogatási szerződés vagy támogatói okirat

előleg nyújtása
lehetséges

Részletekben vagy egyösszegben,
idő- vagy teljesítésarányosan.

–

Az Ávr. szerinti biztosítékok.

A Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 150. §-a alapján
az MNV Zrt. a kötelezettségvállalás
és a teljesítésigazolás kivételével
azzal, hogy a pénzügyi ellenjegyzés
és az utalványozás a Ávr. 1.
melléklet I/41. pont c) alpontja
szerinti fejezetet irányító szerv
vezetője által írásban kijelölt,
a kezelő szerv alkalmazásában álló
személy lehet
(a továbbiakban: MNV Zrt.2)

Támogatói okirat

előleg nyújtása
lehetséges

Részletekben vagy egyösszegben,
idő- vagy teljesítésarányosan.

–

Az Ávr. szerinti biztosítékok.

MNV Zrt2.
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A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 10/2021. (VI. 28.) NVTNM rendelete
a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának
kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló
1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Mager Andrea s. k.,

		
		

nemzeti vagyon kezeléséért felelős
tárca nélküli miniszter

1. melléklet a 10/2021. (VI. 28.) NVTNM rendelethez
A Rendelet 2. melléklete a következő XV. ponttal egészül ki:
„XV. Tulajdonosi joggyakorló: Nemzeti Sportközpontok
A

1.

B

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

18-09-112060

C
Tulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége

2022. december 31.
”

Az emberi erőforrások minisztere 26/2021. (VI. 28.) EMMI rendelete
a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható rehabilitációs
ellátási programcsoportok kódolási szabályairól
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya
1. §

(1)	E rendelet hatálya kiterjed a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK), valamint
a kötelező egészségbiztosítás keretében rehabilitációs szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra, ide nem
értve a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátásokat (NEPCs), valamint az 1804, az 1806, a 2301 és
a 2303 szakmakóddal rendelkező osztályok ellátásait.
(2)	E rendeletet nem kell alkalmazni a kötelező egészségbiztosítás keretében nappali kórházi rehabilitációs szolgáltatást
nyújtó szervezeti egységre.

5634
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2. Értelmező rendelkezések
2. §

(1)	E rendelet alkalmazásában
a)
BNO-10 (Betegségek Nemzetközi Osztályozása) kód: a betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák
nemzetközi statisztikai osztályozása alapján alkalmazott, a Betegségek Nemzetközi Osztályozása X. Revíziója
bevezetéséről szóló 42/1995. (XI. 14.) NM rendelet által alkalmazni rendelt kód;
b)
FNO (Funkcióképesség, fogyatékosság és egészség Nemzetközi Osztályozása): a funkcióképesség, fogyatékosság
és egészség nemzetközi osztályozására használt kódrendszer;
c)
OENO (Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozása) kód: az egészségügyi eljárások jelölésére használatos
és az egészségügyi dokumentációban alkalmazandó, az egészségügyi eljárások azonosítására és
csoportosítására használatos kód;
d)
RÁFT (rehabilitációs állapot funkcionális teszt szerint): a REP-ekben megnevezett funkcionális tesztek alapján
meghatározott, a rehabilitálandó állapotra vonatkozó minősítés;
e)
REP (rehabilitációs ellátási program): az Egészségügyi Szakmai Kollégium rehabilitáció, fizikális medicina és
gyógyászati segédeszköz Tagozat által közzétett, a finanszírozási eljárásrendet megalapozó módszertani
ajánlásgyűjteményben foglalt ellátási program;
f)
REPCs (rehabilitációs ellátási programcsoport): a rehabilitációs fekvőbeteg szakellátási esetek osztályozási
rendszere, amelynek alapja az orvosszakmai és a ráfordítás igényesség szerinti azonosság vagy hasonlóság;
(2) A rehabilitációs szervezeti egységen végzett ellátás az a)–e) pont szerinti minősítéseket kaphatja:
a)
REP alapú ellátás: az (1) bekezdés d) pontja szerinti programoknak megfelelően végzett ellátás,
b)
nem REP alapján végzett rehabilitáció: olyan rehabilitációs ellátás, amely eltér az (1) bekezdés d) pontja szerinti
programok alapján végzett ellátástól,
c)
nem rehabilitációs célú ellátás: azon ellátás, amely során rehabilitációs tevékenység nem, csak krónikus vagy
ápolási feladatok ellátása történik,
d)
a beteg rehabilitációs ellátása befejeződött, de áthelyezése nem megoldható: a beteg rehabilitációja lezárult, de
áthelyezése más szervezeti egységbe, intézménybe nem oldható meg,
e)
átmenetileg nem rehabilitálható beteg ellátása: olyan ellátás, amelyben a felvételt követően, az ellátás során
megállapítják, hogy a beteg átmenetileg nem rehabilitálható, ezért a rehabilitációs ellátást felfüggesztik.

3. Általános szabályok
3. §

(1) A rehabilitációs osztályon az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 14. számú melléklete szerinti Kórházi
(osztályos) ápolási esetről szóló adatlapon (a továbbiakban: adatlap) a „felvétel típusa” mezőben szükséges jelezni,
hogy a rehabilitáció az egészségügyi ellátás szempontjából elsőbbségi vagy programozható.
(2) Az elsőbbségi rehabilitáció folytatása esetén az adatlapon a „felvétel jellege” mezőbe rögzíteni kell ezt az eseményt.
(3) Az adatlapon a „további sors” mezőben rögzíteni szükséges, ha szakmai vagy egyéb indok alapján a rehabilitációs
ellátás megszakítására és a beteg hazabocsátására kerül sor.
(4) A rehabilitációs szervezeti egységeken ellátott egyéb, nem rehabilitálandó állapotokra, valamint nem
rehabilitációs célú ellátásokra alkalmazni kell a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap
terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.)
NEFMI rendelet előírásait.

4. A rehabilitációs ellátás során kezelt megbetegedés diagnózisainak meghatározása
4. §

(1) A beteg állapotának pontos definiálását a rehabilitációs ellátás okainak kiválasztásával, minősítésével, a különböző
diagnózistípusok megfelelő használatával kell biztosítani. A minősítéseket az osztályos ellátás jellemzői alapján kell
megtenni.
(2) Az osztályos ellátást jellemző BNO kódokat az elvégzett vizsgálatok eredménye és minden lényeges ismeret
birtokában kell meghatározni.
(3) Az ellátás jellemzőinek meghatározásához kiválasztott diagnózisoknak és diagnózistípus-minősítéseknek
összhangban kell lenniük a beteg kóranyagában, zárójelentésében feltüntetett diagnózisokkal és minősítésekkel.
A betegségkódok és minősítések nem lehetnek ellentmondásban az egyéb, az ellátásról vezetett szakmai
dokumentációkban leírtakkal sem.
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(4)	Egy betegség nem adható meg általánosabb BNO kóddal, mint ahogy azt az adott osztályos ellátás vagy a megelőző
egészségügyi ellátások során végzett és dokumentált diagnosztikus eljárásokkal már meghatározták.
5. §

(1) Beutaló iránydiagnózisként kell minősíteni azt a diagnózist, amely a beteg beutalóján vagy kórházi zárójelentésén
a kórházi rehabilitációs ellátás igényének fő okaként feltüntetésre került. A beutaló iránydiagnózist „0” típussal
minősítve kell jelölni, amelyet akkor kell kötelezően kódolni, ha a kórházon belül az első osztályos ellátás
rehabilitációs ellátás volt. A jelöléssel egy diagnózis minősíthető.
(2) A rehabilitációs ellátási programba vont beteg osztályos ellátási esetének rehabilitációs ellátást indokoló
fődiagnózisaként azt az állapotot kell kiválasztani, amely az alapbetegség következtében vagy a műtétet követően
kialakult funkciózavart írja le, és amely a legfőbb oka volt a rehabilitációnak. Meghatározása minden esetben
kötelező, és „3” típussal minősítve kell kódolni. Csak egy diagnózis kaphatja ezt a minősítést. Amennyiben több oka
is volt a rehabilitációs ellátásnak, azt a fő okot kell kiválasztani, amelynek az ellátási igénye és így a finanszírozási
szükséglete az adott állapothoz tartozó és a beteg részére ténylegesen teljesített Rehabilitációs Ellátási Program
szerint a legmagasabb.
(3) A rehabilitációs ellátást indokoló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség (alapbetegség) minősítéssel a rehabilitációs
ellátási eset azon diagnózisát kell megjelölni, amely a rehabilitációt indokoló fődiagnózis kialakulásának alapjául
szolgált, a kialakulásához közvetlenül hozzájárult, és amely a rehabilitációt megelőzően, az azzal összefüggő akut
ellátás fő indoka volt. Meghatározása kötelező, „1” típussal kell kódolni. Ezzel a minősítéssel kizárólag egy diagnózis
jelölhető.
(4) Szövődményként kell feltüntetni azt a megbetegedést, amely a rehabilitációs ellátást indokoló fődiagnózis,
alapbetegség vagy a kezelés következményeként jelentkezett. A szövődményeket az eredetük alapján az alábbi
kategóriák szerint kell minősíteni:
a)
a rehabilitációs ellátást indokoló fődiagnózis, valamint a fődiagnózis alapjául szolgáló betegség
következményeként kialakult szövődmény típusa „4”;
b)
a kórházi ellátás során, a kezelés következtében kialakult nosocomiális eredetű fertőzés típusa „C”;
c)
az adott kezelés következtében kialakult egyéb, nosocomiális nem fertőzéses szövődmény típusa „D”.
(5) Rehabilitációt szükségessé tevő kísérőmegbetegedésként azon állapotot kell jelölni, amely a rehabilitációs
ellátást indokoló fődiagnózissal egy időben a beteg állapotát még jellemezte, és amely rehabilitációs kezelést is
szükségessé tett. A rehabilitációt is indokoló kísérőmegbetegedés típusa „P”. Egy rehabilitációs osztályos ellátás
során csak egy diagnózis minősíthető ezzel a típussal.
(6) Rehabilitációs ellátást nem indokoló, egyéb kísérőbetegségnek minősül a fődiagnózistól és az alapdiagnózistól
különböző megbetegedés, amelynek kezelésére az akut vagy a krónikus ellátás szabályai szerint a 7. §
(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, nem rehabilitációs céllal került sor a rehabilitációs ellátás során.
A rehabilitációs ellátást nem indokoló kísérő megbetegedés típusa „5”. Egy rehabilitációs osztályos ellátás során több
diagnózis is minősíthető ezzel a típussal.
(7) Áthelyezést indokoló diagnózisként azt a fő okot kell megjelölni, amely miatt elsődlegesen szükségessé vált a beteg
más ápolóosztályra vagy más kórházba történő áthelyezése. Áthelyezés esetén a meghatározása kötelező, típusa „2”.
(8) Az ellátás igénybevételi okának meghatározásához a „V” típusú „Z” kódokat abban az esetben lehet rögzíteni,
ha az egészségi állapotra ható és az egészségügyi szolgálat igénybevételét befolyásoló tényezők kerülnek
definiálásra. A kód feltüntetése a 3. mellékletben nevesített esetekben kötelező.
(9) Az „E” típusú, „A sérülések és mérgezések külső okai”-nak kiegészítő osztályozására kialakított BNO-kódokat
(a BNO-10 S, T, V, W, X, Y betűvel kezdődő tételei) kötelezően kell használni, amikor a diagnózisok között
megjelennek a sérülések, mérgezések, egyéb külső okok következményei. Ezt a jelzést akkor is alkalmazni kell,
ha a „T80-T88 Orvosi ellátás máshova nem osztályozott szövődményei” miatt történt az ellátás.
(10) A morfológiai kódokat „M” típussal minősítve kell rögzíteni. A morfológiai kódok alkalmazása kötelező minden olyan
esetben, amikor az ellátást indokoló fődiagnózis vagy az ellátást indokoló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség
vagy a kísérőbetegség, vagy a szövődmény daganatos betegség és a daganatos betegség igazolása a szakma
szabályai szerint legalább kórszövettani vizsgálattal megtörtént.
(11) REP alapú ellátás esetén a beteg rehabilitációs szervezeti egységbe történő felvételekor és a beteg elbocsátását
megelőzően a beteg állapotának jellemzésére funkcionális állapot kódok meghatározását kell elvégezni.
(12) REP alapú ellátás esetén a beteg rehabilitációs szervezeti egységbe történő felvételekor és távozásakor, a felvételkori
és távozáskori rehabilitációs állapotát leíró funkcionális tesztek eredményét „X” típussal kell rögzíteni. A RÁFT kód
első 2 karaktere a funkcionális tesztet, az azt követő 3 karaktere a teszt által megállapított értéket adja meg.
A felvételkori, illetve távozáskori állapotot a BNO kód mezőhöz tartozó, az oldaliság jelölésére szolgáló mezőben
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kell jelenteni. A felvételkori állapot meghatározása a felvételt követő 3 napon belül szükséges, rögzítésére
az „A”, a távozáskori állapot rögzítésére a „B” jelzés szolgál. A kódok listáját a 4. melléklet tartalmazza.

5. A haláloki diagnózisok meghatározása
6. §

(1) A halálokok jelölésének meg kell felelnie a WHO előírásainak, a halottvizsgálati bizonyítványnak, illetve boncolás
esetén a boncolási jegyzőkönyv kitöltésére vonatkozó szabályoknak. A klinikusi diagnózisok megadása minden
esetben kötelező, a többi diagnózis csak boncolás esetén.
(2) Halálozás esetén a diagnózistípusokat a BNO-10 előírásai alapján az alábbiak szerint kell meghatározni:
a)
a halált közvetlenül előidéző betegség vagy állapot megjelölése a klinikus által „6” típussal és a patológus
által „8” típussal, amely az események sorozatában az alapbetegségből kiindulva a halált közvetlenül
előidézte;
b)
a megelőző ok, vagyis azon betegség vagy állapot megállapítása a patológus által „A” típussal, amely
előidézte a halált közvetlenül okozó betegséget vagy állapotot;
c)
a halál alapjául szolgáló betegség vagy állapot megjelölése a patológus által „7” típussal és a klinikus által
„B” típussal, amely a halálhoz vezető események sorozatát elindította;
d)
kísérő betegségek vagy állapotok megállapítása a patológus által „9” típussal, amelyek még kedvezőtlenül
befolyásolták a kóros folyamat lezajlását, és így hozzájárultak a halálhoz.

6. A különböző diagnózistípusok alkalmazásának egyéb szabályai
7. §

(1) Rehabilitációs ellátást indokoló fődiagnózis, rehabilitációs ellátást indokoló fődiagnózis miatti szövődmény,
kísérőbetegség, rehabilitációs ellátást indokoló kísérő betegség, nosocomiális eredetű szövődmény a kezelés
következtében, egyéb szövődmény a kezelés következtében diagnózisként csak olyan BNO kód tüntethető fel,
amely a beteg állapotát az osztályos ellátás során is jellemezte.
(2)	Egy megbetegedés az (1) bekezdésben meghatározott diagnózis típusok körén belül kétszer nem rögzíthető sem
eltérő, sem azonos típusú minősítéssel, sem azonos, sem más, de tartalmában azonos, vagy ugyanazon állapot
különböző szintű definiálását jelentő BNO kóddal, sem annak tüneteivel.
(3) A rehabilitációs ellátást indokoló fődiagnózis – amennyiben az elvégzett ellátás rehabilitációs ellátási programba
nem sorolható ellátás – csak olyan betegség lehet, amelynek kezelésére az osztályos ellátás során legalább egy
releváns vizsgálatot – ez lehet az adott ellátást megelőzően már elvégzett, dokumentált vizsgálat kontrollja is –
és egy releváns terápiát elvégeztek.
(4) Csak olyan betegség minősíthető a rehabilitációs ellátást indokoló fődiagnózis miatti szövődménynek vagy
rehabilitációs ellátás nem igénylő kísérőbetegségnek, amelyet az ellátás során meghatározott módon,
a minősítésének megfelelően elláttak. Ezen megbetegedések akkor tekinthetők kezelt betegségnek, ha az ellátás
során az adott betegségre legalább egy releváns vizsgálatot elvégeztek, vagy rendelkeztek a diagnózisra vonatkozó,
más orvosi szolgálat által igazolt érvényes dokumentummal, és egy releváns terápiát alkalmaztak, kivéve azokat
a krónikusan fennálló, fogyatékosságot okozó állapotokat, amelyek fennállásának igazolása nem igényel az ellátás
során külön kezelést, azonban a rehabilitáció menetét befolyásolják.
(5) Rehabilitációs ellátást igénylő kísérőbetegségnek csak olyan kísérőbetegség/-állapot válaszható, mely önállóan is
értelmezhető rehabilitációs ellátási program indokaként, és amelyre a rehabilitációs osztályos ellátás során legalább
a vonatkozó, a fődiagnózis alapján indított rehabilitációs ellátási programtól különböző rehabilitációs programból
két releváns, kizárólag hozzátartozó eljárást is biztosítottak a heti rehabilitációs teljesített időn belül, 10%-nál nem
rövidebb időtartamban.
(6) Nosocomiális eredetű fertőzéses szövődmény a kezelés következtében (C) vagy adott kezelés következtében
kialakult egyéb, nosocomiális nem fertőzéses szövődmény (D) típusú diagnózisok lehetnek nem kezelt
betegségek is. Ezeket a diagnózistípusokat kötelező rögzíteni, ha az adott ellátás következtében alakultak ki.
Ez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha az adott ellátás során már nem került sor a létrejött szövődmény
kezelésére, azt majd egy másik egészségügyi szolgáltató végzi.
(7) Nem adható meg az osztályos eset leírásában olyan diagnózis, amelyre vonatkozóan pontos, a szakmai szabályok
szerint elegendőnek minősülő információ az osztályos elbocsátás végén nem áll rendelkezésre, kivéve a kiegészítő
kódokra vonatkozó eljárásokat, továbbá halálozás esetén a kórbonctani diagnózisokat. Az állapot leírását az ismeret
szintjének megfelelően kell megtenni.
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7. A rehabilitációt indokoló fődiagnózis kapcsolata az alapbetegséggel és a fődiagnózis miatti
szövődménnyel
8. §

(1) A megbetegedés stádiumait a rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódóan az ellátási cél szempontjából minősítve kell
meghatározni:
a)
a megbetegedési folyamat és az ellátási folyamat kapcsolatát az „alapbetegség-fődiagnózis” kapcsolattal kell
leírni oly módon, hogy az eredeti megbetegedést alapbetegségként kell rögzíteni, és az alapbetegség miatt
létrejött rehabilitációs ellátást igénylő állapotot kell fődiagnózisként rögzíteni;
b)
a megbetegedés stádiuma a rehabilitációs ellátás során bekövetkező, más szervrendszerre való kiterjedéssel
is változhat, amely folyamat a „fődiagnózis-szövődmény a fődiagnózis miatt” kapcsolattal definiálható.
(2) Ha a rehabilitációs ellátás ideje alatt a megbetegedés súlyosbodik, és a rehabilitációs ellátás alapjául szolgáló
fődiagnózis szerinti betegség kiterjed más szervrendszerre, a kiterjedésre vonatkozó diagnózist szövődményként
kell minősíteni.
(3) A rehabilitációs ellátás során kezelt betegségnek minősülő krónikus vagy akut megbetegedések – ha nem áll
fenn kapcsolat a rehabilitációt indokoló fődiagnózissal, valamint nem tesz szükségessé rehabilitációs ellátást –
kísérőbetegségként írhatók le.
(4) A diagnózistípusok kiválasztási szabályait minden szakma esetén alkalmazni kell, a betegségek rögzítését az összes
szabály együttes alkalmazásával kell elvégezni.

8. A rehabilitációs ellátások beavatkozásainak kódolási szabályai
9. §

(1) Minden olyan kórházi bázisadatnak minősülő eljárást rögzíteni kell az adatlapon, amelyet az adott rehabilitációs
ellátás során elvégeztek, beleértve az ebben az időtartamban más szervezeti egységben vagy más egészségügyi
szolgáltatónál végzett ellátásokat is. A rehabilitációs ellátások jelenthető, bázisadatoknak minősülő
beavatkozásainak listáit a 6. melléklet, valamint a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap
terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.)
NEFMI rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az eljárástípusok minősítésével ki kell fejezni az adott beavatkozásnak a rehabilitációs ellátás diagnózisaival fennálló
kapcsolatát.
(3) A rehabilitációt indokoló fődiagnózis miatt végzett beavatkozásokat „G” típussal kell jelölni, ideértve azoknak
a funkcionális teszteknek az OENO kódjait, melyek esetében nem történik meg a teszt értékének megadása.
(4) A rehabilitációt is igénylő kísérőbetegség miatt végzett beavatkozásokat „H” típussal kell rögzíteni.
(5) A „G” és a „H” típusú beavatkozások mennyiségének jelentése kötelező tevékenységenként, az elvégzett
beavatkozások számának naponként történő regisztrálásával.
(6) „I” típussal kell rögzíteni a beteg részére a felvételt követő 5 napon belül, a beavatkozási dátum megadásával
a kiválasztott REP terv OENO kódját.
(7) Ha az ellátás
a)
olyan ápolás, amelyre a REP tervek egyike sem alkalmazható, akkor az R5000 kód jelentendő, és az ellátások
jelentését a rehabilitációs ellátási programok jelentési szabályai alapján kell elvégezni,
b)
nem rehabilitációs célú, akkor az R2000 kód jelentendő, és az ellátások jelentése során a Kr. 37. §
(7) és (8) bekezdés előírásait kell alkalmazni,
c)
befejeződött, de áthelyezés más szervezeti egységbe, intézménybe nem oldható meg, akkor
az R4000 „Rehabilitáció befejeződött, áthelyezés nem megoldható” kód rögzítendő,
d)
a beteg állapotváltozása következtében ideiglenesen felfüggesztésre kerül, akkor az R3000 kód jelentendő,
amelynek rögzítésekor a rehabilitációs ellátás nélküli időszakot a kezdő dátum és a rehabilitáció nélküli
napok mennyiségét kell megadni.
(8) A „G” típusú kódok regisztrálása nem szükséges azokban az időszakokban, amikor a beteg állapotváltozása
következtében a rehabilitáció felfüggesztésre kerül.
(9) Az „I” típus esetén az első 4 jegy a REP azonosítását adja, az utolsó pozíción pedig kifejezi „0” karakterrel az alap,
„1” karakterrel pedig a bővített REP teljesítésének típusát.
(10) A „G” és a „H” típusú beavatkozások rögzítésekor nem kell kitölteni a beavatkozás rovat „S”. Sebgyógyulás,
„F”. Nosocomiális fertőzés, „M”. Beavatkozás minősítése az ellátásban elfoglalt helye szerint megnevezésű rovatokat.
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(1)
(2)
(3)
(4)

Az 1-es típusként kódolható diagnózisok listáját az 1. melléklet tartalmazza.
A 3-as és P típusként kódolható diagnózisok listáját a 2. melléklet tartalmazza.
A „V” típusú „Z” karakterrel kezdődő diagnózisok listáját a 3. melléklet tartalmazza.
A RÁFT kódok meghatározásának speciális szabályait, valamint az X típusként jelentendő RÁFT kódok listáját
a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az FNO kódok meghatározásának speciális szabályait, valamint a funkcióképesség, fogyatékosság és egészség
nemzetközi osztályozásának kódjait az 5. melléklet tartalmazza.
(6) A REPCs és a rehabilitációs ellátások során jelenthető beavatkozások listáját a 6. melléklet tartalmazza.

9. Záró rendelkezések

11. §		Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.
Dr. Kásler Miklós s. k.,

		
		

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 26/2021. (VI. 28.) EMMI rendelethez
1-es típusként kódolható diagnózisok listája
BNO KÓD

BNO JEL

A0650

+

BNO NÉV

Amoebás tüdőtályog (J99.8*)

A1500

Tüdőgümőkór, a köpet mikroszkópos vizsgálatával, tenyésztéssel vagy anélkül igazolt

A1501

Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, caverna nincs, egyoldali

A1502

Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, caverna nincs, kétoldali

A1503

Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, cavarnás, egyoldali

A1504

Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, cavarnás, kétoldali

A1505

Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, recidiva, caverna nincs

A1506

Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, recidiva, cavernával

A150A

Tüdőgümőkór, köpet mikr. vizsg. teny.-el vagy anélk. ig. polirezist.

A1510

Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel igazolt

A1511

Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, caverna nincs, egyoldali

A1512

Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, caverna nincs, kétoldali

A1513

Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, cavernás, egyoldali

A1514

Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, cavernás, kétoldali

A1515

Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, recidiva, egyoldali

A1516

Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, recidiva, kétoldali

A151A

Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel igazolt – polirezisztens kórokozóval

A1520

Tüdőgümőkór, szövettani vizsgálattal kimutatott

A1521

Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, caverna nincs, egyoldali

A1522

Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, caverna nincs, kétoldali

A1523

Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, cavernás, egyoldali

A1524

Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, cavernás, kétoldali

A1525

Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, recidiva, egyoldali

A1526

Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, recidiva, kétoldali

A1530

Tüdőgümőkór, k.m.n. módon igazolt

A1531

Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, caverna nincs, egyoldali

A1532

Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, caverna nincs, kétoldali
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A1533

Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, cavernával, egyoldali

A1534

Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, cavernával kétoldali

A1535

Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, recidiva, egyoldali

A1536

Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, recidiva, kétoldali

A1540

Mellkasi nyirokcsomó gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt

A1541

Hilusi nyirokcsomó gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt

A1542

Mediastinalis nyirokcsomó gümőkór, bakt. és/vagy szöv.vizsg. igazolt

A1543

Tracheobronchiális nyirokcsomó gümőkór, bakt. és/vagy szöv.vizsg. igaz

A1553

Trachea gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt

A1554

Bronchus gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt

A155A

A gége, légcső és hörgők gümókórja, bakt. és szöv. vizsg. ig. polirezist

A1560

Gümőkóros mellhártyagyulladás, bakter. és szövettannal igazolt

A1561

Pleuritis - gümőkóros, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt

A1562

Empyema - gümőkóros, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt

A156A

Gümőkóros mellhártyagyull., bakt. és szöv. vizsg.-tal ig. polirezist.

A1570

Elsődleges légzőszervi gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt

A1571

Tüdő primaer complexus, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt

A1572

Nyirokcsomó gümőkór (elsődleges), bakt. és/vagy szöv.vizsg. igazolt

A1573

Pleuritis - gümőkóros (elsődleges), bakt. és/vagy szöv.vizsg. igazolt

A1574

Empyema - gümőkóros (elsődleges), bakt. és/vagy szöv. vizsg. igazolt

A1580

Egyéb légzőszervi gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt

A1581

Mediastinalis gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt

A1590

K.m.n. légzőszervi gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt

A1600

Tüdőgümőkór, negatív bakter. és szövettani vizsgálati eredménnyel

A1601

Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. caverna nélk., egyoldali

A1602

Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. caverna nélk., kétoldali

A1603

Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. cavernával, egyoldali

A1604

Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. cavernával, kétoldali

A1605

Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. recidiva, egyoldali

A1606

Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. recidiva, kétoldali

A1610

Tüdőgümőkór, bakteriológiai és szövettani vizsgálat nélkül

A1611

Tüdőgümőkór, bakt. és szövettani vizsg. nélk. caverna nélk., egyoldali

A1612

Tüdőgümőkór, bakt. és szövettani vizsg. nélk. caverna nélk., kétoldali

A1613

Tüdőgümőkór, bakt. és szövettani vizsg. nélk. cavernával, egyoldali

A1614

Tüdőgümőkór, bakt. és szövettani vizsg. nélk. cavernával, kétoldali

A1615

Tüdőgümőkór, bakt. és szövettani vizsg. nélk. recidiva, egyoldali

A1616

Tüdőgümőkór, bakt. és szövettani vizsg. nélk. recidiva, kétoldali

A1620

Tüdőgümőkór, bakteriológiai vagy szövettani vizsgálat említése nélkül

A1621

Tüdőgümőkór, bakt. és/vagy szövet.vizsg. eml. nélk. caverna nélk., egyold

A1622

Tüdőgümőkór, bakt. és/vagy szövet.vizsg. eml. nélk. caverna nélk., kétold

A1623

Tüdőgümőkór, bakt. és/vagy szövet.vizsg. eml. nélk. cavernával, egyold

A1624

Tüdőgümőkór, bakt. és/vagy szövet. vizsg. eml. nélk. cavernával kétoldali

A1625

Tüdőgümőkór, bakt. és/vagy szövet. vizsg. eml. nélk. recidiva, egyoldali

A1626

Tüdőgümőkór, bakt. és/vagy szövet. vizsg. eml. nélk. recidiva, kétoldali

A1630

Mellkasi nyirokcsomó gümőkór, bakter. vagy szövettan említése nélkül

A1631

Hilusi nyirokcsomó gükőkór, bakt. vagy szöv. vizsgálat említése nélkül
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A1632

Mediastinalis nyirokcsomó gümőkór, bakt. vagy szöv. vizsg. eml. nélkül

A1633

Tracheobronchialis nyirokcsomó gümőkór, bakt. v. szöv. vizsg. eml. nélkül

A1643

Trachea gümőkór, bakt. vagy szövett. vizsg. említése nélkül

A1644

Bronchus gümőkór, bakt. vagy szövett. vizsg. említése nélkül

A1650

Gümőkóros mellhártyagyulladás, bakter. vagy szövettan említése nélkül

A1651

Pleuritis – gümőkóros, bakt. vagy szövett. vizsg. említése nélkül

A1652

Empyema – gümőkóros, bakt. vagy szövett. vizsg. említése nélkül

A1670

Primaer légzőszervi gümőkór, bakter. vagy szövettan említése nélkül

A1671

Tüdő primer-comlexus, bakt. vagy szövett. vizsg. említése nélkül

A1672

Mellkasi nyirokcsomó primer gümőkór bakt. vagy szöv. vizsg. eml. nélkül

A1673

Elsődleges, gümőkóros pleuritis, bakt. vagy szöv. vizsgálat említése

A1674

Elsődleges, gümőkóros empyema, bakt. vagy szöv. vizsg. említése nélkül

A1680

Egyéb légzőszervi gümőkor, bakter. vagy szövettan említése nélkül

A1681

Mediastinalis gümőkór, bakt. vagy szövett. vizsg. említése nélkül

A1690

Légzőszervi gümőkór k.m.n., bakter. vagy szövettan említése nélkül

A1800

+

A csontok és ízületek gümőkórja

A1801

Csigolya gümőkór (spondylitis tuberculosa)

A1802

Csípő gümőkór (coxitis)

A1803

Térd gümőkór (gonitis)

A1804

Borda gümőkór (caries costae)

A1805

Lábtő csontok gümőkórja

A1806

Könyök, kéztő ízület gümőkórja

A1808

Csont, csontvelő gümőkór – egyéb helyen

A1809

Ízületek, inak savós burkai gümőkórja

A199A

Miliáris gümőkór k.m.n. …-polirezisztens kórokozóval

A3990

Meningococcus okozta fertőzés k.m.n.

B0220

+

Zoster egyéb idegrendszeri érintettséggel

B9090

Légzőszervi és k.m.n. gümőkór következményei

B9095

Post tbc-s bronchiectasia

B91H0

A gyermekbénulás következményei

C0000

Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata

C0010

Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata

C0020

Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata

C0030

Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0040

Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0050

Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata

C0060

Ajakzug rosszindulatú daganata

C0080

Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0090

Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.

C01H0

A nyelvgyök rosszindulatú daganata

C0200

A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata

C0210

A nyelv szélének rosszindulatú daganata

C0220

A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata

C0230

A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része

C0240

Nyelvmandula rosszindulatú daganata

C0280

A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
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C0290

Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0300

Felső fogíny rosszindulatú daganata

C0310

Alsó fogíny rosszindulatú daganata

C0390

Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0400

A szájfenék első részének rosszindulatú daganata

C0410

A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata

C0480

A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0490

Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0500

Kemény szájpad rosszindulatú daganata

C0510

Lágy szájpad rosszindulatú daganata

C0520

Nyelvcsap rosszindulatú daganata

C0580

A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0590

Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0600

Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata

C0610

Szájtornác rosszindulatú daganata

C0620

Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata

C0680

A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata

C0690

Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.

C07H0

A parotis rosszindulatú daganata

C0800

Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata

C0810

Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata

C0880

A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0890

Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0900

Mandula árok rosszindulatú daganata

C0910

Mandulaív (mellső, ill. hátsó) rosszindulatú daganata

C0980

A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0990

Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1000

Vallecula rosszindulatú daganata

C1010

A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata

C1020

A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata

C1030

A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1040

Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata

C1080

A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1090

Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1100

Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata

C1110

Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata

C1120

Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata

C1130

Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata

C1180

Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1190

Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C12H0

A sinus pyriformis rosszindulatú daganata

C1300

Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata

C1310

Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata

C1320

A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata

C1380

A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1390

Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
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C1400

Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1410

Laryngopharynx rosszindulatú daganata

C1420

Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata

C1480

Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata

C1500

A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata

C1510

A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata

C1520

A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata

C1530

A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata

C1540

A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata

C1550

A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata

C1580

A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1590

Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1600

Gyomorszáj rosszindulatú daganata

C1610

Gyomorfundus rosszindulatú daganata

C1620

Gyomor corpus rosszindulatú daganata

C1630

Antrum pylori rosszindulatú daganata

C1640

Pylorus rosszindulatú daganata

C1650

Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1660

Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1680

A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1690

Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1700

Duodenum rosszindulatú daganata

C1710

Jejunum rosszindulatú daganata

C1720

Ileum rosszindulatú daganata

C1730

Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata

C1780

A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1790

Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1800

Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

C1810

Féregnyúlvány rosszindulatú daganata

C1820

Colon ascendens rosszindulatú daganata

C1830

Flexura hepatica rosszindulatú daganata

C1840

Colon transversum rosszindulatú daganata

C1850

Flexura lienalis rosszindulatú daganata

C1860

Colon descendens rosszindulatú daganata

C1870

Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

C1880

A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1890

Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.

C19H0

A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata

C20H0

A végbél rosszindulatú daganata

C2100

Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.

C2110

Canalis analis rosszindulatú daganata

C2120

Cloacogen zóna rosszindulatú daganata

C2180

Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata

C2200

Májsejt rák

C2210

Intrahepaticus epeút rák

C2220

Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
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C2230

A máj angiosarcomája

C2240

A máj egyéb sarcomái

C2270

A máj egyéb meghatározott rákjai

C2290

Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.

C23H0

Az epehólyag rosszindulatú daganata

C2400

Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata

C2410

Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

C2480

Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C2490

Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.

C2500

Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata

C2510

Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata

C2520

Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata

C2530

Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata

C2540

Endocrin pancreas rosszindulatú daganata

C2570

A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata

C2580

A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata

C2590

Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

C2600

A bélcsatorna nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

C2610

Lép rosszindulatú daganata

C2680

Az emésztőszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C2690

Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata az emésztőszervekben

C3000

Orrüreg rosszindulatú daganata

C3010

Középfül rosszindulatú daganata

C3100

Arcüreg rosszindulatú daganata

C3110

Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata

C3120

Homloküreg rosszindulatú daganata

C3130

Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata

C3180

A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3190

Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.

C3200

Glottis rosszindulatú daganata

C3210

Supraglotticus rész rosszindulatú daganata

C3220

Subglotticus rész rosszindulatú daganata

C3230

Gégeporc rosszindulatú daganata

C3280

A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3290

Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

C33H0

A légcső rosszindulatú daganata

C3400

Főhörgő rosszindulatú daganata

C3410

Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3420

Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3430

Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3480

A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3490

Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

C37H0

A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata

C3800

Szív rosszindulatú daganata

C3810

Elülső gátor rosszindulatú daganata

C3820

Hátsó gátor rosszindulatú daganata
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C3830

Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.

C3840

Mellhártya rosszindulatú daganata

C3880

Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3900

Felső légutak nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

C3980

Légzőszervek és mellüregi szervek átfedő elvált., rosszind. daganata

C3990

Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata a légzőszerveken belül

C4000

Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata

C4010

A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

C4020

Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata

C4021

Combcsont rosszindulatú daganata

C4022

Lábszárcsontok rosszindulatú daganata

C4030

Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

C4080

Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata

C4090

Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4100

A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata

C4110

Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata

C4120

Gerinc rosszindulatú daganata

C4130

Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata

C4140

Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata

C4180

Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C4190

Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4300

Az ajak rosszindulatú melanomája

C4310

Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve

C4320

A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája

C4330

Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája

C4340

A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája

C4350

A törzs rosszindulatú melanomája

C4360

A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat

C4370

Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt

C4380

A bőr átfedő rosszindulatú melanomája

C4390

A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.

C4400

Az ajak bőrének rosszindulatú daganata

C4401

Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma

C4402

Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

C4410

A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot

C4411

A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma

C4412

A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

C4420

A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata

C4421

A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma

C4422

A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

C4430

Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata

C4431

Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma

C4432

Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

C4440

A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata

C4441

A hajas fejbőr – nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma

C4442

A hajas fejbőr – nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
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C4450

A törzs bőrének rosszindulatú daganata

C4451

A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma

C4452

A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

C4460

A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat

C4461

A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma

C4462

A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

C4470

Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt

C4471

Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma

C4472

Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

C4480

A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C4481

A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma

C4482

A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

C4490

A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4491

A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma

C4492

A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus

C4500

A mellhártya mesotheliomája

C4510

A hashártya mesotheliomája

C4520

A szívburok mesotheliomája

C4570

Mesothelioma egyéb lokalizációban

C4590

Mesothelioma, k.m.n.

C4600

A bőr Kaposi-sarcomája

C4610

A lágyrészek Kaposi-sarcomája

C4620

A szájpad Kaposi-sarcomája

C4630

A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája

C4670

Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban

C4680

Több szerv Kaposi-sarcomája

C4690

Kaposi-sarcoma, k.m.n.

C4700

A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4710

A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4720

Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4730

A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4740

A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4750

A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4760

A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4780

Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása

C4790

Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.

C4800

Retroperitoneum rosszindulatú daganata

C4810

A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata

C4820

Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4880

Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata

C4900

Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4910

A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4920

Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4930

A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

C4940

A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

C4950

A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
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C4960

A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4980

A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C4990

Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

C5000

Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata

C5010

Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020

Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5030

Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata

C5040

Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050

Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5060

Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080

Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090

Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

C5100

Nagy szeméremajak rosszindulatú daganata

C5110

Kis szeméremajak rosszindulatú daganata

C5120

Csikló rosszindulatú daganata

C5180

A szeméremtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5190

Szeméremtest rosszindulatú daganata, k.m.n.

C52H0

A hüvely rosszindulatú daganata

C5300

Endocervix rosszindulatú daganata

C5310

Exocervix rosszindulatú daganata

C5380

A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5390

Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

C5400

A méh isthmusa rosszindulatú daganata

C5410

Endometrium rosszindulatú daganata

C5420

Myometrium rosszindulatú daganata

C5430

Méhfundus rosszindulatú daganata

C5480

A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5490

Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.

C55H0

A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

C56H0

A petefészek rosszindulatú daganata

C5700

Tuba Fallopii rosszindulatú daganata

C5710

Széles méhszalag rosszindulatú daganata

C5720

Kerek méhszalag rosszindulatú daganata

C5730

Parametrium rosszindulatú daganata

C5740

Méhfüggelékek rosszindulatú daganata, k.m.n.

C5770

Egyéb meghatározott női nemiszervek rosszindulatú daganata

C5780

A női nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5790

Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

C58H0

A méhlepény rosszindulatú daganata

C6000

Fityma rosszindulatú daganata

C6010

Hímvessző makkjának rosszindulatú daganata

C6020

Hímvessző barlangos testének rosszindulatú daganata

C6080

A hímvessző átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C6090

Hímvessző rosszindulatú daganata, k.m.n.

C61H0

A prostata rosszindulatú daganata

C6200

Nem descendált here rosszindulatú daganata
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C6210

Descendált here rosszindulatú daganata

C6290

Here rosszindulatú daganata, k.m.n.

C6300

Mellékhere rosszindulatú daganata

C6310

Ondózsinór rosszindulatú daganata

C6320

Herezacskó rosszindulatú daganata

C6370

Egyéb meghatározott férfi nemiszervek rosszindulatú daganata

C6380

A férfi nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C6390

Férfi nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

C64H0

A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét

C65H0

A vesemedence rosszindulatú daganata

C66H0

A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata

C6700

Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata

C6710

Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata

C6720

Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata

C6730

Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata

C6740

Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata

C6750

Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata

C6760

Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata

C6770

Urachus rosszindulatú daganata

C6780

A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C6790

Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

C6800

Húgycső rosszindulatú daganata

C6810

Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata

C6880

A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C6890

Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

C6900

Kötőhártya rosszindulatú daganata

C6910

Szaruhártya rosszindulatú daganata

C6920

Ideghártya rosszindulatú daganata

C6930

Érhártya rosszindulatú daganata

C6940

Szemgolyó rosszindulatú daganata

C6950

Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata

C6960

Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata

C6980

A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C6990

Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7000

Agyburkok rosszindulatú daganata

C7010

Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata

C7090

Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7100

Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével

C7110

Homloklebeny rosszindulatú daganata

C7120

Halántéklebeny rosszindulatú daganata

C7130

Fali lebeny rosszindulatú daganata

C7140

Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata

C7150

Agykamra rosszindulatú daganata

C7160

Kisagy rosszindulatú daganata

C7170

Agytörzs rosszindulatú daganata

C7180

Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
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C7190

Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7200

Gerincvelő rosszindulatú daganata

C7210

Cauda equina rosszindulatú daganata

C7220

Szaglóideg rosszindulatú daganata

C7230

Látóideg rosszindulatú daganata

C7240

Hallóideg rosszindulatú daganata

C7250

Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata

C7280

Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata

C7290

Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

C73H0

A pajzsmirigy rosszindulatú daganata

C7400

Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata

C7410

Mellékvesevelő rosszindulatú daganata

C7490

Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7500

Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata

C7510

Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata

C7520

Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata

C7530

Tobozmirigy rosszindulatú daganata

C7540

Carotis-test rosszindulatú daganata

C7550

Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata

C7580

Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.

C7590

Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7600

Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

C7610

Mellkas rosszindulatú daganata

C7620

Has rosszindulatú daganata

C7630

Medence rosszindulatú daganata

C7640

Felső végtag rosszindulatú daganata

C7650

Alsó végtag rosszindulatú daganata

C7670

Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata

C7680

Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C7700

A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7710

Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7720

Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7730

A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7740

A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7750

Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7780

Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7790

Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7800

A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

C7810

A gátor másodlagos rosszindulatú daganata

C7820

A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7830

Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

C7840

A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata

C7850

A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata

C7860

A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7870

A máj másodlagos rosszindulatú daganata

C7880

Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
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C7900

A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata

C7910

A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata

C7920

A bőr másodlagos rosszindulatú daganata

C7930

Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata

C7940

A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

C7950

A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

C7951

A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

C7952

A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

C7960

A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata

C7970

A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata

C7980

Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

C80H0

Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

C8100

Hodgkin-kór, nyiroksejt túlsúly

C8110

Hodgkin-kór, nodularis sclerosis

C8120

Hodgkin-kór, kevert sejtesség

C8130

Hodgkin-kór, nyiroksejtes kimerülés

C8170

Hodgkin-kór egyéb formája

C8190

Hodgkin-kór, k.m.n.

C8200

Non-Hodgkin lymphoma, osztódó kis sejtes, follicularis

C8210

Non-Hodgkin lymphoma, kevert hassított kis és nagysejtes, follicularis

C8220

Non-Hodgkin lymphoma, nagysejtes, follicularis

C8270

A follicularis non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai

C8290

Follicularis non-Hodgkin lymphoma, k.m.n.

C8300

Non-Hodgkin lymphoma, kis-sejtes (diffúz)

C8310

Non-Hodgkin lymphoma, hasított kis-sejtes (diffúz)

C8320

Non-Hodgkin lymphoma, kevert kis és óriás sejtes (diffúz)

C8330

Non-Hodgkin lymphoma, nagy sejtes (diffúz)

C8340

Non-Hodgkin lymphoma, immunoblastos (diffúz)

C8350

Non-Hodgkin lymphoma, lymphoblastos (diffúz)

C8360

Non-Hodgkin lymphoma, differenciálatlan (diffúz)

C8370

Burkitt-lymphoma

C8380

A diffúz non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai

C8390

Diffúz non-Hodgkin lymphoma, k.m.n.

C8400

Mycosis fungoides

C8410

Sézary-kór

C8420

T-zónás lymphoma

C8430

Lymphoepithelialis lymphoma

C8440

Perifériás T-sejtes lymphoma

C8450

Egyéb és meghatározatlan T-sejtes lymphomák

C8500

Lymphosarcoma

C8510

B-sejtes lymphoma, k.m.n.

C8570

A non-Hodgkin lymphoma egyéb meghatározott típusai

C8590

Non-Hodgkin lymphoma k.m.n.

C8800

Waldenström macroglobulinaemia

C8810

Alfa nehézlánc-betegség

C8820

Gamma nehézlánc-betegség
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C8830

Immunoproliferativ vékonybél betegség

C8870

Egyéb rosszindulatú Immunoproliferativ betegségek

C8890

Rosszindulatú Immunoproliferativ betegség k.m.n.

C9000

Myeloma multiplex

C9010

Plasmasejtes leukaemia

C9020

Plasmocytoma, extramedullaris

C9100

Heveny lymphoblastos leukaemia

C9101

Heveny lymphoblastos leukaemia, alacsony-közepes malignitás

C9102

Heveny lymphoblastos leukaemia, magas malignitás

C9110

Krónikus lymphocytás leukaemia

C9120

Szubakut lymphocytás leukaemia

C9130

Prolymphocytás leukaemia

C9140

Szőrös-sejtes leukaemia

C9150

Felnőttkori T-sejtes leukaemia

C9170

Egyéb lymphoid leukaemia

C9190

Lymphoid leukaemia, k.m.n.

C9200

Akut myeloid leukaemia

C9201

Akut myeloid leukaemia, alacsony-közepes malignitás

C9202

Akut myeloid leukaemia, magas malignitás

C9210

Krónikus myeloid leukaemia

C9220

Szubakut myeloid leukaemia

C9230

Myeloid sarcoma

C9240

Akut promyelocytás leukaemia

C9241

Akut promyelocytás leukaemia, alacsony-közepes malignitás

C9242

Akut promyelocytás leukaemia, magas malignitás

C9250

Akut myelomonocytás leukaemia

C9251

Akut myelomonocytás leukaemia, alacsony-közepes malignitás

C9252

Akut myelomonocytás laukaemia, magas malignitás

C9270

Egyéb myeloid leukaemia

C9290

Myeloid leukaemia k.m.n.

C9300

Akut monocytás leukaemia

C9301

Akut monocytás leukaemia, alacsony-közepes malignitás

C9302

Akut monocytás leukaemia, magas malignitás

C9310

Krónikus monocytás leukaemia

C9320

Szubakut monocytás leukaemia

C9370

Egyéb monocytás leukaemia

C9390

Monocytás leukaemia, k.m.n.

C9400

Akut erythraemia és erythroleukaemia

C9401

Akut erythraemia és erythroleukaemia, alacsony-közepes malignitás

C9402

Akut erythraemia és erythroleukaemia, magas malignitás

C9410

Krónikus erythraemia

C9420

Akut megakaryoblastos leukaemia

C9421

Akut megakaryoblastos leukaemia, alacsony-közepes malignitás

C9422

Akut megakaryoblastos leukaemia, magas malignitás

C9430

Hízósejtes leukaemia

C9440

Akut panmyelosis
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C9450

Akut myelofibrosis

C9470

Egyéb meghatározott leukaemiák

C9500

Meghatározatlan sejttípusú akut leukaemia

C9501

Meghatározatlan sejttípusú akut leukaemia, alacsony-közepes malignitás

C9502

Meghatározatlan sejttípusú akut leukaemia, magas malignitás

C9510

Meghatározatlan sejttípusú krónikus leukaemia

C9520

Meghatározatlan sejttípusú szubakut leukaemia

C9570

Egyéb meghatározatlan sejttípusú leukaemia

C9590

Leukaemia, k.m.n.

C9600

Letterer-Siwe betegség

C9610

Malignus histiocytosis

C9620

Malignus hízósejtes daganat

C9630

Valódi histiocytás lymphoma

C9670

A nyirok és vérképző szövetek egyéb meghatározott rosszind. daganata

C9690

A nyirok és vérképző szövetek rosszindulatú daganata, k.m.n.

C9691

Nyirok/vérképző és kapcs. szöv.-k mal.dag. a kp. IR.-ben é/v burkaban

C97H0

Független többszörös lokalizációk (elsődleges) rosszindulatú daganata

D0000

Ajak, szájüreg, garat in situ carcinomája

D0010

Nyelőcső in situ carcinomája

D0020

Gyomor in situ carcinomája

D0100

Vastagbél in situ carcinomája

D0110

Rectosigmoidalis átmenet in situ carcinomája

D0120

Végbél in situ carcinomája

D0130

Végbélnyílás és csatornájának in situ carcinomája

D0140

A bél egyéb és nem meghatározott szakaszainak in situ carcinomája

D0150

Máj, epehólyag és epeutak in situ carcinomája

D0170

Egyéb meghatározott emésztőszervek in situ carcinomája

D0190

Emésztőszerv in situ carcinomája, k.m.n.

D0200

Gége in situ carcinomája

D0210

Légcső in situ carcinomája

D0220

Hörgő és tüdő in situ carcinomája

D0230

A légzőrendszer egyéb részeinek in situ carcinomája

D0240

Légzőrendszer in situ carcinomája, k.m.n.

D0300

Az ajak in situ melanomája

D0310

A szemhéj, szemzug in situ melanomája

D0320

A fül és a külső hallójárat in situ melanomája

D0330

Az arc egyéb és meghatározatlan részének in situ melanomája

D0340

A hajas fejbőr és a nyak in situ melanomája

D0350

A törzs in situ melanomája

D0360

A felső végtag és a váll in situ melanomája

D0370

Az alsó végtag és a csípő in situ melanomája

D0380

Egyéb lokalizációjú in situ melanoma

D0390

Melanoma in situ k.m.n.

D0400

Az ajak bőrének in situ rákja

D0410

A szemhéj és szemzug bőrének in situ rákja

D0420

A fül és a külső hallójárat bőrének in situ rákja
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D0430

Az arc egyéb és meghatározatlan részének bőrének in situ rákja

D0440

A hajas fejbőr és a nyak bőrének in situ rákja

D0450

A törzs bőrének in situ rákja

D0460

A felső végtag és a váll bőrének in situ rákja

D0470

Az alsó végtag és a csípő bőrének in situ rákja

D0480

A bőr egyéb lokalizációinak in situ rákja

D0490

Bőr in situ rákja, k.m.n.

D0500

Lobularis in situ carcinoma

D0510

Intraductalis in situ carcinoma

D0570

Az emlő egyéb in situ carcinomája

D0590

Az emlő in situ carcinomája k.m.n.

D0600

Endocervix in situ carcinomája

D0610

Exocervix in situ carcinomája

D0670

A méhnyak egyéb részeinek in situ carcinomája

D0690

Méhnyak in situ carcinomája, k.m.n.

D0700

Endometrium in situ carcinomája

D0710

Szeméremtest in situ carcinomája

D0720

Hüvely in situ carcinomája

D0730

Egyéb és k.m.n. női nemiszervek in situ carcinomája

D0740

Hímvessző in situ carcinomája

D0750

Prostata in situ carcinomája

D0760

Egyéb és k.m.n. férfi nemiszervek in situ carcinomája

D0900

Húgyhólyag in situ carcinomája

D0910

Egyéb és k.m.n. húgyszervek in situ carcinomája

D0920

Szem in situ carcinomája

D0930

Pajzsmirigy és egyéb endocrin mirigyek in situ carcinomája

D0970

Egyéb meghatározott lokalizációjú in situ carcinoma

D0990

In situ carcinoma k.m.n.

D1420

Légcső jóindulatú daganata

D1430

Hörgő és tüdő jóindulatú daganata

D1440

Légzőszerv jóindulatú daganata, k.m.n.

D1500

Csecsemőmirigy jóindulatú daganata

D1510

Szív jóindulatú daganata

D1520

Gátor jóindulatú daganata

D1570

Egyéb megnevezett mellüregi szervek jóindulatú daganata

D1590

Mellüregi szerv k.m.n. jóindulatú daganata

D1600

Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak jóindulatú daganata

D1610

A felső végtag rövid csontjainak jóindulatú daganata

D1620

Az alsó végtag hosszú csontjainak jóindulatú daganata

D1621

Combcsont jóindulatú daganata

D1622

Lábszárcsontok jóindulatú daganata

D1630

Az alsó végtag rövid csontjainak jóindulatú daganata

D1641

Az agykoponya csontjainak jóindulatú daganata

D1642

Az arckoponya csontjainak jóindúlatú daganata

D1650

Alsó állkapocs jóindulatú daganata

D1660

Gerinc jóindulatú daganata
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D1670

Bordák, szegycsont és kulcscsont jóindulatú daganata

D1680

Medencecsontok, keresztcsont és farkcsont jóindulatú daganata

D1690

Csont és ízületi porc jóindulatú daganata, k.m.n.

D1800

Haemangioma, bármely lokalizációban

D1801

A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak haemangiomája

D1810

Lymphangioma bármely lokalizációban

D3200

Agyburkok jóindulatú daganata

D3201

Agyburkok jóindulatú daganata: convexitás meningeoma

D3202

Agyburkok jóindulatú daganata: parasagittális meningeoma

D3203

Agyburkok jóindulatú daganata: frontobasalis meningeoma

D3204

Agyburkok jóindulatú daganata: kisszárny meningeoma

D3205

Agyburkok jóindulatú daganata: paraselláris meningeoma

D3206

Agyburkok jóindulatú daganata: tentorium meningeoma

D3207

Agyburkok jóindulatú daganata: tuberculum sellae meningeoma

D3208

Agyburkok jóindulatú daganata: clivus meningeoma

D3209

Agyburkok jóindulatú daganata: infratentoriális meningeoma

D320A

Agyburkok jóindulatú daganata: opticushüvely vagy intraorbitális meningeoma

D3210

Gerincvelőburkok jóindulatú daganata

D3211

Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális cervicális meningeoma

D3212

Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális thoracalis meningeoma

D3213

Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális lumbális meningeoma

D3214

Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális sacrális meningeoma

D3215

Gerincvelőburok jóindulatú daganata: craniospinális meningeoma

D3290

Meninx jóindulatú daganata, k.m.n.

D3300

Supratentorialis agy jóindulatú daganata

D3310

Infratentorialis agy jóindulatú daganata

D3320

Agy k.m.n. jóindulatú daganata

D3330

Agyidegek jóindulatú daganata

D3340

Gerincvelő jóindulatú daganata

D3370

A közp. idegrendszer egyéb meghatározott részeinek jóindulatú daganata

D3390

Központi idegrendszer jóindulatú daganata, k.m.n.

D3700

Ajak, szájüreg, garat bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3710

Gyomor bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3720

Vékonybél bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3730

Féregnyúlvány bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3740

Vastagbél bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3750

Végbél bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3760

Máj, epehólyag, epeutak bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3770

Egyéb emésztőszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3790

Emésztőszerv bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n.

D3800

Gége bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3810

Légcső, hörgő és tüdő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3820

Mellhártya bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3830

Gátor bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3840

Csecsemőmirigy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3850

Egyéb légzőszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
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D3860

Légzőszerv bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n.

D3900

Méh bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3910

Petefészek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3920

Méhlepény bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3970

Egyéb női nemiszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D3990

Női nemiszerv bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n.

D4000

Prostata bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4010

Here bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4070

Egyéb férfi nemiszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4090

Férfi nemiszerv bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n.

D4100

Vese bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4110

Vesemedence bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4120

Húgyvezeték (ureter) bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4130

Húgycső (urethra) bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4140

Húgyhólyag bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4170

Egyéb húgyszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4190

Húgyszerv bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n.

D4200

Agyburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4210

Gerincvelőburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4290

Meninx bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n.

D4300

Supratentorialis agy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4310

Infratentorialis agy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4320

Agy, k.m.n. bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4330

Agyidegek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4340

Gerincvelő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4370

A közp. idegrendszer egyéb részeinek bizonytalan viselkedésű daganata

D4390

Központi idegrendszer bizonytalan viselkedésű daganata, k.m.n.

D4400

Pajzsmirigy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4410

Mellékvese bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4420

Mellékpajzsmirigy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4430

Agyalapi mirigy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4440

Ductus craniopharyngealis bizonytalan viselkedésű daganata

D4450

Tobozmirigy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4460

Carotis test bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4470

Aortatest és egyéb paraganglionok bizonytalan viselkedésű daganata

D4480

Több endocrin mirigyre kiterjedő bizonytalan viselkedésű daganat

D4490

Endocrin mirigy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n.

D45H0

Polycythaemia vera

D4600

Refractaer anaemia igazoltan sideroblastok nélkül

D4610

Refractaer anaemia sideroblastokkal

D4620

Refractaer anaemia blast-túlsúllyal

D4630

Refractaer anaemia blast-túlsúllyal, transformatióval

D4640

Refractaer anaemia, k.m.n.

D4670

Egyéb myelodysplasiás syndromák

D4690

Myelodysplasiás syndroma, k.m.n.

D4700

Bizonytalan természetű histiocytás és hízósejtes daganatok
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D4710

Idült myeloproliferativ betegség

D4720

Monoclonalis gammopathia

D4730

Essentialis (haemorrhagiás) thrombocythaemia

D4770

A nyirok és vérképző szövetek meghat. bizonytalan természetű daganatai

D4790

A nyirok és vérképző szövetek bizonytalan természetű daganata, k.m.n.

D4800

Csont és ízületi porc bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4801

Combcsont bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4802

Medencecsontok, keresztcsont, farkcsont bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4803

Gerinc bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4804

Lábszárcsontok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4805

Alsó végtag rövid csontjainak bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4806

Lapocka és felső végtag hosszú csontjainak bizonytalan és ismeretlen viselkedésű
daganata

D4807

Felső végtag rövid csontjainak bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4810

Egyéb kötőszövet és lágyszövet bizonytalan viselkedésű daganata

D4820

Perif. idegek és autonom idegrendszer bizonytalan viselkedésű daganata

D4830

Retroperitoneum bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4840

Peritoneum bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4850

Bőr bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4860

Emlő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4870

Egyéb meghatározott lokalizációk bizonytalan viselkedésű daganata

D4890

Bizonytalan és ismeretlen természetű daganat, k.m.n.

D8600

Tüdő sarcoidosis

D8610

Nyirokcsomó sarcoidosis

D8620

Tüdő és nyirokcsomó sarcoidosis együtt

D8630

Bőr sarcoidosis

D8680

Sarcoidosis egyéb és kombinált lokalizációban

D8690

Sarcoidosis k.m.n.

E1040

+

Insulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövődményekkel

E1050

Insulin-dependens cukorbetegség perifériás keringési szövődményekkel

E1060

Insulin-dependens cukorbetegség egyéb megnevezett szövődményekkel

E1070

Insulin-dependens cukorbetegség többszörös szövődménnyel

E1140

+

Nem-insulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövődményekkel

E1150

Nem-insulin-dependens cukorbetegség perif. keringési szövődményekkel

E1160

Nem-insulin-dependens cukorbetegség egyéb megnev. szövődményekkel

E1170

Nem-insulin-dependens cukorbetegség többszörös szövődménnyel

E1240

+

Malnutritióhoz társuló cukorbetegség idegredszeri szövődményekkel

E1250

Malnutritióhoz társuló cukorbetegség perif. keringési szövődményekkel

E1260

Malnutritióhoz társuló cukorbetegség egyéb megnev. szövődményekkel

E1270
E1340

Malnutritióhoz társuló cukorbetegség többszörös szövődménnyel
+

Egyéb megjelölt cukorbaj idegrendszeri szövődményekkel

E1350

Egyéb megjelölt cukorbaj perifériás keringési szövődményekkel

E1360

Egyéb megjelölt cukorbaj egyéb megnevezett szövődményekkel

E1370

Egyéb megjelölt cukorbaj többszörös szövődménnyel

E1440
E1450

+

Cukorbetegség k.m.n., idegrendszeri szövődményekkel
Cukorbetegség k.m.n., perifériás keringési szövődményekkel
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E1460

Cukorbetegség k.m.n., egyéb megnevezett szövődményekkel

E1470

Cukorbetegség k.m.n., többszörös szövődménnyel

E3210

Thymus tályog

E6600

Kalóriatöbblet miatti elhízás

E6610

Gyógyszer-okozta elhízás

E6680

Egyéb elhízás

E6690

Elhízás, k.m.n.

E6780

Egyéb megjelölt túltápláltság

E8400

Fibrosis cystica tüdő-manifestatiokkal

E8410

Fibrosis cystica intestinális manifestatiokkal

E8480

Fibrosis cystica egyéb manifestatiokkal

E8490

Fibrosis cystica, k.m.n.

F8490

Nem-meghatározott pervaziv (átható) fejlődési zavar

G0000

Haemophilus agyhártyagyulladás

G0010

Pneumococcus okozta agyhártyagyulladás

G0020

Streptococcus okozta agyhártyagyulladás

G0030

Staphylococcus okozta agyhártyagyulladás

G0080

Egyéb baktérium okozta agyhártyagyulladás

G0090

Baktérium okozta agyhártyagyulladás k.m.n.

G0300

Nem gennykeltők okozta agyhártyagyulladás

G0310

Idült agyhártyagyulladás

G0320

Jóindulatú, visszatérő agyhártyagyulladás [Mollaret]

G0380

Egyéb meghatározott eredetű agyhártyagyulladás

G0390

Agyhártyagyulladás k.m.n.

G0400

Heveny disszeminált agyvelőgyulladás

G0410

Trópusi spasticus paraplegia

G0420

Bakteriális meningoencephalitis és meningomyelitis m.n.o.

G0480

Egyéb encephalitis, myelitis és encephalomyelitis

G0490

Encephalitis, myelitis és encephalomyelitis k.m.n.

G0600

Intracranialis tályog és granuloma

G0610

Intraspinalis tályog és granuloma

G0620

Extraduralis és subduralis tályog k.m.n.

G08H0

Koponyaűri és gerinccsatornai phlebitis és thrombophlebitis

G09H0

A központi idegrendszer gyulladásos megbetegedéseinek következményei

G10H0

Huntington-kór

G1100

Veleszületett, non-progressiv ataxia

G1110

Korai kisagyi ataxia

G1120

Késői kezdetű kisagyi ataxia

G1140

Öröklődő spasticus paraplegia

G1180

Egyéb öröklődő ataxiák

G1190

Öröklődő ataxia k.m.n.

G1200

Csecsemőkori gerincvelői izomsorvadás I. típus [Werdnig-Hoffmann]

G1210

Egyéb öröklődő gerincvelői izomsorvadás

G1220

Mozgató neuron megbetegedés

G1280

Egyéb gerincvelői izomsorvadások és rokon syndromák

G1290

Gerincvelői izomsorvadás k.m.n.
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G20H0

Parkinson-kór

G2110

Egyéb, gyógyszer-indukálta másodlagos parkinsonismus

G2120

Más külső tényezők okozta másodlagos parkinsonismus

G2130

Agyvelőgyulladás utáni parkinsonismus

G2180

Egyéb másodlagos parkinsonismus

G2190

Másodlagos parkinsonismus k.m.n.

G2300

Hallervorden-Spatz betegség

G2380

A törzsdúcok egyéb, meghatározott elfajulásos megbetegedései

G2390

A törzsdúcok nem meghatározott elfajulásos betegsége

G2400

Gyógyszer kiváltotta dystonia

G2410

Idiopathiás familiaris dystonia

G2420

Idiopathiás nem-familiaris dystonia

G2430

Spasticus torticollis

G2440

Idiopathiás orofacialis dystonia

G2450

Szemhéjgörcs (blepharospasmus)

G2480

Egyéb dystonia

G2490

Dystonia, k.m.n.

G2500

Essentialis tremor

G2510

Gyógyszer-indukálta tremor

G2520

Egyéb meghatározott tremorok

G2530

Myoclonus

G2540

Gyógyszer-indukálta chorea

G2550

Egyéb chorea

G2560

Gyógyszer-indukálta és egyéb szervi eredetű tic-ek

G2580

Egyéb meghatározott, extrapyramidalis és mozgási rendellenességek

G2590

Extrapyramidalis és mozgási rendellenesség, k.m.n.

G35H0

Sclerosis multiplex

G3600

A látóideg velőhüvely gyulladása [neuromyelitis optica Devic]

G3610

Heveny és félheveny vérzéses leukoencephalitis [Hurst]

G3680

Egyéb meghatározott heveny disszeminált demyelinisatio

G3690

Heveny, disszeminált demyelinisatio, k.m.n.

G3700

Diffúz sclerosis

G3710

A corpus callosum centrális demyelinisatiója

G3720

A híd centrális myelinolysise

G3730

Akut myelitis transv. a közp. idegrendszer demyelinisatiós betegségében

G3740

Félheveny nekrotizáló myelitis

G3750

Koncentrikus sclerosis [Baló]

G3780

A központi idegrendszer egyéb meghatározott demyelinisatiós betegségei

G3790

A központi idegrendszer demyelinisatiós betegsége k.m.n.

G4000

Lokalizáció függő idiopathiás epilepsia lokális kezdetű rohamokkal

G4010

Lokalizáció függő tüneti epilepsia egyszerű parciális rohamokkal

G4020

Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal

G4030

Általánosult idiopathiás epilepsia és epilepsiás syndromák

G4040

Egyéb általánosult epilepsiák és epilepsiás syndromák

G4050

Speciális epilepsiás syndromák

G4060

Grand mal rohamok k.m.n. (petit mal-lal vagy anélkül)
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G4070

Petit mal k.m.n. grand mal rohamok nélkül

G4080

Egyéb epilepsia

G4090

Epilepsia, k.m.n.

G5270

Több agyideg rendellenességei

G5280

Az agyidegek egyéb meghatározott rendellenességei

G5290

Agyideg rendellenesség k.m.n.

G5400

Plexus brachialis rendellenességek

G5410

Ágyéki-keresztcsonti plexus rendellenességek

G5420

Nyaki gyök-rendellenességek m.n.o.

G5430

Háti gyök-rendellenességek m.n.o.

G5440

Ágyéki-keresztcsonti gyök-rendellenességek m.n.o.

G5450

Amyotrophia neuralgica

G5460

Végtag fantom-syndroma fájdalommal

G5480

Egyéb gyök és plexus rendellenességek

G5490

Gyök és plexus rendellenesség k.m.n.

G5600

Carpal tunnel (carpalis alagút) syndroma

G5610

A n. medianus egyéb károsodásai

G5620

A n. ulnaris károsodása

G5630

A n. radialis károsodása

G5640

Causalgia

G5680

A felső végtag egyéb mononeuropathiái

G5690

Felső végtagi mononeuropathia, k.m.n.

G5730

A n. popliteus lat. károsodása

G5740

A n. popliteus int. károsodása

G5790

Alsó végtagi mononeuropathia, k.m.n.

G5890

Mononeuropathia, k.m.n.

G6000

Örökletes mozgató- és érzőideg bántalom

G6010

Refsum betegség

G6020

Örökletes ataxiához társuló idegbántalom

G6030

Idiopathiás progresszív neuropathia

G6080

Egyéb örökletes és idiopathiás idegbántalmak

G6090

Örökletes és idiopathiás neuropathia k.m.n.

G6100

Guillain-Barré-syndroma

G6110

Serum neuropathia

G6180

Egyéb gyulladásos polyneuropathiák

G6190

Gyulladásos polyneuropathia k.m.n.

G6210

Alkoholos polyneuropathia

G6220

Egyéb toxikus tényezők okozta polyneuropathia

G6280

Egyéb meghatározott polyneuropathiák

G6290

Polyneuropathia k.m.n.

G64H0

A környéki idegrendszer egyéb megbetegedései

G7000

Myasthenia gravis

G7010

Toxikus myoneuralis megbetegedések

G7020

Veleszületett és fejlődési myasthenia

G7080

Egyéb meghatározott myoneuralis rendellenességek

G7090

Myoneuralis rendellenesség, k.m.n.

5659

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 121. szám

BNO KÓD

BNO JEL

BNO NÉV

G7100

Izom dystrophia

G7110

Myotoniás rendellenességek

G7120

Veleszületett myopathiák

G7130

Mitochondrialis izombántalom m.n.o.

G7180

Az izomzat egyéb elsődleges rendellenességei

G7190

Elsődleges izom-rendellenesség k.m.n.

G7200

Gyógyszer okozta izombántalom

G7210

Alkoholos izombántalom

G7220

Egyéb mérgező anyagok okozta izombántalom

G7240

Gyulladásos myopathia m.n.o.

G7280

Egyéb meghatározott myopathiák

G7290

Myopathia k.m.n.

G8000

Spasticus agyi bénulás

G8010

Spasticus kétoldali bénulás

G8020

Csecsemőkori féloldali bénulás

G8030

Dyskineticus agyi bénulás

G8040

Ataxiás agyi bénulás

G8080

Egyéb csecsemőkori agyi bénulás

G8090

Csecsemőkori agyi bénulás k.m.n.

G8100

Féloldali petyhüdt bénulás

G8110

Féloldali spasticus bénulás

G8190

Féloldali bénulás k.m.n.

G8300

Felső végtag kétoldali bénulása

G8320

Az egyik felső végtag bénulása

G8330

Egy végtag bénulása k.m.n.

G9100

Kommunikáló hydrocephalus

G9110

Elzáródásos hydrocephalus

G9120

Normál nyomású hydrocephalus

G9130

Sérülést követő hydrocephalus k.m.n.

G9180

Egyéb hydrocephalus

G9190

Hydrocephalus k.m.n.

G9300

Agyi tömlők (cysták)

G9310

Anoxiás agyi károsodás m.n.o.

G9320

Jóindulatú koponyaűri nyomásfokozódás

G9330

Vírusfertőzés utáni kifáradásos tünetegyüttes

G9340

Encephalopathia k.m.n.

G9350

Agyi nyomásfokozódás

G9360

Agyvizenyő

G9370

Reye-syndroma

G9380

Egyéb meghatározott agyi megbetegedések

G9390

Agyi rendellenesség k.m.n.

G9510

Ér-eredetű gerincvelői bántalmak

G9520

Gerincvelő kompresszió k.m.n.

G9580

A gerincvelő egyéb meghatározott betegségei

G9590

A gerincvelő nem-meghatározott betegsége

G9780

A központi idegrendszer egyéb beavatkozás utáni rendellenességei
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I0100

Heveny rheumás szívburokgyulladás

I0110

Heveny rheumás szívbelhártya-gyulladás

I0120

Heveny rheumás szívizomgyulladás

I0180

Egyéb heveny rheumás szívbetegség

I0190

Heveny rheumás szívbetegség, k.m.n.

I0500

A kéthegyű billentyű szűkülete

I0510

A kéthegyű billentyű rheumás elégtelensége

I0520

A kéthegyű billentyű szűkülete elégtelenséggel

I0580

A kéthegyű billentyű egyéb betegségei

I0590

A kéthegyű billentyű betegsége, k.m.n.

I0600

Rheumás aorta szűkület

I0610

Rheumás aorta elégtelenség

I0620

Rheumás aortaszűkület elégtelenséggel

I0680

Egyéb rheumás aortabillentyű-betegségek

I0690

Rheumás aortabillentyű-betegség, k.m.n.

I0700

A háromhegyű billentyű szűkülete

I0710

A háromhegyű billentyű elégtelensége

I0720

Háromhegyű billentyű szűkület elégtelenséggel

I0780

A háromhegyű billentyű egyéb betegségei

I0790

A háromhegyű billentyű betegsége, k.m.n.

I0800

A kéthegyű- és az aortabillentyűk együttes rendellenességei

I0810

A kéthegyű- és a háromhegyű billentyűk együttes rendellenességei

I0820

Az aorta- és a háromhegyű billentyűk együttes rendellenességei

I0830

Az aorta-, kéthegyű, háromhegyű billentyűk kombinált rendellenességei

I0880

Egyéb többszörös billentyűbetegségek

I0890

Többszörös billentyűbetegség, k.m.n.

I0900

Rheumás szívizomgyulladás

I0910

A szívbelhártya rheumás betegsége, a billentyű, k.m.n.

I0920

Idült rheumás szívburokgyulladás

I0980

Egyéb meghatározott rheumás szívbetegségek

I0990

Rheumás szívbetegség, k.m.n.

I10H0

Magasvérnyomás-betegség (elsődleges)

I1100

Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenséggel

I1190

Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenség nélkül

I1300

Hypertensiv szív- és vesebetegség (congestiv) szívelégtelenséggel

I1310

Hypertensiv szív- és vesebetegség veseelégtelenséggel

I1320

Hypertensiv szív- és vesebetegség szív- és veseelégtelenséggel

I1390

Magasvérnyomás eredetű szív- és vesebetegség, k.m.n.

I2000

Instabil angina pectoris

I2100

Heveny elülső fali transmuralis szívizomelhalás

I2110

Heveny alsó fali transmuralis szívizomelhalás

I2120

Egyéb lokalizációjú heveny transmuralis szívizomelhalás

I2130

Heveny transmuralis szívizomelhalás a lokalizáció megjelölése nélkül

I2140

Heveny subendocardialis szívizomelhalás

I2190

Heveny szívizomelhalás, k.m.n.

I2200

Ismétlődő elülső fali szívizomelhalás
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I2210

Ismétlődő inferior szívizomelhalás

I2280

Ismétlődő szívizomelhalás egyéb lokalizációban

I2290

Ismétlődő szívizomelhalás nem meghatározott helyen

I2500

Atheroscleroticusként megnevezett szív- és érrendszer betegség

I2510

Atheroscleroticus szívbetegség

I2520

Régi szívizomelhalás

I2530

Szívaneurysma

I2540

Koszorúér-aneurysma

I2550

Ischaemiás cardiomyopathia

I2560

Néma szívizom-ischaemia

I2580

Idült ischaemiás szívbetegség egyéb formái

I2590

Idült ischaemiás szívbetegség, k.m.n.

I2600

Tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével

I2690

Tüdőembolia heveny cor pulmonale említése nélkül

I2700

Elsődleges pulmonalis hypertensio

I2780

Egyéb meghatározott pulmonalis szívbetegség

I2790

Pulmonalis szívbetegség, k.m.n.

I2880

A tüdőerek egyéb meghatározott betegségei

I3300

Heveny és félheveny fertőzéses szívbelhártya-gyulladás

I3390

Heveny szívbelhártya-gyulladás, k.m.n.

I3400

A kéthegyű billentyű elégtelensége

I3410

A kéthegyű billentyű prolapsusa

I3420

Mitralis (billentyű) stenosis, nem rheumás

I3480

A mitralis billentyű egyéb, nem rheumás eredetű betegségei

I3490

A mitralis billentyű nem rheumás eredetű betegsége, k.m.n.

I3500

Az aorta (billentyű) szűkülete

I3510

Az aorta (billentyű) elégtelensége

I3520

Aorta (billentyű) szűkület billentyűelégtelenséggel

I3580

Az aortabillentyű egyéb rendellenességei

I3590

Aortabillentyű rendellenesség, k.m.n.

I3600

A háromhegyű billentyű nem rheumás szűkülete

I3610

A háromhegyű billentyű nem rheumás elégtelensége

I3620

A háromhegyű billentyű nem rheumás szűkülete billentyűelégtelenséggel

I3680

A háromhegyű billentyű egyéb, nem rheumás eredetű rendellenességei

I3690

A háromhegyű billentyű nem rheumás eredetű rendellenessége, k.m.n.

I3700

A pulmonalis billentyű szűkülete

I3710

A pulmonalis billentyű elégtelensége

I3720

A pulmonalis billentyű szűkülete elégtelenséggel

I3780

A pulmonalis billentyű egyéb meghatározott rendellenességei

I3790

Pulmonalis billentyű rendellenesség, k.m.n.

I38H0

Szívbelhártya-gyulladás, billentyű nem meghatározott

I4200

Dilatativ cardiomyopathia

I4220

Egyéb hypertrophiás cardiomyopathia

I4290

Cardiomyopathia, k.m.n.

I4400

Elsőfokú pitvar-kamrai block

I4410

Másodfokú pitvar-kamrai block
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I4420

Teljes pitvar-kamrai block

I4430

Egyéb és nem meghatározott pitvar-kamrai block, k.m.n.

I4440

Bal elülső fascicularis block

I4450

Bal hátsó fascicularis block

I4460

Egyéb és nem meghatározott fascicularis block

I4470

Bal Tawara-szár-block, k.m.n.

I4500

Jobb Tawara-szár block

I4510

Egyéb és nem meghatározott jobb Tawara-szár block

I4520

Bifascicularis block

I4530

Trifascicularis block

I4540

Intraventricularis block

I4550

Egyéb meghatározott szívblock

I4560

Pre-excitatiós syndroma

I4580

Egyéb meghatározott ingervezetési zavarok

I4590

Ingervezetési zavar, k.m.n.

I4710

Supraventricularis tachycardia

I4720

Kamrai tachycardia

I4790

Paroxysmalis tachycardia, k.m.n.

I48H0

Pitvari fibrillatio és flutter

I4900

Kamra fibrillatio és flutter

I4910

Pitvari extrasystole

I4920

Junctionalis extrasystole

I4930

Kamrai extrasystole

I4940

Egyéb és nem meghatározott extrasystole

I4950

Sick sinus syndroma

I4980

Egyéb meghatározott szívritmuszavarok

I4990

Szívritmuszavar, k.m.n.

I5100

Szerzett sövénydefektus

I5110

Ínhúrszakadás, m.n.o.

I5120

Szemölcsizom szakadás, m.n.o.

I5130

Szívüregi thrombosis, m.n.o.

I5160

Szív- és érrendszeri betegség, k.m.n

I6000

Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból

I6010

Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából

I6020

Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból

I6030

Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans posteriorból

I6040

Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból

I6050

Subarachnoidealis vérzés az arteria vertebralisból

I6060

Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból

I6070

Subarachnoidealis vérzés k.m.n. koponyaűri artériából

I6080

Egyéb subarachnoidealis vérzés

I6081

Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége – hemispheriális

I6082

Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége – axiális supratentoriális

I6083

Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége – infratentoriális

I6090

Subarachnoidealis vérzés, k.m.n.

I6100

Agyállományi vérzés féltekében, subcorticalis
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I6110

Agyállományi vérzés féltekében, corticalis

I6120

Agyállományi vérzés féltekében, k.m.n.

I6130

Agyállományi vérzés agytörzsben

I6140

Agyállományi vérzés kisagyban

I6150

Agyállományi vérzés agykamrában

I6160

Agyállományi vérzés több lokalizációban

I6180

Agyállományi vérzés, egyéb

I6190

Agyállományi vérzés, k.m.n.

I6200

Keményburok alatti (subduralis) vérzés (heveny) (nem-traumás)

I6210

Extraduralis vérzés

I6290

Koponyaűri vérzés (nem-traumás), k.m.n.

I6300

Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek rögösödése miatt

I6310

Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek emboliája miatt

I6320

Agyi infarctus a praecerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt

I6330

Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt

I6340

Agyi infarctus a cerebralis ütőerek emboliája miatt

I6350

Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt

I6360

Agyi infarctus az agyi visszerek nem suppurativ rögösödése miatt

I6380

Agyi infarctus, egyéb

I6390

Agyi infarctus, k.m.n.

I64H0

Szélütés (stroke) nem vérzésnek vagy infarctusnak minősítve

I6680

Egyéb agyi artériák elzáródása és szűkülete

I6690

Nem-meghatározott agyi arteria elzáródása és szűkülete

I6700

Agyi ütőerek nem-rupturált dissectiója

I6710

Agyi aneurysma, nem-rupturált

I6750

Moyamoya-betegség

I6760

A koponyaűri vénás rendszer nem suppurativ rögösödése

I6770

Agyi ütőérgyulladás, m.n.o.

I6780

Egyéb, meghatározott cerebrovascularis betegségek

I6790

Cerebrovascularis betegség, k.m.n.

I6900

Pókhálóhártya alatti vérzés következményei

I6910

Agyállományi vérzés következményei

I6920

Egyéb, nem traumás koponyaűri vérzés következményei

I6930

Agyi infarctus következményei

I6940

Stroke nem vérzésként vagy infarctusként jelölt következményei

I6980

Egyéb és k.m.n. cerebrovascularis betegségek következményei

I7000

Az aorta atherosclerosisa

I7010

A veseütőér atherosclerosisa

I7020

A végtagi ütőerek atherosclerosisa

I7021

A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine I.

I7022

A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine II.

I7023

A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine III.

I7024

A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine IV.

I7080

Egyéb ütőerek atherosclerosisa

I7090

Általános és k.m.n. atherosclerosis

I7100

Az aorta [bármely részének] dissectiója

5664

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 121. szám

BNO KÓD

BNO JEL

BNO NÉV

I7110

A mellkasi aorta aneurysmája, megrepedt

I7120

A mellkasi aorta aneurysmája, repedés említése nélkül

I7130

A hasi aorta aneurysmája, megrepedt

I7140

A hasi aorta aneurysmája, repedés említése nélkül

I7150

Thoracoabdominalis aorta-aneurysma, megrepedt

I7160

Thoracoabdominalis aorta-aneurysma, repedés említése nélkül

I7180

Aorta-aneurysma, k.m.n. lokalizációjú, megrepedt

I7190

Aorta-aneurysma, k.m.n. lokalizációjú, repedés említése nélkül

I7200

Arteria carotis aneurysma

I7210

A felső végtag ütőereinek aneurysmája

I7220

Az arteria renalis aneurysmája

I7230

Az arteria iliaca aneurysmája

I7240

Az alsó végtag ütőereinek aneurysmája

I7280

Egyéb, megnevezett ütőerek aneurysmája

I7290

Nem jelölt lokalizációjú ütőér-aneurysma

I7300

Raynaud-syndroma

I7301

Raynaud-syndroma, primer

I7302

Raynaud-syndroma, secunder

I7309

Raynaud-syndroma, k.m.n.

I7310

Thromboangiitis obliterans [Buerger]

I7380

Egyéb, meghatározott perifériás érbetegségek

I7390

Perifériás érbetegség, k.m.n.

I7400

A hasi aorta emboliája és rögösödése

I7410

Az aorta egyéb és nem megjelölt részeinek emboliája és rögösödése

I7420

A felső végtag ütőereinek emboliája és rögösödése

I7430

Az alsó végtag ütőereinek emboliája és rögösödése

I7440

Végtagi ütőerek, k.m.n. emboliája és rögösödése

I7450

Az arteria iliaca emboliája és rögösödése

I7480

Egyéb ütőerek emboliája és rögösödése

I7490

K.m.n. ütőér emboliája és rögösödése

I7700

Arteriovenosus sipoly, szerzett

I7710

Ütőérszűkület

I7711

Felsővégtagi kompressziós syndroma vérkeringési zavarral (TOS)

I7720

Ütőér repedés

I7730

Az ütőér fibromuscularis dysplasiája

I7740

Arteria coeliaca kompressziós syndroma

I7750

Ütőér elhalás

I7760

Arteritis, nem-meghatározott

I7780

Az artériák és arteriolák egyéb meghatározott rendellenességei

I7790

Artériák és arteriolák rendellenessége, k.m.n.

I7800

Teleangiectasia hereditaria haemorrhagica

I8080

Phlebitis és thrombophlebitis más helyeken

I8081

Vena subclavia, vena axillaris, vv. Brachiales (mélyvénás) phlebitise és thrombophlebitise

I8090

Phlebitis és thrombophlebitis, nem meghatározott lokalizációjú

I8280

Egyéb meghatározott vénák emboliája és thrombosisa

I8300

Az alsó végtagok visszértágulatai fekéllyel
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I8320

Az alsó végtagok visszértágulata, fekéllyel és gyulladással

I8390

Alsó végtagok visszértágulatai fekély vagy gyulladás nélkül

I8700

Visszérgyulladás utáni tünetegyüttes

I8720

Vénás elégtelenség (idült) (perifériás)

I8780

Egyéb meghatározott visszérbetegségek

I8790

Visszérbetegség, k.m.n.

I8890

Nem specifikus nyirokcsomó-gyulladás, k.m.n.

I8900

Lymphoedema

I8901

Lymphoedema, m.n.o.

I8902

Lymphangiectasia

I8903

Lymphoedema chronica

I8910

Nyirokérgyulladás

I8980

Nyirokerek és nyirokcsomók egyéb, meghat. nem fert. eredetű betegségei

I8990

Nyirokerek és nyirokcsomók egyéb, nem fert. rendellenessége, k.m.n.

I9720

Emlőeltávolítás utáni nyirokpangás-syndroma

I9790

A keringési rendszer beavatkozás utáni rendellenessége, k.m.n.

I99H0

A keringési rendszer egyéb és nem-meghatározott rendellenességei

J42H0

Nem meghatározott idült bronchitis

J4310

Panlobaris emphysema

J4320

Centrilobularis emphysema

J4380

Egyéb emphysema

J4390

Emphysema, k.m.n.

J4480

Egyéb meghatározott idült obstructiv tüdőbetegség

J4490

Idült obstructiv tüdőbetegség, k.m.n.

J4500

Főként allergiás asthma

J4510

Nem-allergiás asthma

J4580

Kevert asthma

J4590

Asthma, k.m.n.

J47H0

Bronchiectasia

J60H0

Szénbányászok pneumoconiosisa

J61H0

Asbest és egyéb ásványi rostok okozta pneumoconiosis

J6200

Pneumoconiosis talcum (por)-tól

J6280

Pneumoconiosis kvarctartalmú egyéb poroktól

J6300

Aluminosis (tüdő-)

J6310

Bauxit-fibrosis (tüdő-)

J6320

Berylliosis

J6330

Grafit-fibrosis (tüdő)

J6340

Siderosis

J6350

Stannosis

J6380

Egyéb meghatározott szervetlen por okozta pneumoconiosis

J64H0

Nem-meghatározott pneumoconiosis

J6500

Gümőkórral társult pneumoconiosis

J6510

Szénbányászok pneumoconiosisa, aktív tüdőgümőkórral együtt

J6520

Azbeszt és ásványok okozta pneumoconiosis, aktív tüdőgümőkórral együtt

J6530

Silicotuberculosis

J6540

Nem meghatározott pneumoconiosis, aktív gümőkórral együtt
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J6600

Byssinosis

J6610

Lenmunkás betegség

J6620

Cannabinosis (indiai kender okozta légúti betegség)

J6680

Légúti betegség egyéb meghatározott szerves portól

J6700

Farmer-tüdő

J6710

Bagassosis

J6720

Madárkedvelők tüdőbetegsége

J6730

Suberosis

J6740

Malátacsíráztató tüdő

J6750

Gombatenyésztők tüdőbetegsége

J6760

Juharfa-munkás tüdő

J6770

Légkondicionáló és légnedvesítő okozta tüdőbetegség

J6780

Túlérzékenységi pneumonitis egyéb szerves poroktól

J6790

Túlérzékenységi pneumonitis nem meghatározott szerves portól

J7010

Sugárzás okozta idült és egyéb pulmonalis tünetek

J7030

Gyógyszer kiváltotta idült interstitialis tüdőrendellenességek

J7040

Gyógyszer kiváltotta interstitialis tüdő-rendellenesség, k.m.n.

J82H0

Pulmonalis eosinophilia, m.n.o.

J8400

Alveolaris és parietoalveolaris állapotok

J8401

Alveolaris proteinosis

J8410

Egyéb interstitialis tüdőbetegségek fibrosissal

J8411

Idiopathiás tüdőfibrosis

J8412

Alveolitis fibrotisans

J8413

Hamman-Rich syndroma

J8480

Egyéb meghatározott interstitialis tüdőbetegségek

J8490

Interstitialis tüdőbetegség, k.m.n.

J8500

Tüdő gangraena és necrosis

J8510

Tüdőtályog pneumoniával

J8520

Tüdőtályog pneumonia nélkül

J8530

Mediastinalis tályog

J9810

Tüdőcollapsus

J9820

Interstitialis emphysema

J9830

Compensatoricus emphysema

J9880

Egyéb meghatározott légzési rendellenességek

K20H0

Nyelőcsőgyulladás

K2100

Gastrooesophagealis reflux, oesophagitissel

K2200

Achalasia

K2210

Nyelőcsőfekély

K2220

Nyelőcső obstructio

K2230

Nyelőcsőátfúródás

K2240

A nyelőcső dyskinesise

K2250

Nyelőcső-diverticulum, szerzett

K2260

Gastrooesophagealis laceratiós haemorrhagiás syndroma

K2280

A nyelőcső egyéb meghatározott betegségei

K2290

A nyelőcső betegsége k.m.n.

K2500

Gyomorfekély heveny vérzéssel
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K2510

Gyomorfekély heveny átfúródással

K2520

Gyomorfekély heveny vérzéssel és átfúródással

K2530

Gyomorfekély heveny vérzés vagy átfúródás nélkül

K2540

Gyomorfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel

K2550

Gyomorfekély idült vagy k.m.n. átfúródással

K2560

Gyomorfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel és átfúródással

K2570

Gyomorfekély idült vérzés vagy átfúródás nélkül

K2590

Gyomorfekély nem heveny, nem idült, vérzés vagy átfúródás nélkül

K2600

Nyombélfekély heveny vérzéssel

K2610

Nyombélfekély heveny átfúródással

K2620

Nyombélfekély heveny vérzéssel és átfúródással

K2630

Nyombélfekély heveny vérzés vagy átfúródás nélkül

K2640

Nyombélfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel

K2650

Nyombélfekély idült vagy k.m.n. átfúródással

K2660

Nyombélfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel és átfúródással

K2670

Nyombélfekély idült vérzés vagy átfúródás nélkül

K2690

Nyombélfekély nem heveny, nem idült, vérzés vagy átfúródás nélkül

K2800

Gastrojejunalis fekély heveny vérzéssel

K2810

Gastrojejunalis fekély heveny átfúródással

K2820

Gastrojejunalis fekély heveny vérzéssel és átfúródással

K2830

Gastrojejunalis fekély heveny vérzés-átfúródás nélkül

K2840

Gastrojejunalis fekély idült vagy k.m.n. vérzéssel

K2850

Gastrojejunalis fekély idült vagy k.m.n. átfúródással

K2860

Gastrojejunalis fekély idült vagy k.m.n. vérzéssel-átfúródással

K2870

Gastrojejunalis fekély idült vérzés vagy átfúródás nélkül

K2890

Gastrojejunalis fekély, nem heveny, nem idült, vérzés-átfúródás nélkül

K3120

A gyomor homokóra-szűkülete

K3150

Nyombélszűkület

K3160

Gyomor- és nyombélsipoly

K4400

Rekeszsérv kizáródással, üszkösödés nélkül

K4410

Rekeszsérv üszkösödéssel

K5000

A vékonybél Crohn-betegsége

K5010

A vastagbél Crohn-betegsége

K5080

Crohn-betegség, egyéb

K5090

Crohn-betegség, k.m.n.

K5100

Enterocolitis ulcerosa (chronica)

K5110

Ileocolitis ulcerosa (chronica)

K5120

Proctitis ulcerosa (chronica)

K5130

Rectosigmoiditis ulcerosa (chronica)

K5140

Pseudopolyposis intestini crassi

K5150

Proctocolitis mucosa

K5180

Colitis ulcerosa egyéb

K5190

Colitis ulcerosa k.m.n.

K5200

Irradiatio utáni gastroenteritis és colitis

K5210

Toxikus gastroenteritis és colitis

K5220

Allergiás és nutritionalis gastroenteritis és colitis
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K5280

Egyéb meghatározott nem-fertőzéses gastroenteritis és colitis

K5290

Nem fertőzéses k.m.n. gastroenteritis és colitis

K5500

A belek heveny vascularis rendellenességei

K5510

A belek idült vascularis rendellenességei

K5520

A vastagbél angiodysplasiája

K5580

A belek egyéb vascularis rendellenességei

K5590

A belek vascularis rendellenessége k.m.n.

K5600

Hűdéses bélelzáródás (ileus paralyticus)

K5610

Bélbetüremkedés

K5620

Volvulus

K5630

Epekő ileus

K5640

Egyéb bél-impactiók

K5650

Bélösszenövések [kötegek] okozta bélelzáródás

K5660

Egyéb és nem meghatározott bélelzáródás

K5670

Bélelzáródás k.m.n.

K5700

A vékonybél diverticulosisa átfúródással és tályoggal

K5710

A vékonybél diverticulosisa átfúródás vagy tályog nélkül

K5720

Vastagbél diverticulosis, átfúródással és tályoggal

K5730

Vastagbél diverticulosis, átfúródás vagy tályog nélkül

K5740

Vékony- és vastagbél diverticulosis, átfúródással és tályoggal

K5750

Vékony- és vastagbél diverticulosis átfúródás vagy tályog nélkül

K5780

A bél k.m.n. részének diverticulosisa, átfúródással és tályoggal

K5790

A bél k.m.n. részének diverticulosisa, átfúródás vagy tályog nélkül

K6300

Béltályog

K6310

Bélátfúródás (nem traumás)

K6320

Bélsipoly

K6330

Bélfekély

K7000

Alkoholos zsírmáj

K7010

Alkoholos májgyulladás

K7020

Alkoholos májfibrosis és májsclerosis

K7030

Alkoholos májzsugorodás

K7040

Alkoholos májelégtelenség

K7090

Alkoholos májbetegség, k.m.n.

K7100

Toxikus májbetegség epepangással

K7110

Toxikus májbetegség, májelhalással

K7120

Toxikus májbetegség heveny májgyulladással

K7130

Toxikus májbetegség perzisztáló idült májgyulladással

K7140

Toxikus májbetegség krónikus lobularis hepatitissel

K7150

Toxikus májbetegség krónikus aktív hepatitissel

K7160

Toxikus májbetegség hepatitissel, m.n.o.

K7170

Toxikus májbetegség fibrosissal és cirrhosissal

K7180

Toxikus májbetegség egyéb máj-rendellenességekkel

K7190

Toxikus májbetegség, k.m.n.

K7200

Heveny és szubakut májelégtelenség

K7210

Idült májelégtelenség

K7290

Májelégtelenség, k.m.n.
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K7300

Krónikus perzisztáló hepatitis, m.n.o.

K7310

Krónikus lobularis hepatitis, m.n.o.

K7320

Krónikus aktív hepatitis, m.n.o.

K7321

Lupoid hepatitis

K7329

Krónikus aktív hepatitis k.m.n.

K7380

Egyéb krónikus hepatitis, m.n.o.

K7390

Krónikus hepatitis, k.m.n.

K7400

Máj-fibrosis

K7410

Máj-sclerosis

K7420

Májfibrosis sclerosissal

K7430

Primer biliaris cirrhosis

K7440

Secundaer biliaris cirrhosis

K7450

Biliaris cirrhosis, k.m.n.

K7460

Egyéb és k.m.n. májzsugorodás

K7500

Májtályog

K7510

Vena portae gyulladás

K7520

Nem specifikus reaktív májgyulladás

K7530

Granulomatosus májgyulladás, m.n.o.

K7580

Egyéb meghatározott gyulladásos májbetegségek

K7590

Gyulladásos májbetegség, k.m.n.

K7610

Idült májpangás

K7620

Necrosis haemorrhagica centralis hepatis

K7630

Májinfarctus

K7640

Peliosis hepatis

K7650

Venoocclusiv májbetegség

K7660

Portalis hypertensio

K7670

Hepatorenalis syndroma

K7680

A máj egyéb meghatározott megbetegedései

K7690

Májbetegség k.m.n.

K8300

Epeútgyulladás

K8310

Epevezeték-elzáródás

K8320

Epevezeték-átfúródás

K8330

Epevezeték sipoly

K8341

A sphincter Oddi görcse

K8350

Epeút cysta

K8380

Az epeutak egyéb meghatározott betegségei

K8390

Az epeutak betegsége k.m.n.

K85H0

Heveny hasnyálmirigy-gyulladás

K8600

Alkoholos idült hasnyálmirigy-gyulladás

K8610

Egyéb idült hasnyálmirigy-gyulladás

K8620

Hasnyálmirigy cysta

K8630

Hasnyálmirigy pseudocysta

K8680

A hasnyálmirigy egyéb meghatározott betegségei

K8690

A hasnyálmirigy betegsége k.m.n.

K9000

Coeliakia

K9020

Vak bélkacs (blind loop) syndroma, m.n.o.
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K9030

Steatorrhoea pancreatica

K9040

Felszívódási zavar intolerancia miatt, m.n.o.

K9080

Egyéb felszívódási zavar

K9090

Felszívódási zavar k.m.n.

K9110

Gyomorműtét utáni syndromák

K9120

Műtét utáni felszívódási zavar, m.n.o.

K9121

1-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség
(vékonybél <150 cm, jejunosztomával

K9122

2-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél <60 cm,
részleges vastagbélhiány)

K9123

3-as típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél <30 cm,
intakt vastagbél)

K9124

Műtét utáni bélelégtelenség, a vékonybél hossza nem ismert

K9140

Colostoma és enterostoma működési zavar

K9150

Postcholecystectomiás syndroma

K9180

Beavatkozás utáni egyéb emésztőrendszeri rendellenességek, m.n.o.

K9190

Beavatkozás utáni emésztőszervi rendellenesség k.m.n.

L0800

Pyoderma

L0880

A bőr és a bőralatti szövetek egyéb, meghatározott helyi fertőzései

L0890

A bőr és a bőralatti szövetek helyi fertőzései, k.m.n.

L5120

Toxikus epidermalis necrolysis [Lyell]

M0000

Staphylococcus okozta ízületi és sokízületi gyulladás

M0010

Pneumococcus okozta ízületi és sokízületi gyulladás

M0020

Egyéb streptococcus okozta ízületi és sokízületi gyulladás

M0080

Egyéb baktérium okozta arthritis és polyarthritis

M0090

Ízületi gyulladás nem specifikált pyogen kórokozó miatt

M0210

Dysenteriát követő arthropathia

M0220

Postimmunisatiós arthropathia

M0230

Reiter-betegség

M0280

Egyéb reaktív arthropathiák

M0290

Reaktív arthropathia, k.m.n.

M0500

Felty-syndroma

M0510

+

M0520
M0530

Rheumatoid tüdőbetegség (J99.0*)
Rheumatoid érgyulladás

+

Rheumatoid arthritis más szervek és szervrendszerek érintettségével

M0580

Egyéb seropositiv rheumatoid arthritis

M0590

Seropositiv rheumatoid arthritis, k.m.n.

M0600

Seronegativ rheumatoid arthritis

M0610

Felnőttkori kezdetű Still-betegség

M0620

Rheumatoid bursitis

M0640

Gyulladásos polyarthropathia

M0680

Egyéb, meghatározott rheumatoid arthritis

M0690

Rheumatoid arthritis, k.m.n.

M0800

Fiatalkori reumás ízületi gyulladás

M0810

Fiatalkori spondylitis ankylopoetica

M0820

Szisztémás kezdetű juvenilis arthritis
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M0830

Fiatalkori seronegativ polyarthritis

M0840

Kevés ízületet érintő fiatalkori ízületi gyulladás

M0880

Egyéb fiatalkori ízületi gyulladás

M0890

Fiatalkori ízületi gyulladás, k.m.n.

M1000

Idiopathiás köszvény

M1010

Ólom-kiváltotta köszvény

M1020

Gyógyszer-kiváltotta köszvény

M1030

Vesefunkció-károsodás okozta köszvény

M1040

Egyéb másodlagos köszvény

M1090

Köszvény k.m.n.

M1100

Hydroxyapatit lerakódásos betegség

M1110

Familiaris chondrocalcinosis

M1120

Chondrocalcinosis egyéb

M1180

Egyéb, meghatározott kristály arthropathiák

M1190

Kristály arthropathia, k.m.n.

M1200

Krónikus postrheumás arthropathia [Jaccoud]

M1210

Kaschin-Beck betegség

M1220

Villonodularis synovitis (pigmentált)

M1230

Palindrom rheumatismus

M1240

Intermittáló hydrarthrosis

M1250

Sérüléses arthropathia

M1280

Egyéb meghatározott arthropathiák, m.n.o.

M1300

Polyarthritis, k.m.n.

M1310

Monoarthritis, m.n.o.

M1380

Egyéb, meghatározott ízületi gyulladás

M1390

Ízületi gyulladás, k.m.n.

M1500

Elsődleges, általánosult (osteo-)arthrosis

M1510

Heberden-csomók (arthropathiával)

M1520

Bouchard csomók (arthropathiával)

M1530

Másodlagos többízületi arthrosis

M1540

Erosiv osteoarthrosis

M1580

Egyéb polyarthrosis

M1590

Polyarthrosis, k.m.n.

M1600

Elsődleges coxarthrosis, kétoldali

M1610

Egyéb elsődleges coxarthrosis

M1620

Kétoldali, dysplasia okozta coxarthrosis

M1630

Egyéb dysplasiás coxarthrosis

M1640

Kétoldali, posttraumás coxarthrosis

M1650

Egyéb posttraumás coxarthrosis

M1660

Egyéb másodlagos coxarthrosis, kétoldali

M1670

Egyéb másodlagos coxarthrosis

M1690

Coxarthrosis, k.m.n.

M1700

Elsődleges térdízületi arthrosis, kétoldali

M1710

Egyéb elsődleges térdízületi arthrosis

M1720

Kétoldali, posttraumás térdízületi arthrosis

M1730

Egyéb posttraumás gonarthrosis

5672

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 121. szám

BNO KÓD

BNO JEL

BNO NÉV

M1740

Egyéb másodlagos térdízületi arthrosis, kétoldali

M1750

Egyéb másodlagos térdízületi arthrosis

M1790

Térdízületi arthrosis, k.m.n.

M1800

Az I. carpometacarpalis ízület kétoldali elsődleges arthrosisa

M1810

Az I. carpometacarpalis ízület egyéb elsődleges arthrosisa

M1820

Az I. carpometacarpalis ízület kétoldali posttraumás arthrosisa

M1830

Az I. carpometacarpalis ízület egyéb posttraumás arthrosisa

M1840

Az I. carpometacarpalis ízület egyéb, kétoldali, másodlagos arthrosisa

M1850

Az I. carpometacarpalis ízület egyéb, másodlagos arthrosisa

M1890

Az I. carpometacarpalis ízület arthrosisa, k.m.n.

M1900

Egyéb elsődleges arthrosis

M1910

Egyéb ízületek posttraumás arthrosisa

M1920

Egyéb másodlagos arthrosis

M1980

Egyéb, meghatározott arthrosis

M1990

Arthrosis, k.m.n.

M2000

Kézujj(ak) deformitása

M2100

Valgus deformitás, m.n.o.

M2110

Varus deformitás, m.n.o.

M2150

Szerzett karomállású kéz, tuskókéz, karomállású láb, tuskóláb

M2160

Boka és láb egyéb szerzett deformitásai

M2170

Végtaghossz különbsége (szerzett)

M2180

A végtagok egyéb, meghatározott szerzett deformitásai

M2190

Szerzett végtag deformitás, k.m.n.

M2210

A térdkalács visszatérő (habitualis) subluxatiója

M2220

Patellofemoralis rendellenességek

M2330

Egyéb meniscus elváltozások

M2340

Szabad test a térdízületben

M2350

A térdízület krónikus instabilitása

M2400

Szabad test az ízületben

M2410

Egyéb ízületi porc rendellenességek

M2420

Szalag-rendellenesség

M2430

Pathologiás ízületi dislocatio és subluxatio, m.n.o.

M2440

Az ízület visszatérő dislocatiója és subluxatiója

M2460

Ízületi ankylosis

M2480

Egyéb meghatározott ízületi működési zavarok, m.n.o.

M2490

Ízületi elváltozás, k.m.n.

M2500

Haemarthros

M2510

Ízületi sipoly

M2520

Lötyögő ízület

M2530

Az ízület egyéb instabilitása

M2540

Ízületi folyadékgyülem (effusio)

M2560

Ízületi merevség, m.n.o.

M2570

Csontnövedék (osteophyta)

M2580

Egyéb, meghatározott ízületi rendellenességek

M2590

Ízületi rendellenesség, k.m.n.

M3000

Polyarteritis nodosa
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M3010

Polyarteritis tüdőérintettséggel [Churg-Strauss]

M3150

Óriássejtes arteritis polymyalgia rheumaticával

M3180

Egyéb, meghatározott nekrotizáló vasculopathiák

M3190

Nekrotizáló vasculopathia, k.m.n.

M3210

+

Szisztémás lupus erythematosus szerv és szervrendszer érintettségével

M3280

Szisztémás lupus erythematosus egyéb formái

M3290

Szisztémás lupus erythematosus, k.m.n.

M3300

Fiatalkori dermatomyositis

M3320

Polymyositis

M3390

Dermatopolymyositis, k.m.n.

M3400

Progresszív szisztémás sclerosis

M3480

Szisztémás sclerosis egyéb formái

M3502

Sjögren szindróma, primer non-exocrin tünetekkel

M3503

Sjögren szindróma, secunder

M3509

Sjögren szindróma, k.m.n.

M3511

Kevert kötőszöveti betegség (MCTD)

M3512

Nem differenciált autoimmun syndroma

M3513

Antifoszfolipid syndroma, primer

M3514

Antifoszfolipid syndroma, secunder

M3520

Behcet-kór

M3530

Polymyalgia rheumatica

M3590

A kötőszövet szisztémás érintettsége, k.m.n.

M4000

Tartási kyphosis

M4010

Egyéb másodlagos kyphosis

M4020

Egyéb és nem meghatározott kyphosis

M4030

Lapos-hát syndroma

M4040

Egyéb lordosis

M4050

Lordosis, k.m.n.

M4100

Kisgyermekkori idiopathiás gerincferdülés

M4110

Fiatalkori idiopathiás gerincferdülés

M4120

Egyéb idiopathiás scoliosis

M4130

Mellkasi eredetű gerincferdülés

M4140

Ideg-izom-eredetű scoliosis

M4150

Egyéb másodlagos scoliosisok

M4180

A scoliosis egyéb formái

M4190

Scoliosis, k.m.n.

M4200

A gerinc juvenilis osteochondrosisa

M4210

A gerinc felnőttkori osteochondrosisa

M4290

A gerinc osteochondrosisa, k.m.n.

M4300

Spondylolysis

M4310

Spondylolisthesis

M4320

A gerinc egyéb ankylosisai

M4330

Recidiv atlantoaxialis subluxatio myelopathiával

M4340

Egyéb recidiv atlantoaxialis subluxatio

M4350

Egyéb visszatérő gerincízületi subluxatio

M4360

Ferdenyak
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M4380

Egyéb meghatározott deformáló dorsopathiák

M4390

Deformáló dorsopathia, k.m.n.

M45H0

Spondylitis ankylopoetica

M4600

A gerinc enthesopathiái

M4610

Sacroileitis, m.n.o.

M4620

A csigolya osteomyelitise

M4630

A csigolyaközti porckorong (gennyes) fertőzése

M4640

Csigolyaközti porckorong-gyulladás, k.m.n.

M4650

Egyéb fertőzéses spondylopathiák

M4680

Egyéb meghatározott gyulladásos spondylopathiák

M4690

Gyulladásos spondylopathia, k.m.n.

M4700

+

Arteria spinalis anterior és vertebralis compressiós syndroma (G99.2*)

M4710

Egyéb spondylosis myelopathiával

M4720

Egyéb spondylosis radiculopathiával

M4780

Egyéb spondylosis

M4790

Spondylosis, k.m.n.

M4800

Gerinccsatorna szűkület

M4810

Spondylosis hyperostotica [Forestier]

M4820

A processus spinosusok összeérése (kissing spine)

M4830

Traumás spondylopathia

M4840

A csigolyák fáradásos törése

M4850

Csigolya összeroppanás, m.n.o.

M4880

Egyéb meghatározott spondylopathiák

M4890

Spondylopathia, k.m.n.

M5000

+

Nyaki porckorong rendellenesség myelopathiával (G99.2*)

M5010

Nyaki porckorong rendellenesség radiculopathiával

M5020

Egyéb nyaki porckorong dislocatio

M5030

Egyéb, nyaki porckorong degeneratio

M5080

Egyéb nyaki porckorong rendellenességek

M5090

Nyaki porckorong rendellenesség, k.m.n.

M5100

+

Lumbalis és más intervertebralis discus rendell. myelopathiával

M5110

Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával

M5120

Egyéb meghatározott intervertebrális discus dislocatio

M5130

Egyéb meghatározott intervertebrális discus degeneratio

M5140

Schmorl-csomók

M5180

Egyéb meghatározott intervertebrális discus rendellenességek

M5190

Intervertebrális discus rendellenesség, k.m.n.

M5300

Cervicocranalis syndroma

M5310

Cervicobrachialis syndroma

M5320

Gerinc instabilitás

M5330

Sacrococcygealis rendellenességek, m.n.o.

M5380

Egyéb meghatározott dorsopathiák

M5390

Dorsopathia, k.m.n.

M6020

A lágyrészek idegentest-granulomája, m.n.o.

M6080

Egyéb myositis

M6090

Myositis, k.m.n.
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M6100

Traumás eredetű myositis ossificians

M6110

Progressiv myositis ossificians

M6120

Az izmok bénulásos calcificatiója és ossificatiója

M6130

Az izmok calcificatiója és ossificatiója égéssel társulva

M6140

Egyéb meszesedés az izomban

M6150

Egyéb ossificatio az izomban

M6190

Calcificatio és ossificatio az izmokban, k.m.n.

M6250

Izomtömeg vesztés és atrophia, m.n.o.

M6280

Egyéb meghatározott izom-rendellenességek

M6290

Izom-rendellenesség, k.m.n.

M6500

Ínhüvely tályog

M6510

Egyéb fertőzéses tendinitis (synovitis)

M6511

Tendovaginitis, tendovaginitis purulenta

M6512

Mélytenyéri phlegmone

M6520

Calcificáló tendinitis

M6530

Pattanó ujj

M6540

Processus styloideus radialis tenosynovitis [de Quervain]

M6580

Egyéb synovitis és tenosynovitis

M6590

Synovitis és tenosynovitis, k.m.n.

M7000

A kéz és a csukló idült crepitáló synovitise

M7010

A kéz bursitise

M7020

Olecranon bursitis

M7030

A könyök egyéb bursitisei

M7060

Trochanter táji bursitis

M7070

A csípő egyéb bursitisei

M7090

K.m.n. lágyrész-rendellenességek erőltetés és nyomás következtében

M7500

A váll adhaesiv capsulitise

M7510

Rotator köpeny syndroma

M7520

Biceps tendinitis

M7530

A váll calcificaló tendinitise

M7540

A váll ízület ütődéses syndromája

M7550

Váll-bursitis

M7580

Egyéb vállelváltozások

M7590

Vállelváltozás, k.m.n.

M7660

Achilles tendinitis

M7680

Az alsó végtag egyéb enthesopathiái, kivéve a lábfejet

M7690

Az alsó végtag enthesopathiája, k.m.n.

M7700

Epicondylitis medialis

M7710

Epicondylitis lateralis

M7720

A csukló periarthritise

M7730

Calcaneus sarkantyú

M7780

Egyéb enthesopathiák, m.n.o.

M7900

Rheumatismus, k.m.n.

M7920

Neuralgia és neuritis, k.m.n.

M7990

Lágyrész-rendellenesség, k.m.n.

M8000

Postmenopausalis osteoporosis pathologiás töréssel

5676

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 121. szám

BNO KÓD

BNO JEL

BNO NÉV

M8010

Petefészek eltávolítás utáni osteoporosis pathologiás töréssel

M8020

Inaktivitási osteoporosis pathologiás töréssel

M8030

Sebészeti beavatkozás ut. malabsorptiós osteoporosis pathol. töréssel

M8040

Gyógyszer-indukálta osteoporosis pathologiás töréssel

M8050

Idiopathiás osteoporosis pathologiás töréssel

M8080

Egyéb osteoporosis pathologiás töréssel

M8090

Nem meghatározott osteoporosis pathologiás töréssel, k.m.n.

M8091

Krónikus májbetegség talaján kialakult osteoporosis, pathologiás töréssel

M8430

Stress-fractura, m.n.o.

M8440

Pathologiás csonttörés, m.n.o.

M8480

A csontfolytonosság egyéb rendellenességei

M8490

A csontfolytonosság rendellenessége, k.m.n.

M8600

Akut haematogen osteomyelitis

M8610

Egyéb akut osteomyelitis

M8620

Szubakut osteomyelitis

M8630

Idült, multifokális osteomyelitis

M8640

Idült osteomyelitis váladékozó üreggel

M8650

Egyéb idült, haematogen osteomyelitis

M8660

Egyéb idült osteomyelitis

M8680

Egyéb osteomyelitis

M8690

Osteomyelitis, k.m.n.

M8691

A koponya csontjait érintő osteomyelitis

M8700

Idiopathiás asepticus csontelhalás többszörös lokalizáció

M8701

Idiopathiás asepticus csontelhalás válltájék

M8702

Idiopathiás asepticus csontelhalás felkar

M8703

Idiopathiás asepticus csontelhalás alkar

M8704

Idiopathiás asepticus csontelhalás kéz

M8705

Idiopathiás asepticus csontelhalás medence és tompor

M8706

Idiopathiás asepticus csontelhalás lábszárcsont

M8707

Idiopathiás asepticus csontelhalás boka és lábfej

M8708

Idiopathiás asepticus csontelhalás egyéb

M8709

Idiopathiás asepticus csontelhalás k.m.n. lokalizáció

M8710

Gyógyszer okozta csontelhalás többszörös lokalizáció

M8711

Gyógyszer okozta csontelhalás válltájék

M8712

Gyógyszer okozta csontelhalás felkar

M8713

Gyógyszer okozta csontelhalás alkar

M8714

Gyógyszer okozta csontelhalás kéz

M8720

Posttraumás csontelhalás többszörös lokalizáció

M8721

Posttraumás csontelhalás válltájék

M8722

Posttraumás csontelhalás felkar

M8723

Posttraumás csontelhalás alkar

M8724

Posttraumás csontelhalás kéz

M8728

Posttraumás csontelhalás egyéb

M8729

Posttraumás csontelhalás k.m.n. lokalizáció

M8730

Egyéb másodlagos csontelhalás többszörös lokalizáció

M8731

Egyéb másodlagos csontelhalás válltájék

5677

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 121. szám

BNO KÓD

BNO JEL

BNO NÉV

M8732

Egyéb másodlagos csontelhalás felkar

M8733

Egyéb másodlagos csontelhalás alkar

M8734

Egyéb másodlagos csontelhalás kéz

M8735

Egyéb másodlagos csontelhalás medence és tompor

M8736

Egyéb másodlagos csontelhalás lábszárcsont

M8737

Egyéb másodlagos csontelhalás boka és lábfej

M8738

Egyéb másodlagos csontelhalás egyéb

M8739

Egyéb másodlagos csontelhalás k.m.n. lokalizáció

M8780

Egyéb csontelhalás többszörös lokalizáció

M8781

Egyéb csontelhalás válltájék

M8782

Egyéb csontelhalás felkar

M8783

Egyéb csontelhalás alkar

M8784

Egyéb csontelhalás kéz

M8785

Egyéb csontelhalás medence és tompor

M8786

Egyéb csontelhalás lábszárcsont

M8787

Egyéb csontelhalás boka és lábfej

M8788

Egyéb csontelhalás egyéb

M8789

Egyéb csontelhalás k.m.n. lokalizáció

M8790

Csontelhalás, k.m.n. többszörös lokalizáció

M8791

Csontelhalás, k.m.n. válltájék

M8792

Csontelhalás, k.m.n. felkar

M8793

Csontelhalás, k.m.n. alkar

M8794

Csontelhalás, k.m.n. kéz

M8795

Csontelhalás, k.m.n. medence és tompor

M8796

Csontelhalás, k.m.n. lábszárcsont

M8797

Csontelhalás, k.m.n. boka és lábfej

M8798

Csontelhalás, k.m.n. egyéb

M8799

Csontelhalás, k.m.n. lokalizáció

M8900

Algoneurodystrophia

M8940

Egyéb hypertrophiás osteoarthropathia

M9100

A medence juvenilis osteochondrosisa

M9110

A combfej juvenilis osteochondrosisa [Legg-Calvé-Perthes]

M9120

Coxa plana

M9130

Pseudocoxalgia

M9180

Egyéb juvenilis csípő és medence osteochondrosis

M9190

Juvenilis csípő és medence osteochondrosis, k.m.n.

M9240

A térdkalács juvenilis osteochondrosisa

M9250

A sípcsont és szárkapocs juvenilis osteochondrosisa

M9260

A lábtő juvenilis osteochondrosisa

M9270

A lábközépcsontok juvenilis osteochondrosisa

M9280

Egyéb, meghatározott juvenilis osteochondrosis

M9290

Juvenilis osteochondrosis, k.m.n.

M9300

A combcsont proximalis epiphysisének elcsúszása (nem traumás eredetű)

M9320

Osteochondritis dissecans

M9410

Visszatérő polychondritis

M9490

Porcrendellenesség, k.m.n.
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M9540

A mellkas és bordák szerzett deformitása

M9600

Álízület fúzió vagy arthrodesis után

M9610

Postlaminectomiás syndroma, k.m.n.

M9620

Besugárzás utáni kyphosis

M9630

Postlaminectomiás kyphosis

M9640

Műtét utáni lordosis

M9650

Besugárzás utáni scoliosis

M9660

Csonttörés ortopéd implant., ízületi prot. vagy csontbeültetés után

M9680

Egyéb beavatkozás utáni csont izomrendszer rendellenességek

M9690

Beavatkozás utáni csont izomrendszeri rendellenesség, k.m.n.

M9900

Segmentalis és somaticus dysfunctio

M9910

Komplex subluxatio (csigolya)

M9920

A gerinccsatorna subluxatio okozta szűkülete

M9930

A gerinccsatorna csontos szűkülete

M9940

A gerinccsatorna kötőszövetes szűkülete

M9950

A gerinccsatorna intervertebralis discus-okozta szűkülete

M9960

Az intervertebralis foramenek csontos és subluxatiós szűkülete

M9970

Az intervertebralis foramenek kötőszövetes és discus okozta szűkülete

M9980

Egyéb biomechanikai károsodások

M9990

Biomechanikai károsodás, k.m.n.

P0700

Extrém alacsony születési súly

P0711

Egyéb alacsony születési súly (1000–1499 g)

P0731

Egyéb koraszülött csecsemő, 29 betöltött hétnél (203 betöltött napnál)
kevesebb gestációs idő

P1010

Agyvérzés szülési sérülés következtében

P1110

Egyéb, szülési sérülés miatti agykárosodás

P1400

Erb-típusú bénulás szülési sérülés miatt

P1410

Klumpke-típusú bénulás szülési sérülés miatt

P1430

A kari idegfonat egyéb szülési sérülései

P1480

A perifériás idegrendszer egyéb részeinek szülési sérülései

P1490

A perifériás idegrendszer szülési sérülései, k.m.n.

P5260

Kisagyi és hátsó scala vérzés (nem traumás) a magzatban, újszülöttben

P9100

Újszülöttkori agyi ischaemia

P9120

Újszülöttkori agylágyulás

P9180

Az újszülött agyi állapotának egyéb meghatározott zavarai

P9190

Az újszülött agyi állapotának zavara, k.m.n.

Q0010

Koponya- és gerinchasadék

Q0100

Frontális agyvelősérv

Q0110

Nasofrontalis agyvelősérv

Q0120

Tarkótáji agyvelősérv

Q0180

Egyéb helyen lévő agyvelősérv

Q0190

Agyvelősérv, k.m.n.

Q02H0

Kisfejűség

Q0300

A Sylvius-csatorna rendellenességei

Q0310

A Magendie- és Luschka-nyílás atresiája

Q0380

Egyéb veleszületett agyvelősérv
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Q0390

Veleszületett vízfejűség, k.m.n.

Q0400

A kérgestest veleszületett rendellenességei

Q0410

A szaglókaréj hiánya

Q0420

Előagyhiány

Q0430

Az agyvelőállomány csökkenésével járó egyéb állapotok

Q0440

Dysplasia septo-optica

Q0450

Megalencephalia

Q0460

Veleszületett agyi cysták

Q0480

Az agy egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei

Q0490

Az agy k.m.n. veleszületett fejlődési rendellenessége

Q0500

Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűséggel

Q0510

Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűséggel

Q0520

Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűséggel

Q0530

Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon, vízfejűséggel

Q0540

K.m.n. gerinchasadék vízfejűséggel

Q0550

Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűség nélkül

Q0560

Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűség nélkül

Q0570

Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűség nélkül

Q0580

Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon vízfejűség nélkül

Q0590

Gerinchasadék, k.m.n.

Q0600

Gerincvelőhiány

Q0610

Gerincvelő hypoplasia és dysplasia

Q0620

A gerincvelő hasadéka (diastematomyelia)

Q0630

A cauda equina egyéb veleszületett rendellenességei

Q0640

Hydromyelia

Q0680

A gerincvelő egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei

Q0690

A gerincvelő veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q0700

Arnold-Chiari syndroma

Q0780

Az idegrendszer egyéb meghatározott veleszületett fejlődési rendell.

Q0790

Az idegrendszer k.m.n. veleszületett rendellenességei

Q1850

Kisszájúság

Q2000

Közös artériás törzs

Q2010

Kettős kiszájadzású jobb kamra

Q2020

Kettős kiszájadzású bal kamra

Q2030

Nagyartériák teljes transpositiója

Q2040

Egykamrájú szív

Q2050

Kóros pitvar-kamrai összeköttetés

Q2060

A pitvari fülcsék isomerismusa

Q2080

A szívüregek és összeköttetéseik egyéb veleszületett rendellenességei

Q2090

A szívüregek és összeköttetéseik veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q2100

Kamrai sövényhiány

Q2110

Pitvari sövényhiány

Q2120

Pitvar-kamrai sövényhiány

Q2130

Fallot-tetralogia

Q2140

Aortopulmonalis septumdefectus

Q2180

A szívsövények egyéb veleszületett rendellenességei
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Q2190

A szívsövény veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q2200

A tüdőverőér billentyű atresiája

Q2210

A tüdőverőér billentyű veleszületett szűkülete

Q2220

A tüdőverőér billentyű veleszületett elégtelensége

Q2230

A tüdőverőér billentyű egyéb veleszületett rendellenességei

Q2240

A háromhegyű billentyű veleszületett szűkülete

Q2250

Ebstein-anomalia

Q2260

Hypoplasiás jobb szív-syndroma

Q2280

A háromhegyű billentyű egyéb veleszületett rendellenességei

Q2290

A háromhegyű billentyű veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q2300

Az aortabillentyű veleszületett szűkülete

Q2310

Az aortabillentyű veleszületett elégtelensége

Q2320

A kéthegyű billentyű veleszületett szűkülete

Q2330

A kéthegyű billentyű veleszületett elégtelensége

Q2340

Hypoplasiás bal szív-syndroma

Q2380

Az aorta- és kéthegyű billentyűk egyéb veleszületett rendellenességei

Q2390

Az aorta- és kéthegyű billentyűk veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q2400

Dextrocardia

Q2410

Levocardia

Q2420

Hárompitvarú szív

Q2430

A tüdőverőér infundibularis szűkülete

Q2440

Veleszületett subaorticus szűkület

Q2450

A koszorúerek rendellenessége

Q2460

Veleszületett pitvar-kamrai block

Q2480

A szív egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei

Q2490

A szív veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q2500

Nyitott ductus arteriosus

Q2510

Coarctatio aortae

Q2520

Az aorta veleszületett elzáródása

Q2530

Aortaszűkület

Q2540

Az aorta egyéb veleszületett rendellenességei

Q2550

A tüdőverőér atresiája

Q2560

A tüdőverőér szűkülete

Q2570

A tüdőverőér egyéb veleszületett rendellenességei

Q2580

A nagyartériák egyéb veleszületett rendellenességei

Q2590

A nagyartériák veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q2600

A fő gyűjtőér veleszületett szűkülete

Q2610

Perzisztáló bal véna cava superior

Q2620

A tüdővénák teljes transpositiója

Q2630

A tüdővénák részleges transpositiója

Q2640

A tüdővisszér beszájadzásának k.m.n. rendellenessége

Q2650

A vena portae rendellenes beszájadzása

Q2660

Sipoly a v. portae és májarteria között

Q2680

A nagyvénák egyéb veleszületett rendellenességei

Q2690

A nagyvéna veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q2730

Perifériás arterio-venosus rendellenesség
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Q2740

Veleszületett visszértágulat

Q2741

Veleszületett visszértágulat a közp. idegrendsz.-ben és/vagy burkaiban

Q2780

A perifériás érrendszer egyéb meghatározott veleszületett rendell.

Q2790

A perifériás érrendszer veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q2820

Az agyi erek arterio-venosus rendellenessége

Q2830

Az agyi erek egyéb rendellenességei

Q3100

Gégehártya

Q3180

A gége egyéb veleszületett rendellenességei

Q3190

A gége veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q3200

A légcső falának veleszületett lágyulása

Q3210

A légcső egyéb veleszületett rendellenességei

Q3220

Veleszületett hörgőlágyulás

Q3230

Veleszületett hörgőszűkület

Q3240

A hörgő egyéb veleszületett rendellenességei

Q3300

Veleszületett cystás tüdő

Q3310

Járulékos tüdőlebeny

Q3320

A tüdő sequestratiója

Q3330

A tüdő hiánya (agenesise)

Q3340

Veleszületett hörgőtágulat

Q3350

Ectopiás szövet a tüdőben

Q3360

A tüdő hypo- és dysplasiája

Q3380

A tüdő egyéb veleszületett rendellenességei

Q3390

A tüdő veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q3490

A légzőrendszer veleszületett rendellenessége k.m.n.

Q3500

A keményszájpad kétoldali hasadéka

Q3510

A keményszájpad egyoldali hasadéka

Q3520

A lágyszájpad kétoldali hasadéka

Q3530

A lágyszájpad egyoldali hasadéka

Q3540

A lágy- és keményszájpad együttes kétoldali hasadéka

Q3550

A lágy- és keményszájpad együttes egyoldali hasadéka

Q3560

Szájpadhasadék, középvonali

Q3580

Szájpadhasadék, kétoldali, k.m.n.

Q3590

Szájpadhasadék, egyoldali, k.m.n.

Q3600

Ajakhasadék, kétoldali

Q3610

Ajakhasadék, középvonali

Q3690

Ajakhasadék, egyoldali

Q3700

Keményszájpad- ajakhasadék, kétoldali

Q3710

Keményszájpad- ajakhasadék, egyoldali

Q3720

Lágyszájpad- ajakhasadék, kétoldali

Q3730

Lágyszájpad- ajakhasadék, egyoldali

Q3740

Keményszájpad-, lágyszájpad- és ajakhasadék, kétoldali

Q3750

Keményszájpad-, lágyszájpad- és ajakhasadék, egyoldali

Q3780

Szájpad-ajakhasadék, kétoldali, k.m.n.

Q3790

Szájpad-ajakhasadék, egyoldali, k.m.n.

Q4010

Veleszületett hiatus-hernia

Q4200

A végbél veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete, sipollyal
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Q4210

A végbél veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete sipoly nélkül

Q4220

A végbélnyílás veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete, sipollyal

Q4230

A végbélnyílás veleszül. hiánya-elzáródása-szűkülete, sipoly nélkül

Q4280

A vastagbél egyéb szakaszainak veleszül. hiánya-elzáródása-szűkülete

Q4290

A vastagbél k.m.n. szakaszának veleszül. hiánya-elzáródása-szűkülete

Q4310

Hirschsprung-féle betegség

Q6500

A csípő veleszületett egyoldali dislocatiója

Q6510

A csípő veleszületett kétoldali dislocatiója

Q6520

A csípő veleszületett k.m.n. dislocatiója

Q6530

A csípő veleszületett egyoldali subluxatiója

Q6540

A csípő veleszületett kétoldali subluxatiója

Q6550

A csípő veleszületett k.m.n. subluxatiója

Q6560

Instabil csípő

Q6580

A csípő egyéb veleszületett deformitásai

Q6590

A csípő veleszületett deformitása, k.m.n.

Q6600

Dongaláb (pes equinovarus)

Q6660

A láb egyéb veleszületett, valgus jellegű deformitásai

Q6670

Boltíves láb (pes cavus)

Q6680

A láb egyéb veleszületett deformitásai

Q6690

A lábak rendellenessége, k.m.n.

Q6740

A koponya, arc és állkapocs egyéb veleszületett rendellenességei

Q6750

A gerinc veleszületett deformitása

Q6760

Pectus excavatum

Q6770

Pectus carinatum

Q6780

A mellkas egyéb veleszületett deformitásai

Q6900

Járulékos ujj(ak)

Q6910

Járulékos hüvelykujj(ak)

Q6920

Járulékos lábujj(ak)

Q7000

Összenőtt ujjak

Q7010

Úszóhártyás ujjak

Q7020

Összenőtt lábujjak

Q7030

Úszóhártyás lábujjak

Q7100

A felső végtag(ok) veleszületett teljes hiánya

Q7110

A felkar és alkar veleszületett hiánya, a kéz meglétével

Q7120

Mindkét alkar és kéz veleszületett hiánya

Q7130

Kéz és ujj(ak) veleszületett hiánya

Q7140

Az orsócsont megrövidülése

Q7150

A singcsont megrövidülése

Q7160

Rákolló-kéz

Q7180

A felső végtag(ok) egyéb redukciós defektusai

Q7190

A felső végtag redukciós defektusa, k.m.n.

Q7200

Az alsó végtag(ok) veleszületett teljes hiánya

Q7210

A comb és lábszár veleszületett hiánya, a lábfej meglétével

Q7220

Mindkét lábszár és láb veleszületett hiánya

Q7230

A láb és lábujj(ak) veleszületett hiánya

Q7240

A combcsont megrövidülése
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Q7250

A sípcsont megrövidülése

Q7260

A szárkapocs megrövidülése

Q7270

Hasadt láb

Q7280

Az alsó végtag(ok) egyéb redukciós defektusai

Q7290

Az alsó végtag redukciós defektusa, k.m.n.

Q7400

A felső végtagok és vállöv egyéb veleszületett rendellenességei

Q7410

A térd veleszületett rendellenessége

Q7420

Az alsó végtag(ok) és medenceöv egyéb veleszületett rendellenességei

Q7430

Arthrogryposis multiplex congenita

Q7480

Egyéb meghatározott veleszületett végtagrendellenességek

Q7490

A végtag(ok) k.m.n. veleszületett rendellenessége

Q7500

Koponyavarratok veleszületett elcsontosodása (craniosynostosis)

Q7510

Dysostosis craniofacialis

Q7530

Nagyfejűség (macrocephalia)

Q7540

Dysostosis mandibulofacialis

Q7550

Dysostosis oculomandibularis

Q7580

Az agy- és arckoponyacsontok egyéb meghatározott veleszül. rendell.

Q7590

Az agy- és arckoponyacsontok k.m.n. veleszületett rendellenességei

Q7600

Rejtett gerinchasadék (spina bifida occulta)

Q7610

Klippel-Feil syndroma

Q7620

Veleszületett csigolyacsuszamlás (spondylolisthesis)

Q7630

Veleszületett scoliosis veleszületett csontrendellenesség miatt

Q7640

A gerincoszlop egyéb veleszületett, scoliosissal nem társuló rendell.

Q7680

A csontos mellkas egyéb veleszületett rendellenességei

Q7690

A csontos mellkas veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q7800

Osteogenesis imperfecta

Q7810

Több csontra kiterjedő fibrosus dysplasia

Q7820

Márványcsont-betegség (osteopetrosis)

Q7830

Progresszív diaphysis dysplasia

Q7840

Enchondromatosis

Q7850

Metaphysis dysplasia

Q7860

Veleszületett multiplex exostosisok

Q7880

Egyéb meghatározott osteochondrodysplasiák

Q7890

Nem meghatározott osteochondrodysplasia

Q7960

Ehlers-Danlos syndroma

Q8090

Veleszületett ichtyosis, k.m.n.

Q8190

Epidermolysis bullosa, k.m.n.

Q8500

Neurofibromatosis (benignus)

Q8510

Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa)

Q8580

Egyéb, m.n.o. phakomatosisok

Q8581

Hemangioblastoma cerebelli

Q8582

Hemangioblastoma hemispheriális

Q8583

Hemangioblastoma spinális

Q8584

Hemangioblastoma agytörzsi

Q8590

Phakomatosis, k.m.n.

Q8600

Magzati alkohol-syndroma (torzulással)
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Q8610

Magzati hydantoin-syndroma

Q8620

Warfarin okozta torzulás

Q8680

Egyéb, ismert külső okú veleszületett malformatiós syndromák

Q8700

Főként az arc külalakját érintő veleszületett malformatiós syndromák

Q8710

Alacsonynövéssel kapcsolatos veleszületett malformatiós syndromák

Q8720

Főként a végtagokat érintő veleszületett malformatiós syndromák

Q8730

Veleszületett rendellenesség-syndromák gyorsult növekedéssel

Q8740

Marfan-syndroma

Q8750

Egyéb veleszül. malformatiós syndromák, egyéb csontváz-eltérésekkel

Q8780

Egyéb meghatározott, m.n.o. veleszületett malformatiós syndromák

Q9000

Trisomia 21, meioticus, non-disjunctiós típus

Q9010

Trisomia 21, mosaicismus, (mitoticus, non-disjunctiós típus)

Q9020

Trisomia 21, translocatiós típus

Q9090

Down-syndroma, k.m.n.

Q9100

Trisomia 18, meioticus, non-disjunctiós típus

Q9110

Trisomia 18, mosaicismus (mitoticus, non-disjunctiós típus)

Q9120

Trisomia 18, translocatio

Q9130

Edwards-syndroma, k.m.n.

Q9140

Trisomia 13, meioticus, non-disjunctiós

Q9150

Trisomia 13, mosaicismus (mitoticus, non-disjunctiós)

Q9160

Trisomia 13, translocatio

Q9170

Patau-syndroma, k.m.n.

Q9200

Teljes chromosoma trisomia, meioticus, non-disjunctiós

Q9210

Teljes chromosoma trisomia, mosaicismus (mitoticus, non-disjunctiós)

Q9220

Nagyobb chromosomarészt érintő részleges trisomia

Q9230

Kisebb chromosomarészt érintő részleges trisomia

Q9240

Csak prometafázisban észlelhető kettőzöttségek

Q9250

Kettőzöttségek egyéb teljes átrendeződéssel

Q9260

Számfeletti marker chromosomák

Q9270

Triploidia és polyploidia

Q9280

Az autosomák egyéb meghatározott trisomiái és részleges trisomiái

Q9290

Az autosomák k.m.n. trisomiája és részleges trisomiája

Q9300

Teljes chromosoma monosomia, meioticus, non-disjunctiós

Q9310

Teljes chromosoma monosomia, mosaicismus (mitoticus, non-dijunctiós)

Q9320

Dicentricus vagy gyűrűs chromosoma

Q9330

A 4. chromosoma rövid karjának törése

Q9340

Az 5. chromosoma rövid karjának törése

Q9350

Egyéb chromosomarészek törése

Q9360

Csak a prometafázisban észlelhető lefűződések

Q9370

Törések egyéb teljes átrendeződéssel

Q9380

Az autosomák egyéb törései

Q9390

Az autosomák törése, k.m.n.

Q9500

Kiegyensúlyozott translocatio és insertio normál egyénben

Q9510

Chromosoma inversio normál egyénben

Q9520

Kiegyensúlyozott autosomalis átrendeződés beteg egyénben

Q9530

Kiegyensúlyozott nemi/autosomális chromosoma átrendeződés betegben
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Q9540

Marker heterochromatinnal rendelkező egyén

Q9550

Egyén autosomalis törékeny locusszal

Q9580

Egyéb kiegyensúlyozott átrendeződések és strukturális markerek

Q9590

Kiegyensúlyozott átrendeződés és strukturális marker, k.m.n.

Q9600

45, X karyotypus

Q9610

46, X karyotypus iso (Xq)

Q9620

46, X karyotypus, kóros nemi chromosomával, kivéve iso (Xq)

Q9630

45, X/46XX vagy XY mosaicismus

Q9640

Mosaicismus, 45, X/egyéb sejtvonal(ak) kóros nemi chromosomával

Q9680

Turner-syndroma egyéb változatai

Q9690

Turner-syndroma, k.m.n.

Q9700

47, XXX karyotypus

Q9710

Nőnemű egyén háromnál több X-chromosomával

Q9720

Mosaicismus, változó számú X-chromosoma vonallal

Q9730

Nőnemű egyén 46, XY karyotípussal

Q9780

Egyéb meghat. sexchromosoma rendellenességek női fenotípus mellett

Q9790

Sexchromosoma rendellenesség női fenotípus mellett, k.m.n.

Q9800

Klinefelter-syndroma, karyotípus 47, XXY

Q9810

Klinefelter-syndroma, férfi, kettőnél több X-chromosomával

Q9820

Klinefelter-syndroma, férfi, 46, XX karyotípussal

Q9830

Egyéb férfi 46, XX karyotípussal

Q9840

Klinefelter-syndroma, k.m.n.

Q9850

47, XYY karyotípus

Q9860

Férfi, kóros szerkezetű nemi chromosomával

Q9870

Férfi, a nemi chromosoma mosaicismusával

Q9880

Egyéb meghat. nemi chromosoma rendell. férfi fenotípus mellett

Q9890

Nemi chromosoma rendellenesség, férfi fenotípus, k.m.n.

Q9900

46, XX/46, XY chimera

Q9910

46, XX valódi hermaphrodita

Q9920

Törékeny X-chromosoma

Q9980

Egyéb meghatározott chromosoma-rendellenességek

Q9990

Chromosoma-rendellenesség, k.m.n.

S0610

Traumás agyvizenyő

S0620

Az agy diffúz sérülése

S0630

Lokalizált agysérülés

S0640

Epiduralis vérzés

S0650

Traumás subduralis vérzés

S0660

Traumás subarachnoidealis vérzés

S0670

Koponyaűri sérülés hosszan tartó eszméletlenséggel

S0680

Egyéb koponyaűri sérülések

S0681

Traumás carotideo – cavernosus fistula

S0690

Koponyaűri sérülés, k.m.n.

S1400

A nyaki gerincvelő rázkódása oedemával

S1410

A nyaki gerincvelő egyéb és k.m.n. sérülései

S1420

A nyaki gerinc ideggyökének sérülése

S1430

A karfonat sérülése
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S1440

A nyak perifériás idegeinek sérülése

S2020

Mellkas zúzódása

S2200

Hátcsigolya törése

S2210

A háti csigolyák többszörös törése

S2220

A szegycsont törése

S2300

A háti porckorong traumás sérülése

S2350

A mellkas egyéb és k.m.n. részeinek rándulása és húzódása

S2400

A háti gerincvelő rázkódása és oedemája

S2410

A háti gerincvelő egyéb és k.m.n. sérülései

S2420

A háti gerinc ideggyökének sérülése

S3000

A medence és törzs alsó részének zúzódása

S3200

Az ágyéki csigolya törése

S3201

Az ágyéki csigolyatest törése

S3202

Az ágyéki csigolyaív törése

S3210

A keresztcsont törése

S3240

Az acetabulum törése

S3270

Az ágyéki csigolyák és medence többszörös törése

S3271

Az ágyéki csigolyák többszörös törése

S3272

A medence többszörös törése

S3280

Az ágyéki csigolyák és medence egyéb és k.m.n. részeinek törése

S3400

Az ágyéki gerincvelő rázkódása és oedemája

S3410

Az ágyéki gerincvelő egyéb sérülése

S3420

Ágyéki és kereszttáji ideggyök sérülése

S3430

A cauda equina sérülése

S3440

A lumboscaralis plexus sérülése

S3450

Az ágyéki, kereszttájéki és medencei symphaticus idegek sérülése

S3570

A hasüreg és medence több erének sérülése

S3811

A has, ágyék és a medence összenyomatásos sérülése

S4000

A váll és felkar zúzódása

S4070

A váll és felkar többszörös felületi sérülése

S4080

A váll és felkar egyéb felületi sérülése

S4090

A váll és felkar k.m.n. felületi sérülése

S4200

Kulcscsont-törés

S4210

Lapocka-törés

S4220

A humerus proximális végének törése

S4230

A humerus középső részének törése

S4240

A humerus distalis végének törése

S4270

A kulcscsont, lapocka és felkarcsont többszörös törése

S4280

A váll és felkar egyéb részeinek törése

S4290

A vállöv k.m.n. részének törése

S4300

A váll ficama

S4310

Az acromioclavicularis ízület ficama

S4320

A sternoclavicularis ízület ficama

S4330

A vállöv k.m.n. részének ficama

S4340

A vállízület rándulása és húzódása

S4350

Az acromioclavicularis ízület rándulása és húzódása
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S4360

A sternoclavicularis ízület rándulása és húzódása

S4370

A vállöv k.m.n. részeinek rándulása és húzódása

S4400

Az ulnaris ideg sérülése a felkar magasságában

S4410

A nervus medianus sérülése a felkar magasságában

S4420

A nervus radialis sérülése a felkar magasságában

S4430

A nervus axillaris sérülése

S4440

A nervus musculocutaneus sérülése

S4450

A váll és felkar érzőidegének sérülése a váll és felkar szintjében

S4470

Több ideg sérülése a váll és felkar szintjében

S4480

Egyéb idegek sérülése a váll és felkar szintjében

S4490

K.m.n. ideg sérülése a váll és felkar szintjében

S4590

A váll és felkar k.m.n. erének sérülése

S4600

A váll rotator köpenye inának sérülése

S4610

A biceps és a hosszú fej inának sérülése

S4620

A biceps egyéb részei izmának és inának sérülése

S4630

A triceps izmának és inának sérülése

S4670

A váll és felkar több izmának és inának sérülése

S4680

A váll és felkar egyéb izmainak és inainak sérülése

S4690

A váll és felkar k.m.n. izmának és inának sérülése

S47H0

A váll és felkar összenyomatása

S4800

A vállízület traumás amputatiója

S4810

A felkar traumás amputatiója

S4890

A felkar k.m.n. szintjének traumás amputatiója

S4970

A váll és felkar többszörös sérülése

S4990

A váll és felkar k.m.n. sérülése

S5000

A könyök zúzódása

S5090

Az alkar k.m.n. felületes sérülése

S5200

A singcsont (ulna) proximalis végének törése

S5210

Az orsócsont (radius) proximális végének törése

S5220

A singcsont (ulna) testének törése

S5230

Az orsócsont (radius) testének törése

S5240

A sing- és orsócsont testének törése

S5250

Az orsócsont (radius) distalis végének törése

S5260

A sing- és orsócsont distalis végének törése

S5270

Az alkar többszörös törése

S5280

Az alkar egyéb részeinek törése

S5290

Az alkar k.m.n. részének törése

S5310

A könyök k.m.n. részének ficama

S5400

A N. ulnaris sérülése az alkar szintjében

S5410

A N. medianus sérülése az alkar szintjében

S5420

A N. radialis sérülése az alkar szintjében

S5430

Az érzőidegek sérülése az alkar szintjében

S5470

Több ideg sérülése az alkar szintjében

S5480

Egyéb idegek sérülése az alkar szintjében

S5490

K.m.n. idegek sérülése az alkar szintjében

S5500

Az arteria ulnaris sérülése az alkar szintjében
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S5510

Az arteria radialis sérülése az alkar szintjében

S5520

Az alkar vénáinak sérülése

S5570

Az alkar több erének sérülése

S5580

Az alkar egyéb ereinek sérülése

S5590

Az alkar k.m.n. erének sérülése

S5600

A hüvelykujj hajlítóizmának és inának sérülése az alkar szintjében

S5610

A kéz többi ujja hajlító izmainak-inainak sérülése az alkar szintjében

S5620

Az alkar egyéb hajlító izmainak-inainak sérülése az alkar szintjében

S5630

A hüvelykujj feszítő-távolító izmai-inai sérülése az alkar szintjében

S5640

A kéz egyéb ujjai feszítő izmai-inai sérülése az alkar szintjében

S5650

Az alkar egyéb feszítő izmainak-inainak sérülése az alkar szintjében

S5670

Több izom és ín sérülése az alkar szintjében

S5680

Egyéb és k.m.n. izmok és inak sérülése az alkar szintjében

S5700

A könyök összenyomatása

S5780

Az alkar egyéb részeinek összenyomatása

S5790

Az alkar k.m.n. részének összenyomatása

S5800

A könyök traumás amputatiója

S5810

Az alkar traumás amputatiója

S5890

Az alkar traumás amputatiója szint megnevezése nélkül

S5970

A könyök és alkar többszörös sérülése

S5990

Az alkar k.m.n. sérülése

S6020

A csukló és kéz egyéb részeinek zúzódása

S6090

A csukló és kéz k.m.n. felületes sérülése

S6200

A kéz sajkacsontjának törése

S6210

Egyéb kéztőcsontok törése

S6240

A kézközépcsontok többszörös törése

S6270

A kéz ujjainak többszörös törése

S6280

A csukló és kéz k.m.n. részeinek törése

S6490

K.m.n. ideg sérülése a csukló és kéz szintjében

S6500

Az art. ulnaris sérülése a csukló és kéz szintjében

S6510

Az art. radialis sérülése a csukló és kéz szintjében

S6520

Az arcus palmaris superficialis sérülése

S6530

Az arcus palmaris profundus sérülése

S6800

A hüvelykujj (teljes) (részleges) traumás csonkolása

S6810

Egyéb kézujj (teljes) (részleges) traumás csonkolása

S6820

Két vagy több kézujj kizárólagos traumás csonkolása

S6830

Kézujj vagy részeinek, csukló, kéz egyéb részeinek együttes csonkolása

S6840

A kéz traumás csonkolása a csukló szintjében

S6880

A csukló és kéz egyéb részeinek traumás csonkolása

S6890

A csukló és kéz traumás csonkolása a szint meghatározása nélkül

S6970

A csukló és kéz többszörös sérülése

S7000

A csípő zúzódása

S7010

A comb zúzódása

S7200

A combnyak törése

S7210

Pertrochanter törés

S7220

Subtrochantericus törés
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S7230

A combcsont testének törése

S7240

A combcsont distalis törése

S7270

A combcsont többszörös törése

S7290

A combcsont k.m.n. részének törése

S7300

A csípő ficama

S7310

A csípő rándulása és húzódása

S7490

K.m.n. ideg sérülése a csípő és comb szintjében

S7590

K.m.n. ér sérülése a csípő és comb szintjében

S7620

A comb adductor izmainak és inainak sérülése

S7640

Egyéb és k.m.n. izmok és inak sérülése a comb szintjében

S7800

A csípőízület traumás csonkolása

S7810

Csípő és térd közötti traumás csonkolás

S7890

A csípő és comb traumás csonkolása a szint meghatározása nélkül

S7990

A csípő és comb k.m.n. sérülése

S8000

A térd zúzódása

S8010

A lábszár egyéb és k.m.n. részeinek zúzódása

S8090

A lábszár k.m.n. felületes sérülése

S8200

A térdkalács (patella) törése

S8210

A sípcsont proximalis végének törése

S8220

A sípcsont (tibia) testének törése

S8230

A sípcsont (tibia) distalis végének törése

S8250

A belboka törése

S8260

A külboka törése

S8270

A lábszár többszörös törése

S8290

A lábszár k.m.n. részének törése

S8320

A meniscus heveny sérülése

S8350

A térd elülső és hátsó keresztszalagjának rándulása és húzódása

S8370

A térd komplex sérülése

S8400

A N. tibialis sérülése a lábszár szintjében

S8410

A N. peroneus sérülése a lábszár szintjében

S8470

Több ideg sérülése a lábszár szintjében

S8490

K.m.n. ideg sérülése a lábszár szintjében

S8590

K.m.n. ér sérülése a lábszár szintjében

S8600

Az Achilles-ín sérülése

S8690

K.m.n. izom és ín sérülése a lábszár szintjében

S8800

A térd traumás csonkolása

S8810

A lábszár traumás csonkolása

S8890

A lábszár traumás csonkolása, szint k.m.n.

S8990

A lábszár k.m.n. sérülése

S9090

A láb és boka k.m.n. felületes sérülése

S9200

A sarokcsont törése

S9210

Az ugrócsont törése

S9220

Egyéb lábtő csont(ok) törése

S9230

Lábközépcsont törése

S9270

A láb többszörös törése

S9290

A láb törése, k.m.n.
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S9320

A boka- és láb-szalagok szakadása

S9340

A boka rándulása és húzódása

S9360

A láb egyéb és k.m.n. részeinek rándulása húzódása

S9490

K.m.n. ideg sérülése a boka és láb szintjében

S9590

K.m.n. erek sérülése a boka és láb szintjében

S9690

K.m.n. izom és ín sérülése a boka és ín szintjében

S9800

A láb traumás csonkolása a boka szintjében

S9810

Egy lábujj traumás csonkolása

S9820

Két vagy több lábujj traumás csonkolása

S9830

A láb egyéb részeinek traumás csonkolása

S9840

A láb traumás csonkolása szint meghatározása nélkül

S9990

A boka és láb k.m.n. sérülése

T0210

A törzs, derék és medence csontjainak együttes törései

T0240

Mindkét felső végtag csontjainak több tájékon lévő törései

T0250

Mindkét alsó végtag csontjainak több tájékon lévő törései

T0260

A felső- és alsó végtag(ok) csontjainak több tájékon lévő törései

T0270

A mellkas, hát alsó részei, medence és végtagcsontok együttes törései

T0280

Testtájékok csontjainak egyéb kombinációban lévő törései

T0290

Többszörös törések, k.m.n.

T0300

Ficam, rándulás és húzódás a fejen és a nyakon

T0310

Ficam, rándulás és húzódás a mellkason, deréktájon és a medencén

T0320

A felső végtag(ok) több tájékának ficama, rándulása és húzódása

T0330

Az alsó végtag(ok) több tájékának ficama, rándulása és húzódása

T0340

Az alsó és felső végtagok több tájékának ficama, rándulása és húzódása

T0380

Testtájékok egyéb kombinációban lévő ficama és húzódása

T0390

Többszörös ficamok, rándulások és húzódások, k.m.n.

T0400

Összenyomatásos sérülések a fejen és a nyakon

T0410

Összenyomatásos sérülések a mellkason, hason, deréktájon és a medencén

T0420

A felső végtag(ok) többszörös összenyomatásos sérüléseik

T0430

Az alsó végtag(ok) többszörös összenyomatásos sérülései

T0440

Az alsó és felső végtagok együttes összenyomatásos sérülései

T0470

A mellkas, has, deréktáj és medence együttes összenyomatásos sérülései

T0480

Testtájékok egyéb kombinációban lévő összenyomatásos sérülései

T0490

Többszörös összenyomatásos sérülések, k.m.n.

T0500

Mindkét kéz traumás amputatiója

T0510

Az egyik kéz és a másik kar traumás amputatiója [kivétel a kéz]

T0520

Mindkét kar traumás amputatiója [bármilyen szintben]

T0530

Mindkét láb traumás amputatiója

T0540

Egyik láb és másik lábszár traumás amputatiója [kivéve másik lábfej]

T0550

Mindkét lábszár traumás amputatiója [bármilyen szintben]

T0560

Felső és alsó végtag bármilyen komb. traumás amputat. k.m.n. szintben

T0580

Testtájékok egyéb kombinációban való traumás amputatiója

T0590

Többszörös traumás amputatio, k.m.n.

T0620

Idegek sérülése több testtájékkal együtt

T0640

Izmok és inak sérülése több testtájékkal együtt

T07H0

Többszörös sérülések, k.m.n.
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BNO KÓD

BNO JEL

BNO NÉV

T1160

A felső végtag traumás amputatiója, szint k.m.n.

T2000

A fej és nyak égése, foka nem meghatározott

T2010

A fej és nyak elsőfokú égése

T2020

A fej és nyak másodfokú égése

T2030

A fej és nyak harmadfokú égése

T2040

A fej és nyak maródása, foka k.m.n.

T2050

Fej és nyak elsőfokú maródása

T2060

A fej és nyak másodfokú maródása

T2070

A fej és nyak harmadfokú maródása

T2080

A nyak körkörös égése

T2100

A törzs nem meghatározott fokú égése

T2110

A törzs elsőfokú égése

T2120

A törzs másodfokú égése

T2130

A törzs harmadfokú égése

T2140

A törzs k.m.n. fokú maródása

T2150

A törzs elsőfokú maródása

T2160

A törzs másodfokú maródása

T2170

A törzs harmadfokú maródása

T2180

A törzs körkörös égése

T2200

A váll és felső végtag k.m.n. fokú égése, kivéve a csukló és kéz

T2210

A váll és felső végtag elsőfokú égése, kivéve a csukló és kéz

T2220

A váll és felső végtag másodfokú égése, kivéve a csukló és kéz

T2230

A váll és felső végtag harmadfokú égése, kivéve a csukló és kéz

T2240

A váll és felső végtag k.m.n. fokú maródása, kivéve a csukló és kéz

T2250

A váll és felső végtag elsőfokú maródása, kivéve a csukló és kéz

T2260

A váll és felső végtag másodfokú maródása, kivéve a csukló és kéz

T2270

A váll és felső végtag harmadfokú maródása, kivéve csukló és kéz

T2280

A felső végtag körkörös égése

T2300

A csukló és kéz k.m.n. fokú égési sérülése

T2310

A csukló és kéz elsőfokú égési sérülése

T2320

A csukló és kéz másodfokú égési sérülése

T2330

A csukló és kéz harmadfokú égési sérülése

T2340

A csukló és kéz k.m.n. fokú maródása

T2350

A csukló és kéz elsőfokú maródása

T2360

A csukló és kéz másodfokú maródása

T2370

A csukló és kéz harmadfokú maródása

T2400

A csípő és alsó végtag k.m.n. fokú égési sérülése, kivéve boka és láb

T2410

A csípő és alsó végtag elsőfokú égési sérülése, kivéve a boka és láb

T2420

A csípő és alsó végtag másodfokú égési sérülése, kivéve a boka és láb

T2430

A csípő és alsó végtag harmadfokú égési sérülése, kivéve a boka és láb

T2440

A csípő és alsó végtag k.m.n. fokú maródása, kivéve a boka és láb

T2450

A csípő és alsó végtag elsőfokú maródása, kivéve a boka és láb

T2460

A csípő és alsó végtag másodfokú maródása, kivéve a boka és láb

T2470

A csípő és alsó végtag harmadfokú maródása, kivéve a boka és láb

T2480

Az alsó végtag körkörös égése

T2500

A boka és láb k.m.n. fokú égési sérülése
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BNO JEL

BNO NÉV

T2510

A boka és láb elsőfokú égési sérülése

T2520

A boka és láb másodfokú égési sérülése

T2530

A boka és láb harmadfokú égési sérülése

T2540

A boka és láb k.m.n. fokú maródása

T2550

A boka és láb elsőfokú maródása

T2560

A boka és láb másodfokú maródása

T2570

A boka és láb harmadfokú maródása

T2600

A szemhéj és szemkörüli terület égése

T2610

A szaruhártya és kötőhártya égése

T2620

A szemgolyó szakadásával és elpusztulásával járó égés

T2630

A szem és függelékei más részeit érintő égés

T2640

A szem és függelékeinek égése, rész k.m.n.

T2650

A szemhéj és szemkörüli terület maródása

T2660

A szaruhártya és kötőhártya maródása

T2670

A szemgolyó szakadásával és elpusztulásával járó maródás

T2680

A szem és függelékei más részeit érintő maródás

T2690

A szem és függelékeinek maródása, rész k.m.n.

T2700

A gége és légcső égése

T2710

A gégét, légcsövet és tüdőt érintő égés

T2720

A légzőrendszer egyéb részeinek égése

T2730

A légzőrendszer égése, k.m.n.

T2740

A gége és légcső maródása

T2750

A gégét, légcsövet és tüdőt érintő maródás

T2760

A légzőrendszer egyéb részeinek maródása

T2770

A légzőrendszer k.m.n. részének maródása

T2800

A száj és garat égése

T2810

A nyelőcső égése

T2820

Az emésztőrendszer más részének égése

T2830

A belső húgy-ivarszervek égése

T2840

Más, k.m.n. belső szerv égése

T2850

A száj és garat maródása

T2860

A nyelőcső maródása

T2870

Az emésztőrendszer más részeinek maródása

T2880

A belső húgy-ivarszervek maródása

T2890

Más és k.m.n. belső szervek maródása

T2900

Több testtájék égési sérülése, foka nem meghatározott

T2910

Több testtájék égési sérülése, elsőfoknál nem nagyobb

T2920

Több testtájék égési sérülése, másodfoknál nem nagyobb

T2930

Több testtájék égési sérülése, az egyik legalább harmadfokú

T2940

Több testtájék maródása foka nem meghatározott

T2950

Több testtájék maródása, elsőfoknál nem nagyobb

T2960

Több testtájék maródása, másodfoknál nem nagyobb

T2970

Több testtájék maródása, az egyik legalább harmadfokú

T3000

Nem meghatározott testtájék égési sérülése, foka nem meghatározott

T3010

Nem meghatározott testtájék elsőfokú égési sérülése

T3020

Nem meghatározott testtájék másodfokú égési sérülése
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BNO NÉV

T3030

Nem meghatározott testtájék harmadfokú égési sérülése

T3040

Nem meghatározott testtájék maródása, foka nem meghatározott

T3050

Nem meghatározott testtájék elsőfokú maródása

T3060

Nem meghatározott testtájék másodfokú maródása

T3070

Nem meghatározott testtájék harmadfokú maródása

T3100

A testfelület kevesebb, mint 10%-át érintő égés

T3110

A testfelület 10–19%-át érintő égés

T3120

A testfelület 20–29%-át érintő égés

T3130

A testfelület 30–39%-át érintő égés

T3140

A testfelület 40–49%-át érintő égés

T3150

A testfelület 50–59%-át érintő égés

T3160

A testfelület 60–69%-át érintő égés

T3170

A testfelület 70–79%-át érintő égés

T3180

A testfelület 80–89%-át érintő égés

T3190

A testfelület 90, vagy több %-át érintő égés

T3200

A testfelület kevesebb, mint 10%-át érintő maródás

T3210

A testfelület 10–19%-át érintő maródás

T3220

A testfelület 20–29%-át érintő maródás

T3230

A testfelület 30–39%-át érintő maródás

T3240

A testfelület 40–49%-át érintő maródás

T3250

A testfelület 50–59%-át érintő maródás

T3260

A testfelület 60–69%-át érintő maródás

T3270

A testfelület 70–79%-át érintő maródás

T3280

A testfelület 80–89%-át érintő maródás

T3290

A testfelület 90, vagy több %-át érintő maródás

T3300

A fej felületes fagyása

T3310

A nyak felületes fagyása

T3320

A mellkas felületes fagyása

T3330

A hasfal, derék és medence felületes fagyása

T3340

A kar felületes fagyása

T3350

A csukló és kéz felületes fagyása

T3360

A csípő és comb felületes fagyása

T3370

A térd és a lábszár felületes fagyása

T3380

A boka és lábfej felületes fagyása

T3390

Egyéb és k.m.n. részek felületes fagyása

T3400

A fej szövetelhalással járó fagyása

T3410

A nyak szövetelhalással járó fagyása

T3420

A mellkas szövetelhalással járó fagyása

T3430

A hasfal, derék és medence szövetelhalással járó fagyása

T3440

A kar szövetelhalással járó fagyása

T3450

A csukló és kéz szövetelhalással járó fagyása

T3460

A csípő és comb szövetelhalással járó fagyása

T3470

A térd és a lábszár szövetelhalással járó fagyása

T3480

A boka és lábfej szövetelhalással járó fagyása

T3490

Egyéb és k.m.n. részek szövetelhalással járó fagyása

T3500

Több testtájék felületes fagyása
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T3510

Több testtájék szövetelhalással járó fagyása

T3520

A fej és nyak fagyása, k.m.n.

T3530

A mellkas, has, derék, és a medence fagyása, k.m.n.

T3540

A felső végtag fagyása, k.m.n.

T3550

Az alsó végtag fagyása, k.m.n.

T3560

Több testtájék fagyása, k.m.n.

T3570

Fagyás k.m.n. helyen

T7960

Traumás izom-ischaemia

T8450

Infectio és inflammatio a belső ízületi protézis miatt

T8460

Infectio és inflammatio belső fixatiós eszköz miatt [bármely helyen]

T8470

Infectio-inflamm. egyéb belső ort. protet. eszk. -implant. -graftok miatt

T8490

A belső ortopéd protet. eszközök-implantatumok-graftok k.m.n. szövődm.

T8700

A visszaültetett felső végtag(rész) szövődményei

T9050

A koponyaűri sérülés késői hatása

T9190

A nyak és a törzs k.m.n. sérülésének következményei

T9500

A fej és a nyak égésének maródásának és fagyásának következményei

T9510

A törzs égésének, maródásának vagy fagyásának késői hatása

T9520

A felső végtag égésének maródásának vagy fagyásának következményei

T9530

Az alsó végtag égésének maródásának vagy fagyásának következményei

T9540

Megégett, maródott testfelület kiterj. sz. oszt. égés, fagyás következm.

T9580

Egyéb megjelölt égés, maródás vagy fagyás következményei

T9590

K.m.n. égés maródás vagy fagyás következményei

T9820

A trauma bizonyos szövődményeinek következményei

U9960

Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam

W91H0

Sugárzás k.m.n. típusa által okozott ártalom

2. melléklet a 26/2021. (VI. 28.) EMMI rendelethez
3-as és P típusként kódolható diagnózisok listája
BNO KÓD

BNO JEL

BNO NÉV

C3800

Szív rosszindulatú daganata

C4520

A szívburok mesotheliomája

D1510

Szív jóindulatú daganata

E4300

Súlyos fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság, k.m.n.

E4301

Súlyos fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság iniciális szaka

E4302

Súlyos fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság krónikus szaka

E4400

Mérsékelt fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság

E4410

Enyhe fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság

E45H0

Fejlődés visszamaradás fehérje- és energia-hiány alultápláltság miatt

E46H0

Fehérje- és energia-hiányos alultápláltság, k.m.n.

F04H0

Organikus amnéziás szindróma, nem alkohol vagy pszichoaktív szertôl

F0690

K.m.n. mentális zavar, agykárosodás, diszfunkció, szervi baj okozta

F0700

Organikus személyiségzavar
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F0710

Posztenkefalitiszes szindróma

F0720

Posztkommóciós szindróma

F4540

Állandó szomatoform fájdalom zavar

F5080

Egyéb evészavar (táplálkozási zavar)

F5090

Nem-meghatározott evészavarok (táplálkozási zavarok)

F5120

Az alvás-ébrenlét ciklusának nem-organikus zavarai

F7000

Enyhe mentális retardáció enyhe viselkedésromlással

F7010

Enyhe mentális retardáció markáns viselkedésromlással

F7080

Enyhe mentális retardáció egyéb viselkedésromlással

F7090

Enyhe mentális retardáció viselkedésromlás nélkül

F7100

Közepes mentális retardáció enyhe viselkedésromlással

F7110

Közepes mentális retardáció markáns viselkedésromlással

F7180

Közepes mentális retardáció egyéb viselkedésromlással

F7190

Közepes mentális retardáció viselkedésromlás nélkül

F7200

Súlyos mentális retardáció enyhe viselkedésromlással

F7210

Súlyos mentális retardáció markáns viselkedésromlással

F7280

Súlyos mentális retardáció egyéb viselkedésromlással

F7290

Súlyos mentális retardáció viselkedésromlás nélkül

F7300

Igen súlyos mentális retardáció enyhe viselkedésromlással

F7310

Igen súlyos mentális retardáció markáns viselkedésromlással

F7380

Igen súlyos mentális retardáció egyéb viselkedésromlással

F7390

Igen súlyos mentális retardáció viselkedésromlás nélkül

F7800

Mentális retardáció k.m.n., enyhe viselkedésromlással

F7810

Mentális retardáció k.m.n., markáns viselkedésromlással

F7880

Mentális retardáció k.m.n., egyéb viselkedésromlással

F7890

Mentális retardáció k.m.n., viselkedésromlás nélkül

F7900

Nem-osztályozott mentális retardáció enyhe viselkedésromlással

F7910

Nem-osztályozott mentális retardáció markáns viselkedésromlással

F7980

Nem-osztályozott mentális retardáció egyéb viselkedésromlással

F7990

Nem-osztályozott mentális retardáció viselkedésromlás nélkül

F8000

Az artikuláció jellegzetes zavara

F8010

A kifejező (expresszív) beszéd zavara

F8020

A beszédmegértés (receptív beszéd) zavara

F8030

Szerzett afázia epilepsziával [Landau-Kleffner szindróma]

F8080

Egyéb nyelvi és beszédfejlődési zavar

F8090

Nem-meghatározott zavara a beszéd és a nyelv fejlődésének

F82H0

A motoros funkció specifikus fejlődési rendellenességei

F83H0

Kevert specifikus fejlődési zavarok

F9010

Hiperkinetikus magatartászavar

F9080

Egyéb hiperkinetikus zavar

F9090

Nem-meghatározott hiperkinetikus zavar

F9820

Csecsemő- és gyermekkori táplálási zavarok

G1280

Egyéb gerincvelői izomsorvadások és rokon syndromák

G1290

Gerincvelői izomsorvadás k.m.n.

G20H0

Parkinson-kór

G2110

Egyéb, gyógyszer-indukálta másodlagos parkinsonismus
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G2120

Más külső tényezők okozta másodlagos parkinsonismus

G2130

Agyvelőgyulladás utáni parkinsonismus

G2180

Egyéb másodlagos parkinsonismus

G2190

Másodlagos parkinsonismus k.m.n.

G5290

Agyideg rendellenesség k.m.n.

G5460

Végtag fantom-syndroma fájdalommal

G5470

Végtag fantom-syndroma fájdalom nélkül

G8000

Spasticus agyi bénulás

G8010

Spasticus kétoldali bénulás

G8020

Csecsemőkori féloldali bénulás

G8030

Dyskineticus agyi bénulás

G8040

Ataxiás agyi bénulás

G8080

Egyéb csecsemőkori agyi bénulás

G8090

Csecsemőkori agyi bénulás k.m.n.

G8100

Féloldali petyhüdt bénulás

G8110

Féloldali spasticus bénulás

G8190

Féloldali bénulás k.m.n.

G8200

Petyhüdt paraplegia

G8210

Spasticus paraplegia

G8220

Paraplegia k.m.n.

G8230

Petyhüdt tetraplegia

G8240

Spasticus tetraplegia

G8250

Tetraplegia k.m.n.

G8300

Felső végtag kétoldali bénulása

G8310

Az egyik alsó végtag bénulása

G8320

Az egyik felső végtag bénulása

G8330

Egy végtag bénulása k.m.n.

G8340

Cauda equina syndroma

G8380

Egyéb meghatározott bénulásos syndromák

G8390

Bénulásos syndroma k.m.n.

G9790

Egyéb, beavatkozás utáni idegrendszeri rendellenesség k.m.n.

H5300

Látáshiány okozta tompalátás

H5340

Látótér defektusok

H5380

Egyéb látászavarok

H5390

Látászavar, k.m.n.

H5410

Egyik szem vaksága, csökkentlátás a másik szemen

H5420

Csökkentlátás mindkét szemen

H5470

Nem meghatározott látásvesztés

H8180

A vestibularis működés egyéb zavarai

H8190

Egyensúlyzavarok, k.m.n.

H9030

Kétoldali idegi hallásvesztés

H9040

Egyoldali idegi hallásvesztés, ép ellenoldali hallással

H9050

Idegi hallásvesztés, k.m.n.

H9060

Kétoldali, kevert típusú hallásvesztés

H9070

Egyoldali kevert típusú hallásvesztés, ép ellenoldali hallással

H9080

Kevert típusú hallásvesztés, k.m.n.
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H9180

Egyéb hallásvesztés

H9190

Hallásvesztés, k.m.n.

I0100

Heveny rheumás szívburokgyulladás

I0110

Heveny rheumás szívbelhártya-gyulladás

I0120

Heveny rheumás szívizomgyulladás

I0180

Egyéb heveny rheumás szívbetegség

I0190

Heveny rheumás szívbetegség, k.m.n.

I0500

A kéthegyű billentyű szűkülete

I0510

A kéthegyű billentyű rheumás elégtelensége

I0520

A kéthegyű billentyű szűkülete elégtelenséggel

I0580

A kéthegyű billentyű egyéb betegségei

I0590

A kéthegyű billentyű betegsége, k.m.n.

I0600

Rheumás aorta szűkület

I0610

Rheumás aorta elégtelenség

I0620

Rheumás aortaszűkület elégtelenséggel

I0680

Egyéb rheumás aortabillentyű-betegségek

I0690

Rheumás aortabillentyű-betegség, k.m.n.

I0700

A háromhegyű billentyű szűkülete

I0710

A háromhegyű billentyű elégtelensége

I0720

Háromhegyű billentyű szűkület elégtelenséggel

I0780

A háromhegyű billentyű egyéb betegségei

I0790

A háromhegyű billentyű betegsége, k.m.n.

I0800

A kéthegyű- és az aortabillentyűk együttes rendellenességei

I0810

A kéthegyű- és a háromhegyű billentyűk együttes rendellenességei

I0820

Az aorta- és a háromhegyű billentyűk együttes rendellenességei

I0830

Az aorta-, kéthegyű, háromhegyű billentyűk kombinált rendellenességei

I0880

Egyéb többszörös billentyűbetegségek

I0890

Többszörös billentyűbetegség, k.m.n.

I0900

Rheumás szívizomgyulladás

I0910

A szívbelhártya rheumás betegsége, a billentyű, k.m.n.

I0920

Idült rheumás szívburokgyulladás

I0980

Egyéb meghatározott rheumás szívbetegségek

I0990

Rheumás szívbetegség, k.m.n.

I10H0

Magasvérnyomás-betegség (elsődleges)

I1100

Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenséggel

I1190

Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenség nélkül

I1300

Hypertensiv szív- és vesebetegség (congestiv) szívelégtelenséggel

I1310

Hypertensiv szív- és vesebetegség veseelégtelenséggel

I1320

Hypertensiv szív- és vesebetegség szív- és veseelégtelenséggel

I1390

Magasvérnyomás eredetű szív- és vesebetegség, k.m.n.

I2000

Instabil angina pectoris

I2010

Angina pectoris bizonyított koszorúér spasmussal

I2080

Angina pectoris egyéb formái

I2090

Angina pectoris, k.m.n.

I2100

Heveny elülső fali transmuralis szívizomelhalás

I2110

Heveny alsó fali transmuralis szívizomelhalás
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I2120

Egyéb lokalizációjú heveny transmuralis szívizomelhalás

I2130

Heveny transmuralis szívizomelhalás a lokalizáció megjelölése nélkül

I2140

Heveny subendocardialis szívizomelhalás

I2190

Heveny szívizomelhalás, k.m.n.

I2200

Ismétlődő elülső fali szívizomelhalás

I2210

Ismétlődő inferior szívizomelhalás

I2280

Ismétlődő szívizomelhalás egyéb lokalizációban

I2290

Ismétlődő szívizomelhalás nem meghatározott helyen

I2500

Atheroscleroticusként megnevezett szív- és érrendszer betegség

I2510

Atheroscleroticus szívbetegség

I2520

Régi szívizomelhalás

I2530

Szívaneurysma

I2540

Koszorúér-aneurysma

I2550

Ischaemiás cardiomyopathia

I2560

Néma szívizom-ischaemia

I2580

Idült ischaemiás szívbetegség egyéb formái

I2590

Idült ischaemiás szívbetegség, k.m.n.

I2600

Tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével

I2690

Tüdőembolia heveny cor pulmonale említése nélkül

I2790

Pulmonalis szívbetegség, k.m.n.

I3300

Heveny és félheveny fertőzéses szívbelhártya-gyulladás

I3390

Heveny szívbelhártya-gyulladás, k.m.n.

I3400

A kéthegyű billentyű elégtelensége

I3410

A kéthegyű billentyű prolapsusa

I3420

Mitralis (billentyű) stenosis, nem rheumás

I3480

A mitralis billentyű egyéb, nem rheumás eredetű betegségei

I3490

A mitralis billentyű nem rheumás eredetű betegsége, k.m.n.

I3500

Az aorta (billentyű) szűkülete

I3510

Az aorta (billentyű) elégtelensége

I3520

Aorta (billentyű) szűkület billentyűelégtelenséggel

I3580

Az aortabillentyű egyéb rendellenességei

I3590

Aortabillentyű rendellenesség, k.m.n.

I3600

A háromhegyű billentyű nem rheumás szűkülete

I3610

A háromhegyű billentyű nem rheumás elégtelensége

I3620

A háromhegyű billentyű nem rheumás szűkülete billentyűelégtelenséggel

I3680

A háromhegyű billentyű egyéb, nem rheumás eredetű rendellenességei

I3690

A háromhegyű billentyű nem rheumás eredetű rendellenessége, k.m.n.

I3700

A pulmonalis billentyű szűkülete

I3710

A pulmonalis billentyű elégtelensége

I3720

A pulmonalis billentyű szűkülete elégtelenséggel

I3780

A pulmonalis billentyű egyéb meghatározott rendellenességei

I3790

Pulmonalis billentyű rendellenesség, k.m.n.

I38H0

Szívbelhártya-gyulladás, billentyű nem meghatározott

I4200

Dilatativ cardiomyopathia

I4220

Egyéb hypertrophiás cardiomyopathia

I4290

Cardiomyopathia, k.m.n.
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I4400

Elsőfokú pitvar-kamrai block

I4410

Másodfokú pitvar-kamrai block

I4420

Teljes pitvar-kamrai block

I4430

Egyéb és nem meghatározott pitvar-kamrai block, k.m.n.

I4440

Bal elülső fascicularis block

I4450

Bal hátsó fascicularis block

I4460

Egyéb és nem meghatározott fascicularis block

I4470

Bal Tawara-szár-block, k.m.n.

I4500

Jobb Tawara-szár block

I4510

Egyéb és nem meghatározott jobb Tawara-szár block

I4520

Bifascicularis block

I4530

Trifascicularis block

I4540

Intraventricularis block

I4550

Egyéb meghatározott szívblock

I4560

Pre-excitatiós syndroma

I4580

Egyéb meghatározott ingervezetési zavarok

I4590

Ingervezetési zavar, k.m.n.

I4710

Supraventricularis tachycardia

I4720

Kamrai tachycardia

I4790

Paroxysmalis tachycardia, k.m.n.

I48H0

Pitvari fibrillatio és flutter

I4900

Kamra fibrillatio és flutter

I4910

Pitvari extrasystole

I4920

Junctionalis extrasystole

I4930

Kamrai extrasystole

I4940

Egyéb és nem meghatározott extrasystole

I4950

Sick sinus syndroma

I4980

Egyéb meghatározott szívritmuszavarok

I4990

Szívritmuszavar, k.m.n.

I5000

Pangásos szívelégtelenség

I5010

Balkamra elégtelenség

I5090

Szívelégtelenség, k.m.n.

I5100

Szerzett sövénydefektus

I5110

Ínhúrszakadás, m.n.o.

I5120

Szemölcsizom szakadás, m.n.o.

I5130

Szívüregi thrombosis, m.n.o.

I7000

Az aorta atherosclerosisa

I7010

A veseütőér atherosclerosisa

I7020

A végtagi ütőerek atherosclerosisa

I7080

Egyéb ütőerek atherosclerosisa

I7090

Általános és k.m.n. atherosclerosis

I7100

Az aorta [bármely részének] dissectiója

I7110

A mellkasi aorta aneurysmája, megrepedt

I7120

A mellkasi aorta aneurysmája, repedés említése nélkül

I7130

A hasi aorta aneurysmája, megrepedt

I7140

A hasi aorta aneurysmája, repedés említése nélkül
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I7150

Thoracoabdominalis aorta-aneurysma, megrepedt

I7160

Thoracoabdominalis aorta-aneurysma, repedés említése nélkül

I7180

Aorta-aneurysma, k.m.n. lokalizációjú, megrepedt

I7190

Aorta-aneurysma, k.m.n. lokalizációjú, repedés említése nélkül

I7200

Arteria carotis aneurysma

I7210

A felső végtag ütőereinek aneurysmája

I7220

Az arteria renalis aneurysmája

I7230

Az arteria iliaca aneurysmája

I7240

Az alsó végtag ütőereinek aneurysmája

I7280

Egyéb, megnevezett ütőerek aneurysmája

I7290

Nem jelölt lokalizációjú ütőér-aneurysma

I7300

Raynaud-syndroma

I7301

Raynaud-syndroma, primer

I7302

Raynaud-syndroma, secunder

I7309

Raynaud-syndroma, k.m.n.

I7310

Thromboangiitis obliterans [Buerger]

I7380

Egyéb, meghatározott perifériás érbetegségek

I7390

Perifériás érbetegség, k.m.n.

I7400

A hasi aorta emboliája és rögösödése

I7410

Az aorta egyéb és nem megjelölt részeinek emboliája és rögösödése

I7420

A felső végtag ütőereinek emboliája és rögösödése

I7430

Az alsó végtag ütőereinek emboliája és rögösödése

I7440

Végtagi ütőerek, k.m.n. emboliája és rögösödése

I7450

Az arteria iliaca emboliája és rögösödése

I7480

Egyéb ütőerek emboliája és rögösödése

I7490

K.m.n. ütőér emboliája és rögösödése

I7700

Arteriovenosus sipoly, szerzett

I7710

Ütőérszűkület

I7720

Ütőér repedés

I7730

Az ütőér fibromuscularis dysplasiája

I7740

Arteria coeliaca kompressziós syndroma

I7750

Ütőér elhalás

I7760

Arteritis, nem-meghatározott

I7780

Az artériák és arteriolák egyéb meghatározott rendellenességei

I7790

Artériák és arteriolák rendellenessége, k.m.n.

I8900

Lymphoedema

I8901

Lymphoedema, m.n.o.

I8903

Lymphoedema chronica

I8980

Nyirokerek és nyirokcsomók egyéb, meghat. nem fert. eredetű betegségei

I8990

Nyirokerek és nyirokcsomók egyéb, nem fert. rendellenessége, k.m.n.

I9720

Emlőeltávolítás utáni nyirokpangás-syndroma

I9790

A keringési rendszer beavatkozás utáni rendellenessége, k.m.n.

I99H0

A keringési rendszer egyéb és nem meghatározott rendellenességei

J4400

Idült obstructiv tüdőbetegség heveny alsó légúti fertőzéssel

J4410

Idült obstructiv tüdőbetegség heveny fellángolással, k.m.n.

J4480

Egyéb meghatározott idült obstructiv tüdőbetegség
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J4490

Idült obstructiv tüdőbetegség, k.m.n.

J9500

Tracheostomia malfunctio

J9510

Akut tüdőelégtelenség mellkasműtét után

J9520

Akut tüdőelégtelenség nem mellkasi műtétek után

J9530

Idült tüdőelégtelenség műtétet követően

J9540

Mendelson-syndroma

J9550

Beavatkozás utáni subglotticus stenosis

J9580

Egyéb beavatkozás utáni légzési rendellenességek

J9590

Beavatkozás utáni légzési rendellenesség, k.m.n.

J9600

Heveny légzési elégtelenség

J9610

Idült légzési elégtelenség

J9690

Légzési elégtelenség, k.m.n.

J9800

A hörgők máshova nem osztályozott betegségei

J9810

Tüdőcollapsus

J9820

Interstitialis emphysema

J9830

Compensatoricus emphysema

J9840

A tüdő egyéb rendellenességei

J9850

A mediastinum máshova nem osztályozott betegségei

J9860

A rekeszizom rendellenességei

J9880

Egyéb meghatározott légzési rendellenességek

J9890

Légzési rendellenesség, k.m.n.

L89H0

Decubitus-fekély

L9050

A bőr heges állapotai és fibrosisa

L97H0

Alsó végtag fekélye m.n.o.

L9840

A bőr idült fekélye, m.n.o.

M0640

Gyulladásos polyarthropathia

M1250

Sérüléses arthropathia

M1910

Egyéb ízületek posttraumás arthrosisa

M2120

Flexiós deformitás

M2130

Csukló vagy láb bénulása (szerzett)

M2190

Szerzett végtag deformitás, k.m.n.

M2380

A térd egyéb belső zavarai

M2410

Egyéb ízületi porc rendellenességek

M2420

Szalag-rendellenesség

M2430

Pathologiás ízületi dislocatio és subluxatio, m.n.o.

M2440

Az ízület visszatérő dislocatiója és subluxatiója

M2450

Ízületi contractura

M2460

Ízületi ankylosis

M2470

Protrusio acetabuli

M2480

Egyéb meghatározott ízületi működési zavarok, m.n.o.

M2490

Ízületi elváltozás, k.m.n.

M2510

Ízületi sipoly

M2520

Lötyögő ízület

M2530

Az ízület egyéb instabilitása

M2540

Ízületi folyadékgyülem (effusio)

M2550

Ízületi fájdalom

5702

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 121. szám

BNO KÓD

BNO JEL

BNO NÉV

M2560

Ízületi merevség, m.n.o.

M2580

Egyéb, meghatározott ízületi rendellenességek

M4140

Ideg-izom-eredetű scoliosis

M5010

Nyaki porckorong rendellenesség radiculopathiával

M5030

Egyéb, nyaki porckorong degeneratio

M5110

Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával

M5320

Gerinc instabilitás

M5400

A hát és a nyak területét érintő panniculitis

M5410

Radiculopathia

M5420

Cervicalgia

M5430

Ischias

M5440

Lumbago ischiassal

M5450

Derékfájás

M5460

Fájdalom háti gerinc területén

M5480

Egyéb hátfájdalom

M5490

Dorsalgia, k.m.n.

M6100

Traumás eredetű myositis ossificians

M6120

Az izmok bénulásos calcificatiója és ossificatiója

M6140

Egyéb meszesedés az izomban

M6150

Egyéb ossificatio az izomban

M6190

Calcificatio és ossificatio az izmokban, k.m.n.

M6220

Az izmok ischaemiás infarctusa

M6240

Izomcontractura

M6250

Izomtömeg vesztés és atrophia, m.n.o.

M7510

Rotator köpeny syndroma

M7910

Izomfájdalom

M7920

Neuralgia és neuritis, k.m.n.

M7960

Végtagfájdalom

M8020

Inaktivitási osteoporosis pathologiás töréssel

M8080

Egyéb osteoporosis pathologiás töréssel

M8191

Krónikus májbetegség talaján kialakult osteoporosis

M8400

Rosszul illeszkedve gyógyult csonttörés

M8410

Össze nem forrt csonttörés [álízület]

M8420

Csonttörés elhúzódó gyógyulása

M8480

A csontfolytonosság egyéb rendellenességei

M8490

A csontfolytonosság rendellenessége, k.m.n.

M8729

Posttraumás csontelhalás k.m.n. lokalizáció

M8900

Algoneurodystrophia

M9540

A mellkas és bordák szerzett deformitása

M9580

A csont izomrendszer egyéb meghatározott, szerzett deformitásai

M9600

Álízület fúzió vagy arthrodesis után

M9610

Postlaminectomiás syndroma, k.m.n.

M9660

Csonttörés ortopéd implant., ízületi prot. vagy csontbeültetés után

M9680

Egyéb beavatkozás utáni csont izomrendszer rendellenességek

M9690

Beavatkozás utáni csont izomrendszeri rendellenesség, k.m.n.

M9900

Segmentalis és somaticus dysfunctio
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M9980

Egyéb biomechanikai károsodások

M9990

Biomechanikai károsodás, k.m.n.

N3100

Funkcióképes neuropathiás húgyhólyag, m.n.o.

N3110

Reflex neuropathiás húgyhólyag, m.n.o.

N3120

Petyhüdt neuropathiás húgyhólyag, m.n.o.

N3180

A húgyhólyag egyéb neuromuscularis dysfunctiója

N3190

A húgyhólyag neuromuscularis dysfunctiója, k.m.n.

N3940

Egyéb meghatározott vizelet-incontinentia

P9490

Az újszülött izomtónusának rendellenessége, k.m.n.

Q2000

Közös artériás törzs

Q2010

Kettős kiszájadzású jobb kamra

Q2020

Kettős kiszájadzású bal kamra

Q2030

Nagyartériák teljes transpositiója

Q2040

Egykamrájú szív

Q2050

Kóros pitvar-kamrai összeköttetés

Q2060

A pitvari fülcsék isomerismusa

Q2080

A szívüregek és összeköttetéseik egyéb veleszületett rendellenességei

Q2090

A szívüregek és összeköttetéseik veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q2100

Kamrai sövényhiány

Q2110

Pitvari sövényhiány

Q2120

Pitvar-kamrai sövényhiány

Q2130

Fallot-tetralogia

Q2140

Aortopulmonalis septumdefectus

Q2180

A szívsövények egyéb veleszületett rendellenességei

Q2190

A szívsövény veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q2200

A tüdőverőér billentyű atresiája

Q2210

A tüdőverőér billentyű veleszületett szűkülete

Q2220

A tüdőverőér billentyű veleszületett elégtelensége

Q2230

A tüdőverőér billentyű egyéb veleszületett rendellenességei

Q2240

A háromhegyű billentyű veleszületett szűkülete

Q2250

Ebstein-anomalia

Q2260

Hypoplasiás jobb szív-syndroma

Q2280

A háromhegyű billentyű egyéb veleszületett rendellenességei

Q2290

A háromhegyű billentyű veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q2300

Az aortabillentyű veleszületett szűkülete

Q2310

Az aortabillentyű veleszületett elégtelensége

Q2320

A kéthegyű billentyű veleszületett szűkülete

Q2330

A kéthegyű billentyű veleszületett elégtelensége

Q2340

Hypoplasiás bal szív-syndroma

Q2380

Az aorta- és kéthegyű billentyűk egyéb veleszületett rendellenességei

Q2390

Az aorta- és kéthegyű billentyűk veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q2400

Dextrocardia

Q2410

Levocardia

Q2420

Hárompitvarú szív

Q2430

A tüdőverőér infundibularis szűkülete

Q2440

Veleszületett subaorticus szűkület
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BNO KÓD

BNO JEL

BNO NÉV

Q2450

A koszorúerek rendellenessége

Q2460

Veleszületett pitvar-kamrai block

Q2480

A szív egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei

Q2490

A szív veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q2500

Nyitott ductus arteriosus

Q2510

Coarctatio aortae

Q2520

Az aorta veleszületett elzáródása

Q2530

Aortaszűkület

Q2540

Az aorta egyéb veleszületett rendellenességei

Q2550

A tüdőverőér atresiája

Q2560

A tüdőverőér szűkülete

Q2570

A tüdőverőér egyéb veleszületett rendellenességei

Q2580

A nagyartériák egyéb veleszületett rendellenességei

Q2590

A nagyartériák veleszületett rendellenessége, k.m.n.

Q2600

A fő gyűjtőér veleszületett szűkülete

Q2610

Perzisztáló bal véna cava superior

Q2620

A tüdővénák teljes transpositiója

Q2630

A tüdővénák részleges transpositiója

Q2640

A tüdővisszér beszájadzásának k.m.n. rendellenessége

Q2650

A vena portae rendellenes beszájadzása

Q2660

Sipoly a v. portae és májarteria között

Q2680

A nagyvénák egyéb veleszületett rendellenességei

Q2690

A nagyvéna veleszületett rendellenessége, k.m.n.

R0000

Tachycardia, k.m.n.

R0010

Bradycardia, k.m.n.

R0600

Dyspnoe

R1010

A felső hasra lokalizált fájdalom

R1020

Medence és gáttáji fájdalom

R1030

Az alhas egyéb részeire lokalizált fájdalom

R1040

Egyéb és k.m.n. hasi fájdalom

R13H0

Dysphagia

R15H0

Széklet incontinentia

R1940

Bélműködés változás

R2510

Tremor, k.m.n.

R2580

Egyéb és nem meghatározott kóros akaratlan mozgások

R2600

Ataxiás járás

R2610

Paralitikus járás

R2620

Járási nehézség m.n.o.

R2680

Járási és mobilitás egyéb és k.m.n. rendellenessége

R2700

Ataxia, k.m.n.

R2780

A coordinatio egyéb és nem meghatározott hiányossága

R2930

Rendellenes testtartás

R32H0

Vizelet incontinentia, k.m.n.

R33H0

Vizeletrekedés

R4700

Dysphasia és aphasia

R4710

Dysarthria és anarthria

5705

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 121. szám

BNO KÓD

BNO JEL

BNO NÉV

R4800

Dyslexia és alexia

R4810

Agnosia

R4820

Apraxia

R5210

Idült tűrhetetlen fájdalom

R5220

Egyéb idült fájdalom

R5290

Fájdalom, k.m.n.

R6200

Késői érési fázisok

R6280

Az elvárható normális élettani fejlődés egyéb hiányosságai

R6330

Táplálkozási nehézségek és zavarok

R6340

Abnormális súlyvesztés

R6380

A táplálkozással-folyadékfelvétellel kapcs. egyéb panaszok és tünetek

R64H0

Cachexia

R9420

A tüdő funkcionális vizsgálatainak kóros eredményei

T8460

Infectio és inflammatio belső fixatiós eszköz miatt [bármely helyen]

T8490

A belső ortopéd protet.eszközök-implantatumok-graftok k.m.n. szövődm.

T8730

Az amputatiós csonk neuromája

T8740

Az amputatiós csonk infectiója

T8750

Az amputatiós csonk necrosisa

T8760

Az amputatiós csonk egyéb és k.m.n. szövődménye

3. melléklet a 26/2021. (VI. 28.) EMMI rendelethez
A „V” típusú „Z” karakterrel kezdődő diagnózisok listája
BNO KÓD

BNO NÉV

Z5000

Rehabilitáció: cardiologiai

Z5091

Műtét előtti rehabilitáció

Z8900

Ujj(ak) egyoldali szerzett hiánya, hüvelykujj is

Z8910

Kéz és csukló szerzett hiánya

Z8920

Mindkét felső végtag szerzett hiánya csukló felett

Z8930

Mindkét felső végtag szerzett hiánya

Z8940

Láb és boka szerzett hiánya

Z8950

Lábszár szerzett hiánya (térdben vagy térd alatt)

Z8960

Lábszár szerzett hiánya (térd felett)

Z8970

Mindkét alsó végtag vagy részének szerzett hiánya

Z8980

Felső és alsó végtag szerzett hiánya

Z8990

Végtag szerzett hiánya

Z9050

Vesehiány, szerzett

Z9400

Veseátültetés után lévő személy

Z9420

Tüdőátültetés után lévő személy

Z9500

Ritmusszabályozóval élő személy

Z9510

Aorta és koszorúér közé beültetett áthidalás

Z9520

Műbillentyű a szívben

Z9550

Koszorúérbe vagy helyére beépített implantátum jelenléte
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Z9580

Vascularis vagy cardialis implantátum jelenléte

Z9590

Szív- és érrendszeri implantátum és graft

Z9880

Műtét utáni egyéb meghatározott állapotok

Z9882

Csontízületi szalagműtét utáni egyéb meghatározott állapotok (műtétet követő 6 hónapon belül)

Z9883

Csontízületi szalagműtét utáni egyéb meghatározott állapotok (műtétet követő 6 hónapon túl)

Z9884

Komplikált csont-, ízületi-, szalagműtétek utáni állapot

4. melléklet a 26/2021. (VI. 28.) EMMI rendelethez
RÁFT kódok meghatározásának speciális szabályai
1. Kötelezően kell megadni a FIM, a motoros FIM, valamint ezen felül a rehabilitációt igénylő funkcionális állapotot
specifikusan leíró/számszerűsítő funkcionális tesztek közül legalább egy teszt eredményét meghatározó állapot
kódot.
1.1. 8 éves kor alatt a FIM, motoros FIM helyett a Célskála használata kötelező, amelyet felvételkor és távozáskor
is kódolni kell azzal, hogy felvételkor csak a célképzés elvégzése rögzítendő OENO kóddal, távozáskor kell
kódolni a távozáskori állapot vizsgálati eredményét, X típusjellel minősítve. Egy vagy több cél kitűzése is
lehetséges, amely esetben távozáskor annak az eredményét kell kódolni, amelyik a legjobb eredményt adja.
1.2. Az Ejekciós frakció (15000) RÁFT kód felvételkor rögzíthető akkor is, ha a felvételt megelőző vizsgálatának
eredménye a beteg rizikó besorolásához elegendő és a beteg állapotában bekövetkezett változások nem
tesznek szükségessé/lehetővé újabb vizsgálatot, mely a korábbi besorolást vagy terápiás tervet befolyásolná.
1.3. A beteg halála, önkényes távozása, illetve nem tervezett, a rehabilitációs osztályon el nem látható
komplikáció miatt szükséges áthelyezés esetén a rehabilitáció megszakad, a beteg állapotát leíró, felvételkor
megállapított funkcionális tesztek távozáskori értéke nem adható meg. Ebben az esetben a távozáskori
állapot értékét „B” típussal le kell jelenteni, azzal, hogy az értéknek fenntartott mezőben a „999” szám
megadása szükséges.
1.4. A RÁFT kód első 2 karakterében a funkcionális tesztet, azt követő 3 karakterében a teszt által megállapított
értéket kell megadni, a BNO mezőhöz tartozó Oldaliság jelölésére szolgáló mezőben jelezve, hogy
a felvételkori vagy távozáskori állapothoz tartozik a mért érték.
1.5. A funkcionális tesztek vizsgálati eredményének kódolásakor tizedesjegy nem használható, a REP törzs
mértékegység rovatának megfelelően kell a mért értéket beírni.
1.6. 100-szoros szorzó faktort szükséges alkalmazni a 20000 HAQ Health Assessment Questionnaire és
az 14000 DAS28 (Disease Activity Score EULAR) tesztek használatakor, egyéb tesztek esetében, ahol
a számított érték tizedestört lenne, a kerekítés általános szabályai szerint kell eljárni.
1.7. Azon funkcionális tesztek esetében, ahol a vizsgálati eredmény értékkészlete nagybetű („A–E”)
– 17000 Frankel skála és 07000 ASIA score – a nagybetű értéket az utolsó pozíción kell jelölni.
1.8. Ahol a funkcionális tesztek vizsgálati eredménye római szám, az értéket arab számmal kell feltüntetni, melyet
az utolsó pozíción kell jelölni.
1.9. A 88000 Módosított Ashworth Skála esetében a szám melletti egyéb karakter („+” jel) miatt az értékeket
az alábbi módon, két karakteren szükséges megadni: 0=00, 1=10, 1+=15, 2=20, 3=30, 4=40.
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Az X típusként jelentendő RÁFT kódok listája
BNO KÓD

BNO NÉV

MÉRTÉKEGYSÉG

ÉRTÉK TARTOMÁNY

pont

0–100

01000

Barthel-index

02000

FIM Funkcionális függetlenség mértéke
(motoros funkciók)

pontszám

13–91

03000

FIM Funkcionális függetlenség mértéke
(összes)

pontszám

18–126

04000

10-méteres járásteszt

cm/s

0–300

05000

3 perces járásteszt

méter

0–400

06000

6 perces járásteszt

méter

0–800

07000

ASIA score

A–E

08000

BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis
Disease Activity Index)

0–10

09000

BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis
Functional Index)

0–10

11000

BMI Body Mass Index

12000

Célskála

13000

Cobb fok szerinti mérés

14000

DAS28 (Disease Activity Score EULAR)

15000

Ejekciós frakció

kg/m2

15–60

(–3=1; –2=2; –1=3; 0=4; 1=5; 2=6)

1–6

fok

0–360

mért pontszám × 100

0–600

%

0–100

16000

Fontaine stádium

1–4

17000

Frankel skála

A–E

18000

GCS Glasgow Kóma Skála

19000

GMFCS

20000

HAQ Health Assessment Questionnaire

21000

Izomerő

pont

3–15

mért pontszám × 100

0–300

1–5
0–5

22000

Karnofsky-index

23000

MUST

0–6

24000

NRS 2002

0–6

25000

Nyugalmi légzésfunkció, FEV1ref%

százalék

0–100

26000

Oswestry Low back pain questionnaire

pont

0–50

27000

Roland-Morris kérdőív a hátfájásról

pont

0–24

százalék

0–100

28000

ROM

29000

Russek skála

30000

Testsúly

31000

Tinetti féle egyensúly teszt

0–100

1–6
kg

0–500

pont

0–28

másodperc

0–180

pont

0–10
0–100

32000

TUG (Timed Up and Go) járásteszt

33000

VAS

34000

VCref%

%

35000

WOMAC

pont

36000

Fejlődési teszt-csoport

0–180

41000

IQ teszt-csoport

0–180

42000

Pericardiális folyadékgyülem

mm

0–50

43000

Pleurális folyadékgyülem

cm

0–50

44000

CAT

pont

0–40

45000

MMRC

pont

0–4

0–96
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47000

FMS

pont

0–21

48000

Lombay-féle score

0–37

54000

Aktivitási szint

0–4

58000

Canadian Cardiovascular Society (CCS)
angina pectoris skála

1–4

59000

FAC (Funkcionális járási kategórizálás)

0–5

75000

Felső végtag térfogat, jobb oldal

dl

20–50

76000

Felső végtag térfogat, bal oldal

dl

20–50

77000

Alsó végtag térfogat, jobb oldal

dl

50–400

78000

Alsó végtag térfogat, bal oldal

dl

50–400

85000

Mért vagy becsült oxigénfogyasztás

MET

0–25

88000

Módosított Ashworth Skála

0–40

91000

NYHA funkcionális osztály

1–4

97000

Shwachman-féle összpontszám

pont

0–100

5. melléklet a 26/2021. (VI. 28.) EMMI rendelethez
FNO kódok meghatározásának speciális szabályai
REP alapú ellátás esetén a beteg rehabilitációs szervezeti egységbe történő felvételekor a beteg felvételkori
állapotának jellemzésére funkcionális állapot kódok meghatározását kell elvégezni, és „F” típussal jelölni.
Az 5. karakteren kell megadni a funkcionális állapot súlyosságát az alábbiak szerint:
xxx.0 NINCS probléma
xxx.1 ENYHE probléma
xxx.2 MÉRSÉKELT probléma
xxx.3 SÚLYOS probléma
xxx.4 TELJES probléma
xxx.Z NEM MINŐSÍTETT
8 éves kor felett 10, 8 év alatt 6, első négy karakterében különböző, ebből minimálisan kettő „b” és kettő „d” betűjelű
FNO megadása kötelező. A felvételkori FNO kódokat a felvételt követő 5 napon belül kell megállapítani és
dokumentálni. A beteg elbocsátását megelőzően legalább a felvételkor már minősített FNO kódokat kötelező
ismételten meghatározni és „T” típussal jelölni.
A beteg halála, önkényes távozása, illetve nem tervezett, a rehabilitációs osztályon el nem látható komplikáció
miatt szükséges áthelyezés esetén a rehabilitáció megszakad, a beteg állapotát leíró, felvételkor megállapított
funkcionális tesztek távozáskori értéke nem határozható meg. Ezekben az esetekben „T” típussal a távozáskori
értéket le kell jelenteni, azzal, hogy az 5. pozíción a „Z” (nem minősített) karakter megadása szükséges.

A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozásának kódjai
1. Testi funkciók
KÓD

MEGNEVEZÉS

b1100

Tudati funkciók, NINCS probléma

b1101

Tudati funkciók, ENYHE probléma

b1102

Tudati funkciók, MÉRSÉKELT probléma

b1103

Tudati funkciók, SÚLYOS probléma

b1104

Tudati funkciók, TOTÁLIS probléma
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KÓD

MEGNEVEZÉS

b110Z

Tudati funkciók, NEM MINŐSÍTETT

b1140

Tájékozódási funkciók, NINCS probléma

b1141

Tájékozódási funkciók, ENYHE probléma

b1142

Tájékozódási funkciók, MÉRSÉKELT probléma

b1143

Tájékozódási funkciók, SÚLYOS probléma

b1144

Tájékozódási funkciók, TOTÁLIS probléma

b114Z

Tájékozódási funkciók, NEM MINŐSÍTETT

b1170

Intellektuális funkciók (szellemi fejlődés), NINCS probléma

b1171

Intellektuális funkciók (szellemi fejlődés), ENYHE probléma

b1172

Intellektuális funkciók (szellemi fejlődés), MÉRSÉKELT probléma

b1173

Intellektuális funkciók (szellemi fejlődés), SÚLYOS probléma

b1174

Intellektuális funkciók (szellemi fejlődés), TOTÁLIS probléma

b117Z

Intellektuális funkciók (szellemi fejlődés), NEM MINŐSÍTETT

b1220

Általános pszichoszociális funkciók, NINCS probléma

b1221

Általános pszichoszociális funkciók, ENYHE probléma

b1222

Általános pszichoszociális funkciók, MÉRSÉKELT probléma

b1223

Általános pszichoszociális funkciók, SÚLYOS probléma

b1224

Általános pszichoszociális funkciók, TOTÁLIS probléma

b122Z

Általános pszichoszociális funkciók, NEM MINŐSÍTETT

b1260

Temperamentum és személyiségfunkciók, NINCS probléma

b1261

Temperamentum és személyiségfunkciók, ENYHE probléma

b1262

Temperamentum és személyiségfunkciók, MÉRSÉKELT probléma

b1263

Temperamentum és személyiségfunkciók, SÚLYOS probléma

b1264

Temperamentum és személyiségfunkciók, TOTÁLIS probléma

b126Z

Temperamentum és személyiségfunkciók, NEM MINŐSÍTETT

b1300

Energia és indíték funkciók, NINCS probléma

b1301

Energia és indíték funkciók, ENYHE probléma

b1302

Energia és indíték funkciók, MÉRSÉKELT probléma

b1303

Energia és indíték funkciók, SÚLYOS probléma

b1304

Energia és indíték funkciók, TOTÁLIS probléma

b130Z

Energia és indíték funkciók, NEM MINŐSÍTETT

b1340

Alvásfunkciók, NINCS probléma

b1341

Alvásfunkciók, ENYHE probléma

b1342

Alvásfunkciók, MÉRSÉKELT probléma

b1343

Alvásfunkciók, SÚLYOS probléma

b1344

Alvásfunkciók, TOTÁLIS probléma

b134Z

Alvásfunkciók, NEM MINŐSÍTETT

b1390

Általános mentális funkciók, másképpen meghatározott és nem meghatározott, NINCS probléma

b1391

Általános mentális funkciók, másképpen meghatározott és nem meghatározott, ENYHE probléma

b1392

Általános mentális funkciók, másképpen meghatározott és nem meghatározott,
MÉRSÉKELT probléma

b1393

Általános mentális funkciók, másképpen meghatározott és nem meghatározott, SÚLYOS probléma

b1394

Általános mentális funkciók, másképpen meghatározott és nem meghatározott, TOTÁLIS probléma

b139Z

Általános mentális funkciók, másképpen meghatározott és nem meghatározott, NEM MINŐSÍTETT

b1400

Figyelmi funkciók, NINCS probléma

b1401

Figyelmi funkciók, ENYHE probléma
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b1402

Figyelmi funkciók, MÉRSÉKELT probléma

b1403

Figyelmi funkciók, SÚLYOS probléma

b1404

Figyelmi funkciók, TOTÁLIS probléma

b140Z

Figyelmi funkciók, NEM MINŐSÍTETT

b1440

Emlékezésfunkciók, NINCS probléma

b1441

Emlékezésfunkciók, ENYHE probléma

b1442

Emlékezésfunkciók, MÉRSÉKELT probléma

b1443

Emlékezésfunkciók, SÚLYOS probléma

b1444

Emlékezésfunkciók, TOTÁLIS probléma

b144Z

Emlékezésfunkciók, NEM MINŐSÍTETT

b1470

Pszichomotoros funkciók, NINCS probléma

b1471

Pszichomotoros funkciók, ENYHE probléma

b1472

Pszichomotoros funkciók, MÉRSÉKELT probléma

b1473

Pszichomotoros funkciók, SÚLYOS probléma

b1474

Pszichomotoros funkciók, TOTÁLIS probléma

b147Z

Pszichomotoros funkciók, NEM MINŐSÍTETT

b1520

Érzelmi funkciók, NINCS probléma

b1521

Érzelmi funkciók, ENYHE probléma

b1522

Érzelmi funkciók, MÉRSÉKELT probléma

b1523

Érzelmi funkciók, SÚLYOS probléma

b1524

Érzelmi funkciók, TOTÁLIS probléma

b152Z

Érzelmi funkciók, NEM MINŐSÍTETT

b1560

Észlelési funkciók, NINCS probléma

b1561

Észlelési funkciók, ENYHE probléma

b1562

Észlelési funkciók, MÉRSÉKELT probléma

b1563

Észlelési funkciók, SÚLYOS probléma

b1564

Észlelési funkciók, TOTÁLIS probléma

b156Z

Észlelési funkciók, NEM MINŐSÍTETT

b1600

Gondolkodási funkciók, NINCS probléma

b1601

Gondolkodási funkciók, ENYHE probléma

b1602

Gondolkodási funkciók, MÉRSÉKELT probléma

b1603

Gondolkodási funkciók, SÚLYOS probléma

b1604

Gondolkodási funkciók, TOTÁLIS probléma

b160Z

Gondolkodási funkciók, NEM MINŐSÍTETT

b1640

Magasabb rendű kognitív funkciók, NINCS probléma

b1641

Magasabb rendű kognitív funkciók, ENYHE probléma

b1642

Magasabb rendű kognitív funkciók, MÉRSÉKELT probléma

b1643

Magasabb rendű kognitív funkciók, SÚLYOS probléma

b1644

Magasabb rendű kognitív funkciók, TOTÁLIS probléma

b164Z

Magasabb rendű kognitív funkciók, NEM MINŐSÍTETT

b1670

Nyelvi mentális funkciók, NINCS probléma

b1671

Nyelvi mentális funkciók, ENYHE probléma

b1672

Nyelvi mentális funkciók, MÉRSÉKELT probléma

b1673

Nyelvi mentális funkciók, SÚLYOS probléma

b1674

Nyelvi mentális funkciók, TOTÁLIS probléma

b167Z

Nyelvi mentális funkciók, NEM MINŐSÍTETT
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b1760

Összetett mozdulatok sorba rendezésének mentális funkciói, NINCS probléma

b1761

Összetett mozdulatok sorba rendezésének mentális funkciói, ENYHE probléma

b1762

Összetett mozdulatok sorba rendezésének mentális funkciói, MÉRSÉKELT probléma

b1763

Összetett mozdulatok sorba rendezésének mentális funkciói, SÚLYOS probléma

b1764

Összetett mozdulatok sorba rendezésének mentális funkciói, TOTÁLIS probléma

b176Z

Összetett mozdulatok sorba rendezésének mentális funkciói, NEM MINŐSÍTETT

b1990

Mentális funkciók, nem meghatározott, NINCS probléma

b1991

Mentális funkciók, nem meghatározott, ENYHE probléma

b1992

Mentális funkciók, nem meghatározott, MÉRSÉKELT probléma

b1993

Mentális funkciók, nem meghatározott, SÚLYOS probléma

b1994

Mentális funkciók, nem meghatározott, TOTÁLIS probléma

b199Z

Mentális funkciók, nem meghatározott, NEM MINŐSÍTETT

b2100

Látási funkciók, NINCS probléma

b2101

Látási funkciók, ENYHE probléma

b2102

Látási funkciók, MÉRSÉKELT probléma

b2103

Látási funkciók, SÚLYOS probléma

b2104

Látási funkciók, TOTÁLIS probléma

b210Z

Látási funkciók, NEM MINŐSÍTETT

b2300

Hallási funkciók, NINCS probléma

b2301

Hallási funkciók, ENYHE probléma

b2302

Hallási funkciók, MÉRSÉKELT probléma

b2303

Hallási funkciók, SÚLYOS probléma

b2304

Hallási funkciók, TOTÁLIS probléma

b230Z

Hallási funkciók, NEM MINŐSÍTETT

b2500

Ízérzékelési funkciók, NINCS probléma

b2501

Ízérzékelési funkciók, ENYHE probléma

b2502

Ízérzékelési funkciók, MÉRSÉKELT probléma

b2503

Ízérzékelési funkciók, SÚLYOS probléma

b2504

Ízérzékelési funkciók, TOTÁLIS probléma

b250Z

Ízérzékelési funkciók, NEM MINŐSÍTETT

b2550

Szagérzékelési funkció, NINCS probléma

b2551

Szagérzékelési funkció, ENYHE probléma

b2552

Szagérzékelési funkció, MÉRSÉKELT probléma

b2553

Szagérzékelési funkció, SÚLYOS probléma

b2554

Szagérzékelési funkció, TOTÁLIS probléma

b255Z

Szagérzékelési funkció, NEM MINŐSÍTETT

b2600

Proprioceptív funkció, NINCS probléma

b2601

Proprioceptív funkció, ENYHE probléma

b2602

Proprioceptív funkció, MÉRSÉKELT probléma

b2603

Proprioceptív funkció, SÚLYOS probléma

b2604

Proprioceptív funkció, TOTÁLIS probléma

b260Z

Proprioceptív funkció, NEM MINŐSÍTETT

b2650

Tapintási funkciók, NINCS probléma

b2651

Tapintási funkciók, ENYHE probléma

b2652

Tapintási funkciók, MÉRSÉKELT probléma

b2653

Tapintási funkciók, SÚLYOS probléma
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b2654

Tapintási funkciók, TOTÁLIS probléma

b265Z

Tapintási funkciók, NEM MINŐSÍTETT

b2700

A hőmérséklet és egyéb ingerek érzékelésének funkciói, NINCS probléma

b2701

A hőmérséklet és egyéb ingerek érzékelésének funkciói, ENYHE probléma

b2702

A hőmérséklet és egyéb ingerek érzékelésének funkciói, MÉRSÉKELT probléma

b2703

A hőmérséklet és egyéb ingerek érzékelésének funkciói, SÚLYOS probléma

b2704

A hőmérséklet és egyéb ingerek érzékelésének funkciói, TOTÁLIS probléma

b270Z

A hőmérséklet és egyéb ingerek érzékelésének funkciói, NEM MINŐSÍTETT

b2800

Fájdalom érzése, NINCS probléma

b2801

Fájdalom érzése, ENYHE probléma

b2802

Fájdalom érzése, MÉRSÉKELT probléma

b2803

Fájdalom érzése, SÚLYOS probléma

b2804

Fájdalom érzése, TOTÁLIS probléma

b280Z

Fájdalom érzése, NEM MINŐSÍTETT

b3100

Hangadási funkciók, NINCS probléma

b3101

Hangadási funkciók, ENYHE probléma

b3102

Hangadási funkciók, MÉRSÉKELT probléma

b3103

Hangadási funkciók, SÚLYOS probléma

b3104

Hangadási funkciók, TOTÁLIS probléma

b310Z

Hangadási funkciók, NEM MINŐSÍTETT

b3200

Artikulációs funkciók, NINCS probléma

b3201

Artikulációs funkciók, ENYHE probléma

b3202

Artikulációs funkciók, MÉRSÉKELT probléma

b3203

Artikulációs funkciók, SÚLYOS probléma

b3204

Artikulációs funkciók, TOTÁLIS probléma

b320Z

Artikulációs funkciók, NEM MINŐSÍTETT

b4100

A szív funkciói, NINCS probléma

b4101

A szív funkciói, ENYHE probléma

b4102

A szív funkciói, MÉRSÉKELT probléma

b4103

A szív funkciói, SÚLYOS probléma

b4104

A szív funkciói, TOTÁLIS probléma

b410Z

A szív funkciói, NEM MINŐSÍTETT

b4150

A véredények funkciói, NINCS probléma

b4151

A véredények funkciói, ENYHE probléma

b4152

A véredények funkciói, MÉRSÉKELT probléma

b4153

A véredények funkciói, SÚLYOS probléma

b4154

A véredények funkciói, TOTÁLIS probléma

b415Z

A véredények funkciói, NEM MINŐSÍTETT

b4200

Vérnyomásfunkciók, NINCS probléma

b4201

Vérnyomásfunkciók, ENYHE probléma

b4202

Vérnyomásfunkciók, MÉRSÉKELT probléma

b4203

Vérnyomásfunkciók, SÚLYOS probléma

b4204

Vérnyomásfunkciók, TOTÁLIS probléma

b420Z

Vérnyomásfunkciók, NEM MINŐSÍTETT

b4290

A cardiovascularis rendszer funkciói, másképpen meghatározott és nem meghatározott,
NINCS probléma

5713

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 121. szám

KÓD

MEGNEVEZÉS

b4291

A cardiovascularis rendszer funkciói, másképpen meghatározott és nem meghatározott,
ENYHE probléma

b4292

A cardiovascularis rendszer funkciói, másképpen meghatározott és nem meghatározott,
MÉRSÉKELT probléma

b4293

A cardiovascularis rendszer funkciói, másképpen meghatározott és nem meghatározott,
SÚLYOS probléma

b4294

A cardiovascularis rendszer funkciói, másképpen meghatározott és nem meghatározott,
TOTÁLIS probléma

b429Z

A cardiovascularis rendszer funkciói, másképpen meghatározott és nem meghatározott,
NEM MINŐSÍTETT

b4350

Az immunrendszer funkciói, NINCS probléma

b4351

Az immunrendszer funkciói, ENYHE probléma

b4352

Az immunrendszer funkciói, MÉRSÉKELT probléma

b4353

Az immunrendszer funkciói, SÚLYOS probléma

b4354

Az immunrendszer funkciói, TOTÁLIS probléma

b435Z

Az immunrendszer funkciói, NEM MINŐSÍTETT

b4390

A vérképző és az immunrendszer funkciói, másképpen meghatározott és nem meghatározott
NINCS probléma

b4391

A vérképző és az immunrendszer funkciói, másképpen meghatározott és nem meghatározott
ENYHE probléma

b4392

A vérképző és az immunrendszer funkciói, másképpen meghatározott és nem meghatározott
MÉRSÉKELT probléma

b4393

A vérképző és az immunrendszer funkciói, másképpen meghatározott és nem meghatározott
SÚLYOS probléma

b4394

A vérképző és az immunrendszer funkciói, másképpen meghatározott és nem meghatározott
TOTÁLIS probléma

b439Z

A vérképző és az immunrendszer funkciói, másképpen meghatározott és nem meghatározott
NEM MINŐSÍTETT

b4400

Légzési funkciók, NINCS probléma

b4401

Légzési funkciók, ENYHE probléma

b4402

Légzési funkciók, MÉRSÉKELT probléma

b4403

Légzési funkciók, SÚLYOS probléma

b4404

Légzési funkciók, TOTÁLIS probléma

b440Z

Légzési funkciók, NEM MINŐSÍTETT

b4450

A légzőizmok funkciói, NINCS probléma

b4451

A légzőizmok funkciói, ENYHE probléma

b4452

A légzőizmok funkciói, MÉRSÉKELT probléma

b4453

A légzőizmok funkciói, SÚLYOS probléma

b4454

A légzőizmok funkciói, TOTÁLIS probléma

b445Z

A légzőizmok funkciói, NEM MINŐSÍTETT

b4500

Járulékos légzési funkció, NINCS probléma

b4501

Járulékos légzési funkció, ENYHE probléma

b4502

Járulékos légzési funkció, MÉRSÉKELT probléma

b4503

Járulékos légzési funkció, SÚLYOS probléma

b4504

Járulékos légzési funkció, TOTÁLIS probléma

b450Z

Járulékos légzési funkció, NEM MINŐSÍTETT

b4550

A terheléstolerancia funkciói, NINCS probléma
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b4551

A terheléstolerancia funkciói, ENYHE probléma

b4552

A terheléstolerancia funkciói, MÉRSÉKELT probléma

b4553

A terheléstolerancia funkciói, SÚLYOS probléma

b4554

A terheléstolerancia funkciói, TOTÁLIS probléma

b455Z

A terheléstolerancia funkciói, NEM MINŐSÍTETT

b4600

A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek, NINCS probléma

b4601

A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek, ENYHE probléma

b4602

A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek, MÉRSÉKELT probléma

b4603

A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek, SÚLYOS probléma

b4604

A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek, TOTÁLIS probléma

b460Z

A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek, NEM MINŐSÍTETT

b5100

A táplálékfelvétel funkciói, NINCS probléma

b5101

A táplálékfelvétel funkciói, ENYHE probléma

b5102

A táplálékfelvétel funkciói, MÉRSÉKELT probléma

b5103

A táplálékfelvétel funkciói, SÚLYOS probléma

b5104

A táplálékfelvétel funkciói, TOTÁLIS probléma

b510Z

A táplálékfelvétel funkciói, NEM MINŐSÍTETT

b5150

Emésztési funkciók, NINCS probléma

b5151

Emésztési funkciók, ENYHE probléma

b5152

Emésztési funkciók, MÉRSÉKELT probléma

b5153

Emésztési funkciók, SÚLYOS probléma

b5154

Emésztési funkciók, TOTÁLIS probléma

b515Z

Emésztési funkciók, NEM MINŐSÍTETT

b5200

Táplálékhasznosítási funkciók, NINCS probléma

b5201

Táplálékhasznosítási funkciók, ENYHE probléma

b5202

Táplálékhasznosítási funkciók, MÉRSÉKELT probléma

b5203

Táplálékhasznosítási funkciók, SÚLYOS probléma

b5204

Táplálékhasznosítási funkciók, TOTÁLIS probléma

b520Z

Táplálékhasznosítási funkciók, NEM MINŐSÍTETT

b5250

Székletürítési funkciók, NINCS probléma

b5251

Székletürítési funkciók, ENYHE probléma

b5252

Székletürítési funkciók, MÉRSÉKELT probléma

b5253

Székletürítési funkciók, SÚLYOS probléma

b5254

Székletürítési funkciók, TOTÁLIS probléma

b525Z

Székletürítési funkciók, NEM MINŐSÍTETT

b5300

Testsúlymegtartási funkciók, NINCS probléma

b5301

Testsúlymegtartási funkciók, ENYHE probléma

b5302

Testsúlymegtartási funkciók, MÉRSÉKELT probléma

b5303

Testsúlymegtartási funkciók, SÚLYOS probléma

b5304

Testsúlymegtartási funkciók, TOTÁLIS probléma

b530Z

Testsúlymegtartási funkciók, NEM MINŐSÍTETT

b5350

Az emésztőrendszerhez kapcsolódó érzetek, NINCS probléma

b5351

Az emésztőrendszerhez kapcsolódó érzetek, ENYHE probléma

b5352

Az emésztőrendszerhez kapcsolódó érzetek, MÉRSÉKELT probléma

b5353

Az emésztőrendszerhez kapcsolódó érzetek, SÚLYOS probléma

b5354

Az emésztőrendszerhez kapcsolódó érzetek, TOTÁLIS probléma
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b535Z

Az emésztőrendszerhez kapcsolódó érzetek, NEM MINŐSÍTETT

b5400

Általános anyagcsere-funkciók, NINCS probléma

b5401

Általános anyagcsere-funkciók, ENYHE probléma

b5402

Általános anyagcsere-funkciók, MÉRSÉKELT probléma

b5403

Általános anyagcsere-funkciók, SÚLYOS probléma

b5404

Általános anyagcsere-funkciók, TOTÁLIS probléma

b540Z

Általános anyagcsere-funkciók, NEM MINŐSÍTETT

b5450

A folyadék-, ásványianyag- és elektrolit-egyensúly funkciói, NINCS probléma

b5451

A folyadék-, ásványianyag- és elektrolit-egyensúly funkciói, ENYHE probléma

b5452

A folyadék-, ásványianyag- és elektrolit-egyensúly funkciói, MÉRSÉKELT probléma

b5453

A folyadék-, ásványianyag- és elektrolit-egyensúly funkciói, SÚLYOS probléma

b5454

A folyadék-, ásványianyag- és elektrolit-egyensúly funkciói, TOTÁLIS probléma

b545Z

A folyadék-, ásványianyag- és elektrolit-egyensúly funkciói, NEM MINŐSÍTETT

b5500

A hőszabályozás funkciói NINCS probléma

b5501

A hőszabályozás funkciói ENYHE probléma

b5502

A hőszabályozás funkciói MÉRSÉKELT probléma

b5503

A hőszabályozás funkciói SÚLYOS probléma

b5504

A hőszabályozás funkciói TOTÁLIS probléma

b550Z

A hőszabályozás funkciói NEM MINŐSÍTETT

b5550

Az endokrin mirigyek funkciói NINCS probléma

b5551

Az endokrin mirigyek funkciói ENYHE probléma

b5552

Az endokrin mirigyek funkciói MÉRSÉKELT probléma

b5553

Az endokrin mirigyek funkciói SÚLYOS probléma

b5554

Az endokrin mirigyek funkciói TOTÁLIS probléma

b555Z

Az endokrin mirigyek funkciói NEM MINŐSÍTETT

b6100

A vizeletkiválasztás funkciói, NINCS probléma

b6101

A vizeletkiválasztás funkciói, ENYHE probléma

b6102

A vizeletkiválasztás funkciói, MÉRSÉKELT probléma

b6103

A vizeletkiválasztás funkciói, SÚLYOS probléma

b6104

A vizeletkiválasztás funkciói, TOTÁLIS probléma

b610Z

A vizeletkiválasztás funkciói, NEM MINŐSÍTETT

b6200

Vizeletürítési funkciók, NINCS probléma

b6201

Vizeletürítési funkciók, ENYHE probléma

b6202

Vizeletürítési funkciók, MÉRSÉKELT probléma

b6203

Vizeletürítési funkciók, SÚLYOS probléma

b6204

Vizeletürítési funkciók, TOTÁLIS probléma

b620Z

Vizeletürítési funkciók, NEM MINŐSÍTETT

b6300

A vizelési funkciókkal kapcsolatos érzetek, NINCS probléma

b6301

A vizelési funkciókkal kapcsolatos érzetek, ENYHE probléma

b6302

A vizelési funkciókkal kapcsolatos érzetek, MÉRSÉKELT probléma

b6303

A vizelési funkciókkal kapcsolatos érzetek, SÚLYOS probléma

b6304

A vizelési funkciókkal kapcsolatos érzetek, TOTÁLIS probléma

b630Z

A vizelési funkciókkal kapcsolatos érzetek, NEM MINŐSÍTETT

b6400

Szexuális funkciók, NINCS probléma

b6401

Szexuális funkciók, ENYHE probléma

b6402

Szexuális funkciók, MÉRSÉKELT probléma
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b6403

Szexuális funkciók, SÚLYOS probléma

b6404

Szexuális funkciók, TOTÁLIS probléma

b640Z

Szexuális funkciók, NEM MINŐSÍTETT

b6500

Menstruációs funkciók, NINCS probléma

b6501

Menstruációs funkciók, ENYHE probléma

b6502

Menstruációs funkciók, MÉRSÉKELT probléma

b6503

Menstruációs funkciók, SÚLYOS probléma

b6504

Menstruációs funkciók, TOTÁLIS probléma

b650Z

Menstruációs funkciók, NEM MINŐSÍTETT

b6600

Nemzési funkciók, NINCS probléma

b6601

Nemzési funkciók, ENYHE probléma

b6602

Nemzési funkciók, MÉRSÉKELT probléma

b6603

Nemzési funkciók, SÚLYOS probléma

b6604

Nemzési funkciók, TOTÁLIS probléma

b660Z

Nemzési funkciók, NEM MINŐSÍTETT

b6700

Az ivarszervi és szaporodási funkciókhoz kapcsolódó érzetek, NINCS probléma

b6701

Az ivarszervi és szaporodási funkciókhoz kapcsolódó érzetek, ENYHE probléma

b6702

Az ivarszervi és szaporodási funkciókhoz kapcsolódó érzetek, MÉRSÉKELT probléma

b6703

Az ivarszervi és szaporodási funkciókhoz kapcsolódó érzetek, SÚLYOS probléma

b6704

Az ivarszervi és szaporodási funkciókhoz kapcsolódó érzetek, TOTÁLIS probléma

b670Z

Az ivarszervi és szaporodási funkciókhoz kapcsolódó érzetek, NEM MINŐSÍTETT

b6790

Ivarszervi és szaporodási funkciók, másképpen meghatározott és nem meghatározott,
NINCS probléma

b6791

Ivarszervi és szaporodási funkciók, másképpen meghatározott és nem meghatározott,
ENYHE probléma

b6792

Ivarszervi és szaporodási funkciók, másképpen meghatározott és nem meghatározott,
MÉRSÉKELT probléma

b6793

Ivarszervi és szaporodási funkciók, másképpen meghatározott és nem meghatározott,
SÚLYOS probléma

b6794

Ivarszervi és szaporodási funkciók, másképpen meghatározott és nem meghatározott,
TOTÁLIS probléma

b679Z

Ivarszervi és szaporodási funkciók, másképpen meghatározott és nem meghatározott,
NEM MINŐSÍTETT

b6980

Húgy-ivar szervi és szaporodási funkciók, másképpen meghatározott, NINCS probléma

b6981

Húgy-ivar szervi és szaporodási funkciók, másképpen meghatározott, ENYHE probléma

b6982

Húgy-ivar szervi és szaporodási funkciók, másképpen meghatározott, MÉRSÉKELT probléma

b6983

Húgy-ivar szervi és szaporodási funkciók, másképpen meghatározott, SÚLYOS probléma

b6984

Húgy-ivar szervi és szaporodási funkciók, másképpen meghatározott, TOTÁLIS probléma

b698Z

Húgy-ivar szervi és szaporodási funkciók, másképpen meghatározott, NEM MINŐSÍTETT

b6990

Húgy-ivar szervi és szaporodási funkciók, nem meghatározott, NINCS probléma

b6991

Húgy-ivar szervi és szaporodási funkciók, nem meghatározott, ENYHE probléma

b6992

Húgy-ivar szervi és szaporodási funkciók, nem meghatározott, MÉRSÉKELT probléma

b6993

Húgy-ivar szervi és szaporodási funkciók, nem meghatározott, SÚLYOS probléma

b6994

Húgy-ivar szervi és szaporodási funkciók, nem meghatározott, TOTÁLIS probléma

b699Z

Húgy-ivar szervi és szaporodási funkciók, nem meghatározott, NEM MINŐSÍTETT

b7100

Az ízületek mobilitási funkciói, NINCS probléma
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b7101

Az ízületek mobilitási funkciói, ENYHE probléma

b7102

Az ízületek mobilitási funkciói, MÉRSÉKELT probléma

b7103

Az ízületek mobilitási funkciói, SÚLYOS probléma

b7104

Az ízületek mobilitási funkciói, TOTÁLIS probléma

b710Z

Az ízületek mobilitási funkciói, NEM MINŐSÍTETT

b7150

Az ízületek stabilitási funkciói, NINCS probléma

b7151

Az ízületek stabilitási funkciói, ENYHE probléma

b7152

Az ízületek stabilitási funkciói, MÉRSÉKELT probléma

b7153

Az ízületek stabilitási funkciói, SÚLYOS probléma

b7154

Az ízületek stabilitási funkciói, TOTÁLIS probléma

b715Z

Az ízületek stabilitási funkciói, NEM MINŐSÍTETT

b7200

A csontok mozgásának funkciói, NINCS probléma

b7201

A csontok mozgásának funkciói, ENYHE probléma

b7202

A csontok mozgásának funkciói, MÉRSÉKELT probléma

b7203

A csontok mozgásának funkciói, SÚLYOS probléma

b7204

A csontok mozgásának funkciói, TOTÁLIS probléma

b720Z

A csontok mozgásának funkciói, NEM MINŐSÍTETT

b7300

Izomerő-funkciók, NINCS probléma

b7301

Izomerő-funkciók, ENYHE probléma

b7302

Izomerő-funkciók, MÉRSÉKELT probléma

b7303

Izomerő-funkciók, SÚLYOS probléma

b7304

Izomerő-funkciók, TOTÁLIS probléma

b730Z

Izomerő-funkciók, NEM MINŐSÍTETT

b7350

Izomtónus-funkciók, NINCS probléma

b7351

Izomtónus-funkciók, ENYHE probléma

b7352

Izomtónus-funkciók, MÉRSÉKELT probléma

b7353

Izomtónus-funkciók, SÚLYOS probléma

b7354

Izomtónus-funkciók, TOTÁLIS probléma

b735Z

Izomtónus-funkciók, NEM MINŐSÍTETT

b7400

Az izom-állóképesség funkciói, NINCS probléma

b7401

Az izom-állóképesség funkciói, ENYHE probléma

b7402

Az izom-állóképesség funkciói, MÉRSÉKELT probléma

b7403

Az izom-állóképesség funkciói, SÚLYOS probléma

b7404

Az izom-állóképesség funkciói, TOTÁLIS probléma

b740Z

Az izom-állóképesség funkciói, NEM MINŐSÍTETT

b7500

Motoros reflex funkciók NINCS probléma

b7501

Motoros reflex funkciók ENYHE probléma

b7502

Motoros reflex funkciók MÉRSÉKELT probléma

b7503

Motoros reflex funkciók SÚLYOS probléma

b7504

Motoros reflex funkciók TOTÁLIS probléma

b750Z

Motoros reflex funkciók NEM MINŐSÍTETT

b7600

Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja, NINCS probléma

b7601

Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja, ENYHE probléma

b7602

Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja, MÉRSÉKELT probléma

b7603

Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja, SÚLYOS probléma

b7604

Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja, TOTÁLIS probléma
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b760Z

Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja, NEM MINŐSÍTETT

b7650

Akaratlan mozgási funkciók, NINCS probléma

b7651

Akaratlan mozgási funkciók, ENYHE probléma

b7652

Akaratlan mozgási funkciók, MÉRSÉKELT probléma

b7653

Akaratlan mozgási funkciók, SÚLYOS probléma

b7654

Akaratlan mozgási funkciók, TOTÁLIS probléma

b765Z

Akaratlan mozgási funkciók, NEM MINŐSÍTETT

b7700

Járásminta-funkciók, NINCS probléma

b7701

Járásminta-funkciók, ENYHE probléma

b7702

Járásminta-funkciók, MÉRSÉKELT probléma

b7703

Járásminta-funkciók, SÚLYOS probléma

b7704

Járásminta-funkciók, TOTÁLIS probléma

b770Z

Járásminta-funkciók, NEM MINŐSÍTETT

b7800

Izmokhoz és mozgási funkciókhoz kapcsolódó érzetek, NINCS probléma

b7801

Izmokhoz és mozgási funkciókhoz kapcsolódó érzetek, ENYHE probléma

b7802

Izmokhoz és mozgási funkciókhoz kapcsolódó érzetek, MÉRSÉKELT probléma

b7803

Izmokhoz és mozgási funkciókhoz kapcsolódó érzetek, SÚLYOS probléma

b7804

Izmokhoz és mozgási funkciókhoz kapcsolódó érzetek, TOTÁLIS probléma

b780Z

Izmokhoz és mozgási funkciókhoz kapcsolódó érzetek, NEM MINŐSÍTETT

b8100

A bőr védőfunkciói, NINCS probléma

b8101

A bőr védőfunkciói, ENYHE probléma

b8102

A bőr védőfunkciói, MÉRSÉKELT probléma

b8103

A bőr védőfunkciói, SÚLYOS probléma

b8104

A bőr védőfunkciói, TOTÁLIS probléma

b810Z

A bőr védőfunkciói, NEM MINŐSÍTETT

b8200

A bőr helyreállító funkciói, NINCS probléma

b8201

A bőr helyreállító funkciói, ENYHE probléma

b8202

A bőr helyreállító funkciói, MÉRSÉKELT probléma

b8203

A bőr helyreállító funkciói, SÚLYOS probléma

b8204

A bőr helyreállító funkciói, TOTÁLIS probléma

b820Z

A bőr helyreállító funkciói, NEM MINŐSÍTETT

b8400

Bőrrel kapcsolatos érzetek, NINCS probléma

b8401

Bőrrel kapcsolatos érzetek, ENYHE probléma

b8402

Bőrrel kapcsolatos érzetek, MÉRSÉKELT probléma

b8403

Bőrrel kapcsolatos érzetek, SÚLYOS probléma

b8404

Bőrrel kapcsolatos érzetek, TOTÁLIS probléma

b840Z

Bőrrel kapcsolatos érzetek, NEM MINŐSÍTETT

5. karakter:
bxxx.
.0 NINCS probléma
.1 ENYHE probléma
.2 MÉRSÉKELT probléma
.3 SÚLYOS probléma
.4 TOTÁLIS probléma
.Z NEM MINŐSÍTETT
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d1200

Egyéb akaratlagos érzékelés, NINCS probléma

d1201

Egyéb akaratlagos érzékelés, ENYHE probléma

d1202

Egyéb akaratlagos érzékelés, MÉRSÉKELT probléma

d1203

Egyéb akaratlagos érzékelés, SÚLYOS probléma

d1204

Egyéb akaratlagos érzékelés, TOTÁLIS probléma

d120Z

Egyéb akaratlagos érzékelés, NEM MINŐSÍTETT

d1300

Utánzás, NINCS probléma

d1301

Utánzás, ENYHE probléma

d1302

Utánzás, MÉRSÉKELT probléma

d1303

Utánzás, SÚLYOS probléma

d1304

Utánzás, TOTÁLIS probléma

d130Z

Utánzás, NEM MINŐSÍTETT

d1600

Figyelem összpontosítás, NINCS probléma

d1601

Figyelem összpontosítás, ENYHE probléma

d1602

Figyelem összpontosítás, MÉRSÉKELT probléma

d1603

Figyelem összpontosítás, SÚLYOS probléma

d1604

Figyelem összpontosítás, TOTÁLIS probléma

d160Z

Figyelem összpontosítás, NEM MINŐSÍTETT

d1630

Gondolkodás NINCS probléma

d1631

Gondolkodás ENYHE probléma

d1632

Gondolkodás MÉRSÉKELT probléma

d1633

Gondolkodás SÚLYOS probléma

d1634

Gondolkodás TOTÁLIS probléma

d163Z

Gondolkodás NEM MINŐSÍTETT

d1660

Olvasás, NINCS probléma

d1661

Olvasás, ENYHE probléma

d1662

Olvasás, MÉRSÉKELT probléma

d1663

Olvasás, SÚLYOS probléma

d1664

Olvasás, TOTÁLIS probléma

d166Z

Olvasás, NEM MINŐSÍTETT

d1700

Írás, NINCS probléma

d1701

Írás, ENYHE probléma

d1702

Írás, MÉRSÉKELT probléma

d1703

Írás, SÚLYOS probléma

d1704

Írás, TOTÁLIS probléma

d170Z

Írás, NEM MINŐSÍTETT

d1720

Számolás, NINCS probléma

d1721

Számolás, ENYHE probléma

d1722

Számolás, MÉRSÉKELT probléma

d1723

Számolás, SÚLYOS probléma

d1724

Számolás, TOTÁLIS probléma

d172Z

Számolás, NEM MINŐSÍTETT

d1750

Problémák megoldása, NINCS probléma

d1751

Problémák megoldása, ENYHE probléma

d1752

Problémák megoldás, MÉRSÉKELT probléma
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d1753

Problémák megoldása, SÚLYOS probléma

d1754

Problémák megoldása, TOTÁLIS probléma

d175Z

Problémák megoldása, NEM MINŐSÍTETT

d1770

Döntéshozatal, NINCS probléma

d1771

Döntéshozatal, ENYHE probléma

d1772

Döntéshozatal, MÉRSÉKELT probléma

d1773

Döntéshozatal, SÚLYOS probléma

d1774

Döntéshozatal, TOTÁLIS probléma

d177Z

Döntéshozatal, NEM MINŐSÍTETT

d2100

Egyetlen feladat végrehajtása, NINCS probléma

d2101

Egyetlen feladat végrehajtása, ENYHE probléma

d2102

Egyetlen feladat végrehajtása, MÉRSÉKELT probléma

d2103

Egyetlen feladat végrehajtása, SÚLYOS probléma

d2104

Egyetlen feladat végrehajtása, TOTÁLIS probléma

d210Z

Egyetlen feladat végrehajtása, NEM MINŐSÍTETT

d2200

Több feladat végrehajtása NINCS probléma

d2201

Több feladat végrehajtása ENYHE probléma

d2202

Több feladat végrehajtása MÉRSÉKELT probléma

d2203

Több feladat végrehajtása SÚLYOS probléma

d2204

Több feladat végrehajtása TOTÁLIS probléma

d220Z

Több feladat végrehajtása NEM MINŐSÍTETT

d2300

Napi rutinfeladatok elvégzése, NINCS probléma

d2301

Napi rutinfeladatok elvégzése, ENYHE probléma

d2302

Napi rutinfeladatok elvégzése, MÉRSÉKELT probléma

d2303

Napi rutinfeladatok elvégzése, SÚLYOS probléma

d2304

Napi rutinfeladatok elvégzése, TOTÁLIS probléma

d230Z

Napi rutinfeladatok elvégzése, NEM MINŐSÍTETT

d2400

A stressz és más pszichés terhek kezelése, NINCS probléma

d2401

A stressz és más pszichés terhek kezelése, ENYHE probléma

d2402

A stressz és más pszichés terhek kezelése, MÉRSÉKELT probléma

d2403

A stressz és más pszichés terhek kezelése, SÚLYOS probléma

d2404

A stressz és más pszichés terhek kezelése, TOTÁLIS probléma

d240Z

A stressz és más pszichés terhek kezelése, NEM MINŐSÍTETT

d3100

Kommunikáció – beszélt üzenetek megértésével, NINCS probléma

d3101

Kommunikáció – beszélt üzenetek megértésével, ENYHE probléma

d3102

Kommunikáció – beszélt üzenetek megértésével, MÉRSÉKELT probléma

d3103

Kommunikáció – beszélt üzenetek megértésével, SÚLYOS probléma

d3104

Kommunikáció – beszélt üzenetek megértésével, TOTÁLIS probléma

d310Z

Kommunikáció – beszélt üzenetek megértésével, NEM MINŐSÍTETT

d3300

Beszéd, NINCS probléma

d3301

Beszéd, ENYHE probléma

d3302

Beszéd, MÉRSÉKELT probléma

d3303

Beszéd, SÚLYOS probléma

d3304

Beszéd, TOTÁLIS probléma

d330Z

Beszéd, NEM MINŐSÍTETT

d4100

Az alaptesthelyzet változtatása, NINCS probléma
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d4101

Az alaptesthelyzet változtatása, ENYHE probléma

d4102

Az alaptesthelyzet változtatása, MÉRSÉKELT probléma

d4103

Az alaptesthelyzet változtatása, SÚLYOS probléma

d4104

Az alaptesthelyzet változtatása, TOTÁLIS probléma

d410Z

Az alaptesthelyzet változtatása, NEM MINŐSÍTETT

d4150

A testhelyzet megtartása, NINCS probléma

d4151

A testhelyzet megtartása, ENYHE probléma

d4152

A testhelyzet megtartása, MÉRSÉKELT probléma

d4153

A testhelyzet megtartása, SÚLYOS probléma

d4154

A testhelyzet megtartása, TOTÁLIS probléma

d415Z

A testhelyzet megtartása, NEM MINŐSÍTETT

d4200

Saját test áthelyezése, NINCS probléma

d4201

Saját test áthelyezése, ENYHE probléma

d4202

Saját test áthelyezése, MÉRSÉKELT probléma

d4203

Saját test áthelyezése, SÚLYOS probléma

d4204

Saját test áthelyezése, TOTÁLIS probléma

d420Z

Saját test áthelyezése, NEM MINŐSÍTETT

d4300

Tárgyak emelése és hordozása, NINCS probléma

d4301

Tárgyak emelése és hordozása, ENYHE probléma

d4302

Tárgyak emelése és hordozása, MÉRSÉKELT probléma

d4303

Tárgyak emelése és hordozása, SÚLYOS probléma

d4304

Tárgyak emelése és hordozása, TOTÁLIS probléma

d430Z

Tárgyak emelése és hordozása, NEM MINŐSÍTETT

d4400

Finom kézmozdulatok, NINCS probléma

d4401

Finom kézmozdulatok, ENYHE probléma

d4402

Finom kézmozdulatok, MÉRSÉKELT probléma

d4403

Finom kézmozdulatok, SÚLYOS probléma

d4404

Finom kézmozdulatok, TOTÁLIS probléma

d440Z

Finom kézmozdulatok, NEM MINŐSÍTETT

d4450

Kéz- és karhasználat, NINCS probléma

d4451

Kéz- és karhasználat, ENYHE probléma

d4452

Kéz- és karhasználat, MÉRSÉKELT probléma

d4453

Kéz- és karhasználat, SÚLYOS probléma

d4454

Kéz- és karhasználat, TOTÁLIS probléma

d445Z

Kéz- és karhasználat, NEM MINŐSÍTETT

d4500

Járás, NINCS probléma

d4501

Járás, ENYHE probléma

d4502

Járás, MÉRSÉKELT probléma

d4503

Járás, SÚLYOS probléma

d4504

Járás, TOTÁLIS probléma

d450Z

Járás, NEM MINŐSÍTETT

d4600

Helyváltoztatás különböző helyszíneken, NINCS probléma

d4601

Helyváltoztatás különböző helyszíneken, ENYHE probléma

d4602

Helyváltoztatás különböző helyszíneken, MÉRSÉKELT probléma

d4603

Helyváltoztatás különböző helyszíneken, SÚLYOS probléma

d4604

Helyváltoztatás különböző helyszíneken, TOTÁLIS probléma

5722

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 121. szám

KÓD

MEGNEVEZÉS

d460Z

Helyváltoztatás különböző helyszíneken, NEM MINŐSÍTETT

d4650

Helyváltoztatás segédeszköz használatával, NINCS probléma

d4651

Helyváltoztatás segédeszköz használatával, ENYHE probléma

d4652

Helyváltoztatás segédeszköz használatával, MÉRSÉKELT probléma

d4653

Helyváltoztatás segédeszköz használatával, SÚLYOS probléma

d4654

Helyváltoztatás segédeszköz használatával, TOTÁLIS probléma

d465Z

Helyváltoztatás segédeszköz használatával, NEM MINŐSÍTETT

d4700

Szállítóeszköz használata, NINCS probléma

d4701

Szállítóeszköz használata, ENYHE probléma

d4702

Szállítóeszköz használata, MÉRSÉKELT probléma

d4703

Szállítóeszköz használata, SÚLYOS probléma

d4704

Szállítóeszköz használata, TOTÁLIS probléma

d470Z

Szállítóeszköz használata, NEM MINŐSÍTETT

d4750

Járművezetés, NINCS probléma

d4751

Járművezetés, ENYHE probléma

d4752

Járművezetés, MÉRSÉKELT probléma

d4753

Járművezetés, SÚLYOS probléma

d4754

Járművezetés, TOTÁLIS probléma

d475Z

Járművezetés, NEM MINŐSÍTETT

d5100

Mosakodás, NINCS probléma

d5101

Mosakodás, ENYHE probléma

d5102

Mosakodás, MÉRSÉKELT probléma

d5103

Mosakodás, SÚLYOS probléma

d5104

Mosakodás, TOTÁLIS probléma

d510Z

Mosakodás, NEM MINŐSÍTETT

d5200

Testrészek ápolása NINCS probléma

d5201

Testrészek ápolása ENYHE probléma

d5202

Testrészek ápolása MÉRSÉKELT probléma

d5203

Testrészek ápolása SÚLYOS probléma

d5204

Testrészek ápolása TOTÁLIS probléma

d520Z

Testrészek ápolása NEM MINŐSÍTETT

d5300

Toilette-használat, NINCS probléma

d5301

Toilette-használat, ENYHE probléma

d5302

Toilette-használat, MÉRSÉKELT probléma

d5303

Toilette-használat, SÚLYOS probléma

d5304

Toilette-használat, TOTÁLIS probléma

d530Z

Toilette-használat, NEM MINŐSÍTETT

d5400

Öltözködés, NINCS probléma

d5401

Öltözködés, ENYHE probléma

d5402

Öltözködés, MÉRSÉKELT probléma

d5403

Öltözködés, SÚLYOS probléma

d5404

Öltözködés, TOTÁLIS probléma

d540Z

Öltözködés, NEM MINŐSÍTETT

d5500

Étkezés, NINCS probléma

d5501

Étkezés, ENYHE probléma

d5502

Étkezés, MÉRSÉKELT probléma
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d5503

Étkezés, SÚLYOS probléma

d5504

Étkezés, TOTÁLIS probléma

d550Z

Étkezés, NEM MINŐSÍTETT

d5600

Ivás, NINCS probléma

d5601

Ivás, ENYHE probléma

d5602

Ivás, MÉRSÉKELT probléma

d5603

Ivás, SÚLYOS probléma

d5604

Ivás, TOTÁLIS probléma

d560Z

Ivás, NEM MINŐSÍTETT

d5700

Egészségmegőrzés, NINCS probléma

d5701

Egészségmegőrzés, ENYHE probléma

d5702

Egészségmegőrzés, MÉRSÉKELT probléma

d5703

Egészségmegőrzés, SÚLYOS probléma

d5704

Egészségmegőrzés, TOTÁLIS probléma

d570Z

Egészségmegőrzés, NEM MINŐSÍTETT

d6200

Áruk beszerzése, szolgáltatások igénybevétele, NINCS probléma

d6201

Áruk beszerzése, szolgáltatások igénybevétele, ENYHE probléma

d6202

Áruk beszerzése, szolgáltatások igénybevétele, MÉRSÉKELT probléma

d6203

Áruk beszerzése, szolgáltatások igénybevétele, SÚLYOS probléma

d6204

Áruk beszerzése, szolgáltatások igénybevétele, TOTÁLIS probléma

d620Z

Áruk beszerzése, szolgáltatások igénybevétele, NEM MINŐSÍTETT

d6300

Ételkészítés, NINCS probléma

d6301

Ételkészítés, ENYHE probléma

d6302

Ételkészítés, MÉRSÉKELT probléma

d6303

Ételkészítés, SÚLYOS probléma

d6304

Ételkészítés, TOTÁLIS probléma

d630Z

Ételkészítés, NEM MINŐSÍTETT

d6400

Házimunka végzése, NINCS probléma

d6401

Házimunka végzése, ENYHE probléma

d6402

Házimunka végzése, MÉRSÉKELT probléma

d6403

Házimunka végzése, SÚLYOS probléma

d6404

Házimunka végzése, TOTÁLIS probléma

d640Z

Házimunka végzése, NEM MINŐSÍTETT

d6500

A háztartás tárgyainak ápolása, NINCS probléma

d6501

A háztartás tárgyainak ápolása, ENYHE probléma

d6502

A háztartás tárgyainak ápolása, MÉRSÉKELT probléma

d6503

A háztartás tárgyainak ápolása, SÚLYOS probléma

d6504

A háztartás tárgyainak ápolása, TOTÁLIS probléma

d650Z

A háztartás tárgyainak ápolása, NEM MINŐSÍTETT

d7100

Alapszintű személyközi interakciók, NINCS probléma

d7101

Alapszintű személyközi interakciók, ENYHE probléma

d7102

Alapszintű személyközi interakciók, MÉRSÉKELT probléma

d7103

Alapszintű személyközi interakciók, SÚLYOS probléma

d7104

Alapszintű személyközi interakciók, TOTÁLIS probléma

d710Z

Alapszintű személyközi interakciók, NEM MINŐSÍTETT

d7200

Összetett személyközi interakciók, NINCS probléma
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d7201

Összetett személyközi interakciók, ENYHE probléma

d7202

Összetett személyközi interakciók, MÉRSÉKELT probléma

d7203

Összetett személyközi interakciók, SÚLYOS probléma

d7204

Összetett személyközi interakciók, TOTÁLIS probléma

d720Z

Összetett személyközi interakciók, NEM MINŐSÍTETT

d7300

Viszonyulás idegenekhez, NINCS probléma

d7301

Viszonyulás idegenekhez, ENYHE probléma

d7302

Viszonyulás idegenekhez, MÉRSÉKELT probléma

d7303

Viszonyulás idegenekhez, SÚLYOS probléma

d7304

Viszonyulás idegenekhez, TOTÁLIS probléma

d730Z

Viszonyulás idegenekhez, NEM MINŐSÍTETT

d7600

Családi kapcsolatok, NINCS probléma

d7601

Családi kapcsolatok, ENYHE probléma

d7602

Családi kapcsolatok, MÉRSÉKELT probléma

d7603

Családi kapcsolatok, SÚLYOS probléma

d7604

Családi kapcsolatok, TOTÁLIS probléma

d760Z

Családi kapcsolatok, NEM MINŐSÍTETT

d7700

Intim kapcsolatok, NINCS probléma

d7701

Intim kapcsolatok, ENYHE probléma

d7702

Intim kapcsolatok, MÉRSÉKELT probléma

d7703

Intim kapcsolatok, SÚLYOS probléma

d7704

Intim kapcsolatok, TOTÁLIS probléma

d770Z

Intim kapcsolatok, NEM MINŐSÍTETT

d8150

Iskola előtti oktatás, NINCS probléma

d8151

Iskola előtti oktatás, ENYHE probléma

d8152

Iskola előtti oktatás, MÉRSÉKELT probléma

d8153

Iskola előtti oktatás, SÚLYOS probléma

d8154

Iskola előtti oktatás, TOTÁLIS probléma

d815Z

Iskola előtti oktatás, NEM MINŐSÍTETT

d8200

Iskolai oktatás, NINCS probléma

d8201

Iskolai oktatás, ENYHE probléma

d8202

Iskolai oktatás, MÉRSÉKELT probléma

d8203

Iskolai oktatás, SÚLYOS probléma

d8204

Iskolai oktatás, TOTÁLIS probléma

d820Z

Iskolai oktatás, NEM MINŐSÍTETT

d8250

Szakképzés, NINCS probléma

d8251

Szakképzés, ENYHE probléma

d8252

Szakképzés, MÉRSÉKELT probléma

d8253

Szakképzés, SÚLYOS probléma

d8254

Szakképzés, TOTÁLIS probléma

d825Z

Szakképzés, NEM MINŐSÍTETT

d8400

Tanonckodás (felkészülés a munkavállalásra), NINCS probléma

d8401

Tanonckodás (felkészülés a munkavállalásra), ENYHE probléma

d8402

Tanonckodás (felkészülés a munkavállalásra), MÉRSÉKELT probléma

d8403

Tanonckodás (felkészülés a munkavállalásra), SÚLYOS probléma

d8404

Tanonckodás (felkészülés a munkavállalásra), TOTÁLIS probléma
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d840Z

Tanonckodás (felkészülés a munkavállalásra), NEM MINŐSÍTETT

d8450

Állás megszerzése, megtartása és kilépés, NINCS probléma

d8451

Állás megszerzése, megtartása és kilépés, ENYHE probléma

d8452

Állás megszerzése, megtartása és kilépés, MÉRSÉKELT probléma

d8453

Állás megszerzése, megtartása és kilépés, SÚLYOS probléma

d8454

Állás megszerzése, megtartása és kilépés, TOTÁLIS probléma

d845Z

Állás megszerzése, megtartása és kilépés, NEM MINŐSÍTETT

d8500

Pénzkereső foglalkozás, NINCS probléma

d8501

Pénzkereső foglalkozás, ENYHE probléma

d8502

Pénzkereső foglalkozás, MÉRSÉKELT probléma

d8503

Pénzkereső foglalkozás, SÚLYOS probléma

d8504

Pénzkereső foglalkozás, TOTÁLIS probléma

d850Z

Pénzkereső foglalkozás, NEM MINŐSÍTETT

d8700

Gazdasági önállóság, NINCS probléma

d8701

Gazdasági önállóság, ENYHE probléma

d8702

Gazdasági önállóság, MÉRSÉKELT probléma

d8703

Gazdasági önállóság, SÚLYOS probléma

d8704

Gazdasági önállóság, TOTÁLIS probléma

d870Z

Gazdasági önállóság, NEM MINŐSÍTETT

d9100

Közösségi élet, NINCS probléma

d9101

Közösségi élet, ENYHE probléma

d9102

Közösségi élet, MÉRSÉKELT probléma

d9103

Közösségi élet, SÚLYOS probléma

d9104

Közösségi élet, TOTÁLIS probléma

d910Z

Közösségi élet, NEM MINŐSÍTETT

d9200

Rekreáció és pihenés, NINCS probléma

d9201

Rekreáció és pihenés, ENYHE probléma

d9202

Rekreáció és pihenés, MÉRSÉKELT probléma

d9203

Rekreáció és pihenés, SÚLYOS probléma

d9204

Rekreáció és pihenés, TOTÁLIS probléma

d920Z

Rekreáció és pihenés, NEM MINŐSÍTETT

5. karakter:
dxxx.
.0 NINCS probléma
.1 ENYHE probléma
.2 MÉRSÉKELT probléma
.3 SÚLYOS probléma
.4 TOTÁLIS probléma
.Z NEM MINŐSÍTETT
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6. melléklet a 26/2021. (VI. 28.) EMMI rendelethez
REPCs és a rehabilitációs ellátások során jelenthető beavatkozások listája
OENO KÓD

OENO NÉV

12001

Tudatállapot, alvás/ébrenlét vezérlésének vizsgálata

12033

Memória és figyelmi funkciók vizsgálata

12051

Extrapyramidalis elemi mozgásszabályozás vizsgálata

1208E

Impulzus diagnosztika a plexus brachialis ellátási területén

1208F

Impulzus diagnosztika a n. facialis ellátási területén

12096

Rheobasis és chronaxia meghatározás

12142

Fényérzés vizsgálat elsötétített szobában, gyertyával

12320

Súgott (társalgó) beszédvizsgálat

12486

Beszédérthetőségi vizsgálat

12487

Beszédvizsgálat, célzott

12601

EKG végtag és mellkaselvezetéssel

12604

EKG telemetriával

12605

EKG Holter monitorizálása

12620

EKG kerékpár terheléssel

12621

EKG futószalag terheléssel

12631

Ergometria spirometriával

13210

Analis manometria

13220

Enterostoma vizsgálata

13230

Nasogastricus szonda levezetése, cseréje

13300

Vizelési inger és reflex (m. detrusor) vizsgálata

13320

Hólyagkatéterezés (diagnosztikus)

13321

Hólyagpunkció (diagnosztikus)

13331

Vizeletvesztési nyomás

13620

Mozgásszervek regionális fizikális vizsgálata

17071

Légúti aspecifikus bronchiális provokáció

17073

Fizikai terhelés hatásának vizsgálata a hörgőkre

17102

Spirometria

17120

Légúti ellenállás és vezetőképesség számítása

17170

Diffúziós kapacitásvizsgálat

17190

Teljes test plethysmographia

17191

Dohányzás leszokás támogatás – paciens vizsgálat

17192

Dohányzás leszokás támogatás – leszokási vizit

17193

Dohányzás leszokás támogatás – kilégzett levegő szénmonoxid
mértékének a meghatározása

17194

Csoportos dohányzás leszokás támogatása

17301

Végtagi artériák vérnyomásmérése, folyamatos hullámú
Doppler készülékkel

17420

Vizeletvétel vagy -gyűjtés csecsemőtől és gyermektől

17520

A mozgató szervrendszer részleges, mozgásanalizáló-mérő
készülékkel végzett, objektív vizsgálata

17610

Oxygen consumptio számítása

18430

Hörgőváladék leszívása

19200

Pszichiátriai/klinikai pszichológiai exploráció

FUNKCIONÁLIS TESZT
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19201

Pszichiátriai/pszichológiai diagnosztikus interjú

19202

Biográfiai analízis

19203

Pszichiátriai/pszichológiai heteroanamnézis

19204

Pszichodiagnosztikai elemző exploráció

19209

Prekognitív defectus differenciáldiagnosztika

19211

Átfogó neuropszichológiai vizsgálat

19212

Problémacentrikus neuropszichológiai vizsgálat

19213

Kognitív folyamatok térképezése

19214

Kognitív térképezés terápia megalapozásához

19217

Viselkedéstérképezés, kezelés megalapozásához

1929A

Lurija-Nebraska-féle neuropszichológiai próba

1929B

Afázia neuropszichológiai próba I. (Lurija)

1929C

Afázia neuropszichológiai próba II.

1929L

Gyermeki fejlődés vizsgálata próbákkal

1930A

Memória teszt 15 szó-15 kép

19314

Műszeres problémacentrikus neuropszichológiai vizsgálat

19353

Hamilton-féle depressziós skála

19354

Hamilton-féle szorongás skála

19355

Zung-féle depressziós skála

19356

Beck-féle depressziós skála

1935D

Spielberg-féle STAI szorongásvizsgálat

19700

Rehabilitációs felmérés és értékelés

22620

Széklet zsírürítés vizsgálata

22840

Nátrium meghatározása verejtékben

22841

Klorid meghatározása verejtékben

25000

Natív anyag mikroszkópos vizsgálata

31310

Mellkasfelvétel, AP/PA

31311

Mellkasfelvétel, oldalirányú

31312

Mellkasfelvétel, kétirányú

31380

Mellkasfelvétel, célzott

34032

Mellkas átvilágítás

34080

Mellkas és natív has átvilágítás

34230

Mellkas tomographias felvétel

34641

Szív és coronaria MSCT

34952

Szív MR vizsgálat natív EKG vezérelt

35221

Szívizom perfúzió vizsgálata TlCl-dal (2 időpontban)

35223

Szívizom perfúzió szcintigráfia Tc-mal

3531C

Radioventriculographia equilibriumban + EKG kapuzás

3562A

Szívizom perfúzió SPECT vizsgálata Tc-mal

3581B

Szívizom perfúzió SPECT vizsgálata TlCl-dal 2 időpontban

36120

Mellkasfal vagy hasfal UH vizsgálata

36123

Pleuraűr UH vizsgálata

3612A

Echocardiographia (M-mód, 2D)

3612M

Gyógyszeres stressz echo

36130

Hasi (áttekintő, komplex) UH vizsgálat

36133

Pancreas UH vizsgálata

FUNKCIONÁLIS TESZT
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36134

Lép UH vizsgálata

36135

Vese UH vizsgálata

36138

Gyomor-bélrendszer UH vizsgálata

3613C

Máj és epeutak UH vizsgálata

3616A

Doppler áramlás vizsgálat a felső végtagon

3616B

Doppler áramlás vizsgálat az alsó végtagon

3617A

Duplex UH, nyaki erek

3617L

Duplex UH, végtagi erek

39191

Laser besugárzás soft-laser, 10 cm2-ig

39192

Laser besugárzás soft-laser, 50 cm2-ig

39193

Laser besugárzás soft-laser, 100 cm2-ig

39194

Laser besugárzás soft-laser, 100 cm2 felett

39999

Kiegészítő pont összehasonlító felvételért

43591

Influenza elleni szezonális vaccinatio

43592

H1N1 influenza elleni vaccinatio

43593

Tüdőgyulladás elleni vaccinatio

43599

Vaccinatio, egyéb

5377F

Pacemaker funkció műszeres vizsgálata vagy a beültethető
szívmonitor (ILR) adatainak értékelése

5377G

Pacemaker transcutan szabályozása

58820

Incisio et drainage cutis et/seu subcutis

58830

Seb toilette, debridement (bőrt, subcutist érintő elváltozás)

81273

Beöntés stomába

81550

Thoracocentesis therapeuticus

81551

UH vezérelt thoracocentesis therapeuticus

81554

Ascites terápiás célzatú lebocsátása

81750

Bronhoscopos hörgő öblítés terápiás

81880

Járatok szondázása

81924

Sebkötözés, kötéscsere (aszeptikus)

81929

Szennyezett, fertőzött seb ellátása, kötözése (szeptikus)

82151

Kontraktúra nyújtása

82310

Deformitás ortopédiai kiegyenlítése segédeszközzel

83132

Gipszkötés átpólyázása

83200

Sínezés, kézen

83210

Sínezés, ujjon

83260

Rögzítés műanyag gipsszel, kiegészítő pont

83294

Redressziós gipszkezelés

83295

Orthesis kezelés

83700

Törzs alátámasztás készülékkel

83710

Orthesis rendelése

83800

Gipszkötés eltávolítása

83810

Rögzítő sín eltávolítása

83820

Támasz vagy merevítés eltávolítása

83890

Egyéb rögzítő eltávolítása

84791

Húzókezelés kézzel vagy készülékkel

84800

Ortopédiai készülék alkalmazása
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84810

Ortopédiai készülék eltávolítása

85401

Akupunktúrás kezelés krónikus betegség esetén

85511

Víz alatti torna medencében, medencéből segítve

85512

Víz alatti torna kádban

85513

Víz alatti torna, csoportos

85520

Víz alatti torna, egyéni, segítség nélkül

85521

Víz alatti torna medencében, kívülről segítve

85660

Protézis, orthesis revíziója

85690

Epithesisek méretvétele, felhelyezése

85704

Gyógyszeradagolás katéteren át

85705

Bőr alatti gyógyszertartály feltöltése

85710

Perifériás ideg percutan blokkolása vagy roncsolása

86020

Meleg pakolások

86041

Rövidhullám kezelés

86042

Mikrohullám kezelés

86043

Ultranagyfrekvenciás kezelés

86044

Középfrekvenciás kezelés

86050

Infravörös melegítéses helyi kezelés - Sollux

86120

Helyi hűtés

86121

Kryotherapia localis

86122

Kryotherapia localis instrumentalis

86202

Kezelés monochromatikus polarizált fénnyel (Evolite, Bioptron)

86311

Négyrekeszes galvan kezelés

86312

Stabil galvan kezelés

86313

Kowarschik galvan kezelés

86314

Bourgignon galvan kezelés

86316

Iontophoresis kezelés

86317

Kalcium elektrostasis kezelés

86318

Diadynamic-interferencia kezelés

86319

Szelektív ingeráram kezelés

8631B

Interferátor kezelés

8631C

Számítógép vezérelt iontoforézis

8631D

Galvanotherápia számítógép-vezérléssel

8631E

Számítógép vezérelt idegszál specifikus neuromuscularis
elektrostimuláció

8636C

Galvánkád kezelés

86621

Intravesicalis transurethralis elektroterápia

86630

Vázizom stimulátor

86631

Funkcionális elektroterápia motoros tünetekre

86632

Funkcionális elektroterápia plexus brachialis ellátási területén

86633

Funkcionális elektroterápia nervus facialis területén

86634

TENS

86635

Számítógép vezérelt tens functio

8663A

Funkcionális elektroterápia spinalis eredetű motoros tünetekre

86911

Ultrahang kezelés

86912

Víz alatti ultrahang kezelés
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86921

Magnetoterápia

87031

Tracheostomás kanül cseréje

87032

Tracheostomás kanül végleges eltávolítása

87120

Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális
intubációval (ellátási napban)

87122

Nasalis CPAP (folyamatos poz. légúti nyomással végzett)
lélegeztetés gyerekeknél (ellátási napban)

87124

Gyógyszerbevitel JET technikával

87500

Párásításos légúti kezelés

87501

Aerosol kezelés

87510

Inhalációs terápia gyógyszerrel vagy gyógynövénnyel

87600

Oxigén terápia

88400

Intraarterialis injekció

88860

Értorna érszövődmények megelőzésére

88870

Keringésjavító fizioterápia

89301

Kilégzett gáz analízis

89442

Pulzoxymetria

89461

Vérnyomás 24 órás gépi monitorizálása (ABPM)

91230

Infúziós pumpás gyógyszeradagolás

91311

Krónikus beteg dietetikai alapoktatása (gastroenterológiai,
nephrológiai, onkológiai vagy 2. típusú diabeteses betegnél)

91312

1. típusú diabeteses beteg alapoktatása

91315

Csoportos diétás tanácsadás krónikus anyagcsere betegség
esetén

91316

Hagyományos inzulinkezelés alatt álló diabeteses betegek
oktatása tanfolyam keretében

92320

Alimentatio jejunalis

92330

Alimentatio gastralis

93140

Hallástréning hallókészülék-viselők számára

93490

Gyógyászati segédeszközhöz méretvétel

93491

Gyógyászati segédeszköz próbája

93492

Gyógyászati segédeszköz beállítása, illesztése

93493

Gyógyászati segédeszköz használatának betanítása

93601

Standardizált állóképességi teszt (pl: járástesztek, akaratlagos
apnoe, stb) végzése

93603

Egyedi elbírálású gyógyászati segédeszköz rendelése

93604

Inhalációs terápia és expectoráltatás betanítása

93605

Kardiopulmonalis állóképesség fejlesztő csoportos tréning
készülékkel/géppel

93606

Kardiopulmonalis állóképesség fejlesztő egyéni tréning
készülékkel/géppel

93607

Kívülről programozható működésű, bőr alá implantált
gyógyszeradagoló eszköz programozása

93608

Lymphoedemas végtag pólyázása

93609

Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése

93610

Rehabilitációs terv készítés

93611

Szociális ügyintézés
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93613

Rehabilitációs teammegbeszélés beteg és családja/tágabb
környezete bevonásával

93614

Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül

93615

Úszás tanítása/újra tanítása megváltozott állapot esetén,
végzése

93616

Úszásterápia

93617

Állópozícionálás állítógépben

93618

Diétás és életmódbeli tanácsadás

93619

Garatingerlés hideg eszközzel

93620

Gyógyászati segédeszköz rendeléshez teszt felvétele

93621

Munkapszichológiai felmérés és tanácsadás

93622

Nyelésterápia különböző sűrűségű anyagokkal

93624

Rezisztencia és állóképesség légzőizomtréning

93625

Sportterápia

93627

Zeneterápia

94003

Facialis torna

94100

Beszédterápia

94101

Hangterápia

94110

Beszédtréning

94130

Dysphasia tréning

94170

Nagyothalló tréning

94200

Rágóizomgyakorlatok

94210

Nyelési defektusok javítását célzó tréning

94280

Extrapyramidalis neuroterápia és oktatása

94281

Szenzoros-aktivációs terápia

94282

Palato-pharingealis elektroterápia

94284

Garatizomzat elektromos ingerlése

94290

Logopédiai gyakorlat

94331

Fejlődési rendellenesség miatti gyógytorna

94400

Járásgyakorlat segédeszköz nélkül

94401

Járásgyakorlat járókerettel

94402

Járásgyakorlat mankóval

94403

Járásgyakorlat bottal

94404

Járásgyakorlat járógéppel

94405

Járáselőkészítő gyakorlatok

94406

Járáskészség fejlesztése

94407

Ügyességfejlesztő gyakorlatok

94408

Manipulációs készség fejlesztése

94409

Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában

94410

Irányított járásgyakorlatok segédeszközzel

94411

Amputáltak gyógytornája

94501

Funkcionális sérüléskezelés (korai)

94503

Neurofiziológiai kondicionáló gyógytorna

94504

Testtájankénti egyéni gyógytorna

94530

Izomerősítő gyakorlatok

94550

Gyógytorna relaxációs technikával
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94601

Passzív kimozgatás egy testtájon

94602

Passzív kimozgatás több végtagon

94603

Szertorna

94610

Gyakorlatok ellenállással szemben

94630

Ízületi mozgások gyakorlása

94631

Izokinetikus gyakorlás készülékkel

94640

Ízület mobilizálás

94650

Gerinc mobilizálás

94651

Scoliosis torna

94652

Scheuermann gyógytorna

94701

Egyéni torna

94702

Csoportos torna

94711

Manuálterápiás kezelés

94712

Masszázs, kézzel

94713

Masszázs, géppel

94715

Funkcionális kezelés az ortopédiai manuálterápiás
(OMT) rendszerben

94722

Mellkasi gyógytorna, légzőtorna

94730

Cardiovascularis gyógytorna

94740

Lymphoedema kezelés: pólya és masszázs, 1 végtag

94744

Lymphoedema kezelés: speciális fogásrendszerrel

94746

Lymphoedema kezelés pneumatikus készülékkel

94747

Krónikus oedéma gépi kompressziós kezelés

9474A

Felső végtag manuális drenázsa

9474B

Alsó végtag manuális nyirokdrenázsa

9474C

Szövődménnyel társult ödémás végtag manuális
nyirokdrenázsa

9474D

A törzs manuális nyirokdrenázsa

9474E

Kompressziós kötés alkalmazása felső végtagra

9474F

Kompressziós kötés alkalmazása alsó végtagra

94880

Medencefürdő

94882

Szénsavfürdő

94883

Súlyfürdő, nyaki függesztéssel

94884

Súlyfürdő, hónalj függesztéssel

94885

Súlyfürdő, hónalj függesztéssel és terheléssel

9488B

Ritex pakolás

9488D

Antiphlogisticus pakolás

9488E

Gyógyszeres fürdő vagy pakolás

9488G

Víz alatti vízsugár-masszázs

9488H

Iszappakolás testtájanként

95290

Foglalkozás terápia (csoportos)

95291

Foglalkozás terápia egyéni

95320

Rehabilitációs oktatás

95530

Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása)

95560

Rugalmas pólya felhelyezése egyik alsó végtagra
(nem lymphoedemás)
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95580

Urinal felhelyezése

95590

Ágytál és kacsa használatának megtanítása fogyatékos
betegnek

95600

Ergoterápiás diagnózis felállítása

95610

Ergoterápia, manuális gyakorlás

95620

Ergoterápia, kreatív terápia

95630

Ergoterápia, konstruktív terápia – műhelygyakorlat

95640

Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása

95650

Ergoterápia, írás tanítása

95660

Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja
(evés, ivás, konyhai munka)

95670

Ergoterápia, mentális tréning

95680

Ergoterápia, iskolai korrepetálás gyermekek számára

95690

Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése

95700

Ergoterápia, felkészítés otthoni életre – tanácsadás

95710

Közlekedésképesség fejlesztése kerekesszékkel (10 perc)

95720

Közlekedésképesség fejlesztése kerekesszéken kívül (10 perc)

95740

Közlekedésképesség fejlesztése modell személygépkocsival
(10 perc)

95750

Közlekedésképesség fejlesztése, gépkocsivezetés (30 perc)

95760

Közlekedésképesség fejlesztése, tömegközlekedés (60 perc)

95770

Közlekedésképesség fejlesztése modell személygépkocsival
(30 perc)

95780

Számítógépes edzéstervezés sérülésspecifikusan

95810

Konduktív pedagógiai beszédterápia

95820

Konduktív pedagógiai kéztorna

95830

Konduktív pedagógiai csoportos torna (betegenként)

95840

Járáspróba futószőnyegen

95850

Amputációs csonk formázását célzó rugalmas pólyázás

95860

Csonkedzés pneumatikus ballonnal

95890

Járásgyakorlás guruló mankóval

95930

Járástanítás pneumatikus protézissel

95940

Művégtag próbálása alsóvégtag amputáltra

95950

Művégtag felvételének tanítása

95960

Dupla alsóvégtag amputált rehabilitálhatóságának próbája

95970

Dupla alsóvégtag amputált járástanítása

95990

Kerekesszék használatának tanítása

95993

Izomrehabilitáció tornáztató géppel

96001

Komplex milieu intervenció

96002

Krízisintervenció

96004

Readaptációs betegvezetés

96006

Habilitációs foglalkozás

96016

Egész testre kiterjedő komplex habilitációs kezelés
(idegfejlődési zavar, sérülés esetén) legalább 60 perc

96017

Egész testre kiterjedő komplex habilitációs kezelés
(idegfejlődési zavar, sérülés esetén) 60–90 perc között
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96018

Egész testre kiterjedő komplex habilitációs kezelés
(idegfejlődési zavar, sérülés esetén) több, mint 90 perc

96023

Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc)

96024

Alap pszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc)

96025

Alap pszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc)

96026

Pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc)

96027

Pszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc)

96028

Pszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc)

96029

Szakpszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc)

96030

Szakpszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc)

96031

Szakpszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc)

96033

Relaxációs tréning csoportban részvétel

96034

Alap pszichoterápiás csoportban részvétel

96035

Pszichoterápiás csoportban részvétel

96036

Szakpszichoterápiás csoportban részvétel

96421

Alappszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag,
ideje 45–90 perc)

96423

Szakpszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag,
ideje 45–90 perc)

96431

Pszichológiai kognitív tréning

96432

Pszichológiai viselkedés tréning

96435

Kreatív zenés gyakorlatok (csoportos) min. 60 perc

97311

Pszichológiai gyermekgondozás, vezetés

FUNKCIONÁLIS TESZT

97451

Pszichológiai problémaorientált konzílium szülővel

P0010

Barthel-index

*

P0020

FIM Funkcionális függetlenség mértéke (motoros funkciók)

*

P0030

FIM Funkcionális függetlenség mértéke (összes)

*

P0040

10-méteres járásteszt

*

P0050

3 perces járásteszt

*

P0060

6 perces járásteszt

*

P0070

ASIA score

*

P0080

BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index)

*

P0090

BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index)

*

P0110

BMI Body Mass Index

*

P0120

Célskála

*

P0130

Cobb fok szerinti mérés

*

P0140

DAS28 (Disease Activity Score EULAR)

*

P0150

Ejekciós frakció

*

P0160

Fontaine stádium

*

P0170

Frankel skála

*

P0180

GCS Glasgow Kóma Skála

*

P0190

GMFCS

*

P0200

HAQ Health Assessment Questionnaire

*

P0210

Izomerő

*

P0220

Karnofsky-index

*

P0230

MUST

*
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P0240

NRS 2002

*

P0250

Nyugalmi légzésfunkció, FEV1ref%

*

P0260

Oswestry Low back pain questionnaire

*

P0270

Roland-Morris kérdőív a hátfájásról

*

P0280

ROM

*

P0290

Russek skála

*

P0300

Testsúly

*

P0310

Tinetti féle egyensúly teszt

*

P0320

TUG (Timed Up and Go) járásteszt

*

P0330

VAS

*

P0340

VCref%

*

P0350

WOMAC

*

P0360

Fejlődési teszt-csoport

*

P0410

IQ teszt-csoport

*

P0420

Pericardiális folyadék (mm)

*

P0430

Pleurális folyadék (cm)

*

P0440

CAT

*

P0450

MMRC

*

P0470

FMS

*

P0480

Lombay-féle score

*

P0510

A szív ingerképző/ingervezető tevékenységének zavara

*

P0520

ADL funkciók

*

P0530

AHA teszt

*

P0540

Aktivitási szint

*

P0550

Anatómiai kéz index

*

P0560

BECK-féle depresszó kérdőív

*

P0570

BL

*

P0580

Canadian Cardiovascular Society (CCS) angina pectoris skála

*

P0590

FAC (Funkcionális járási kategórizálás)

*

P0600

CRP

*

P0610

Depressziós skála

*

P0620

DN4 kérdőív

*

P0630

Dohányzási státusz

*

P0640

Életminőség kérdőívek

*

P0650

ENG

*

P0660

EQ5D

*

P0670

Érzéskvalitások

*

P0680

FAC

*

P0690

Fizikai terhelhetőség kerékpárergométeren

*

P0700

Flugl-Meyer teszt

*

P0720

Glasgow Outcome Scale (GOS – E) – bővített változat

*

P0730

GMFM-66,88

*

P0740

Izomerő változás

*

P0750

Felső végtag térfogat, jobb oldal

*

P0760

Felső végtag térfogat, bal oldal

*

P0770

Alsó végtag térfogat, jobb oldal

*
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P0780

Alsó végtag térfogat, bal oldal

*

P0790

Két-pont diszkrimináció

*

P0810

Kómás állapot

*

P0820

Légúti váladék mennyiségi, minőségi ellenőrzése

*

P0830

Manuális Izomerő felmérés MMT8

*

P0850

Mért vagy becsült oxigénfogyasztás

*

P0860

Mikrobiológiai próbák

*

P0880

Módosított Ashworth skála

*

P0890

Neuropszichológiai tesztek

*

P0900

Nyelvi teszt

*

P0910

NYHA New York Heart Association

*

P0930

Önellátási tevékenységek javulása, izomerő és
kardiorespiratorikus kapacitás növekedése (VO2-max) fájdalom
és fáradékonyság mérséklődése (vizuális analóg skálák)

*

P0940

Pszichológiai /neuropszichológiai tesztek

*

P0950

PTA

*

P0960

Scleroderma-HAQ

*

P0970

Shwachman – féle összpontszám

*

P0980

SLEDAI

*

P0990

Speciális ortopéd-traumatológiai skálák az aktuális ízület és
sérülés okozta eltérések felmérésére

*

P1000

Spirometria

*

P1020

SULC

*

P1030

Sztereognózis teszt

*

P1040

Tápláltsági állapot meghatározása

*

P1050

WAB

*

P1060

Vérgáz-analízis

*

P1070

Vérsüllyedés

*

P1080

NO

*

REP PROGRAM

P1090

Radiológiai státusz

*

P1100

Speciális égések

*

P1130

Negatív bakteriológiai státusz

*

P1170

Haskörfogat

*

R0110

Stroke utáni állapotban (kivéve subarachnoideális vérzés)
kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges
rehabilitáció ellátási program terve, alap

*

R0111

Stroke utáni állapotban (kivéve subarachnoideális vérzés)
kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges
rehabilitáció ellátási program terve, bővített

*

R0210

Sclerosis multiplex és egyéb progrediáló neurológiai betegség
miatt szükséges rehabilitáció ellátási program terve, alap

*

R0211

Sclerosis multiplex és egyéb progrediáló neurológiai betegség
miatt szükséges rehabilitáció ellátási program terve, bővített

*

R0220

Heine Medin betegség és cerebralis paresis, stb. következtében
kialakult felnőttkori funkciózavar / fogyatékosság miatt
szükséges rehabilitáció ellátási program terve, alap

*
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R0221

Heine Medin betegség és cerebralis paresis, stb. következtében
kialakult felnőttkori funkciózavar / fogyatékosság miatt
szükséges rehabilitáció ellátási program terve, bővített

*

R0230

Perifériás neuropathia következtében kialakult funkciózavar /
fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási program
terve, alap

*

R0231

Perifériás neuropathia következtében kialakult funkciózavar /
fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási program
terve, bővített

*

R0240

Parkinson kór esetén szükséges rehabilitáció ellátási program
terve, alap

*

R0241

Parkinson kór esetén szükséges rehabilitáció ellátási program
terve, bővített

*

R0310

Komplex traumás és nem traumás kéz (felsővégtag)
funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció
ellátási program terve, alap

*

R0311

Komplex traumás és nem traumás kéz (felsővégtag)
funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció
ellátási program terve, bővített

*

R0410

Krónikus nem daganatos fájdalom miatt szükséges
rehabilitációs ellátási program terve, alap

*

R0411

Krónikus nem daganatos fájdalom miatt szükséges
rehabilitációs ellátási program terve, bővített

*

R0420

Daganatos fájdalom és következményes funkciózavar /
fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási program
terve, alap

*

R0421

Daganatos fájdalom és következményes funkciózavar /
fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási program
terve, bővített

*

R0510

Szisztémás autoimmun és egyéb gyulladásos reumatológiai
betegségek következtében kialakult funkciózavar,
fogyatékosság miatt szükséges rehabilitációs ellátási program
terve, alap

*

R0511

Szisztémás autoimmun és egyéb gyulladásos reumatológiai
betegségek következtében kialakult funkciózavar,
fogyatékosság miatt szükséges rehabilitációs ellátási program
terve, bővített

*

R0520

Degeneratív ízületi és gerinc betegségek /kórállapotok
következtében vagy legalább 6 hónappal a beavatkozások
után kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges
rehabilitáció ellátási program terve, alap

*

R0521

Degeneratív ízületi és gerinc betegségek /kórállapotok
következtében vagy legalább 6 hónappal a beavatkozások
után kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges
rehabilitáció ellátási program terve, bővített

*

R0530

Nem komplikált csont-ízületi-szalagrendszeri műtétek utáni
állapotokban szükséges rehabilitáció TEP, hernia, discopathia,
gerinccsatorna szűkület miatti műtét, stabilizáló gerincműtét,
vertebroplastica ellátási program terve, alap

*
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R0531

Nem komplikált csont-ízületi-szalagrendszeri műtétek utáni
állapotokban szükséges rehabilitáció TEP, hernia, discopathia,
gerinccsatorna szűkület miatti műtét, stabilizáló gerincműtét,
vertebroplastica ellátási program terve, bővített

*

R0540

Csont-ízületi betegségek komplikált esetei (neurológiai tünetek,
szeptikus szövődményt követő állapotok), tumor miatt végzett
csont-ízületi műtétek utáni állapotok, valamint protetizálások,
műtétek szövődményei következtében kialakult funkciózavar
/ fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási program
terve, alap

*

R0541

Csont-ízületi betegségek komplikált esetei (neurológiai tünetek,
szeptikus szövődményt követő állapotok), tumor miatt végzett
csont-ízületi műtétek utáni állapotok, valamint protetizálások,
műtétek szövődményei következtében kialakult funkciózavar
/ fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási program
terve, bővített

*

R0610

Szeptikus csont-ízületi folyamatok következtében kialakult
funkciózavar / fogyatékosság szükséges rehabilitáció ellátási
program terve, alap

*

R0611

Szeptikus csont-ízületi folyamatok következtében kialakult
funkciózavar / fogyatékosság szükséges rehabilitáció ellátási
program terve, bővített

*

R0620

Alsó és felső végtag perifériás verőér betegségek, krónikus
vénás elégtelenség következtében kialakult funkciózavar /
fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási program
terve, alap

*

R0621

Alsó és felső végtag perifériás verőér betegségek, krónikus
vénás elégtelenség következtében kialakult funkciózavar /
fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási program
terve, bővített

*

R0630

Diabeteses láb szövődményei következtében kialakult
funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció
ellátási program terve, alap

*

R0631

Diabeteses láb szövődményei következtében kialakult
funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció
ellátási program terve, bővített

*

R0710

Trauma vagy daganat miatti amputáció következtében kialakult
funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció
ellátási program terve, alap

*

R0711

Trauma vagy daganat miatti amputáció következtében kialakult
funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció
ellátási program terve, bővített

*

R0720

Perifériás érbetegség miatti amputációt követően szükséges
rehabilitáció ellátási program terve, alap

*

R0721

Perifériás érbetegség miatti amputációt követően szükséges
rehabilitáció ellátási program terve, bővített

*

R0730

Dysmelia okozta végtaghiány, ill. rendellenesség következtében
kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges
rehabilitáció ellátási program terve (alsóvégtagi), alap

*
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R0731

Dysmelia okozta végtaghiány, ill. rendellenesség következtében
kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges
rehabilitáció ellátási program terve (alsóvégtagi), bővített

*

R0740

Dysmelia okozta végtaghiány, ill. rendellenesség következtében
kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges
rehabilitáció ellátási program terve (felsővégtagi), alap

*

R0741

Dysmelia okozta végtaghiány, ill. rendellenesség következtében
kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges
rehabilitáció ellátási program terve (felsővégtagi), bővített

*

R0810

Égés, maródás, fagyás és egyéb hegesedés következtében
kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges
rehabilitáció ellátási program terve, alap

*

R0811

Égés, maródás, fagyás és egyéb hegesedés következtében
kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges
rehabilitáció ellátási program terve, bővített

*

R0820

Lymphoedema következtében kialakult funkciózavar /
fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási program
terve, alap

*

R0821

Lymphoedema következtében kialakult funkciózavar /
fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási program
terve, bővített

*

R0910

Multi- és politraumakövetkeztében kialakult funkciózavar /
fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási program
terve, alap

*

R0911

Multi- és politraumakövetkeztében kialakult funkciózavar /
fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási program
terve, bővített

*

R0920

Monotrauma utáni funkciózavar, melyet követő komplett
rehabilitációt a sérülés összetett vagy szövődményes volta,
illetve a sérült fogyatékossága vagy multimorbiditása tesz
szükségessé, ellátási program terve, alap

*

R0921

Monotrauma utáni funkciózavar, melyet követő komplett
rehabilitációt a sérülés összetett vagy szövődményes volta,
illetve a sérült fogyatékossága vagy multimorbiditása tesz
szükségessé, ellátási program terve, bővített

*

R0930

Sportolók sportsérülései következtében kialakult funkciózavar
/ fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási program
terve, alap

*

R0931

Sportolók sportsérülései következtében kialakult funkciózavar
/ fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási program
terve, bővített

*

R1010

Krónikus bélbetegség és malnutríció során kialakult
funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció
ellátási program terve, alap

*

R1011

Krónikus bélbetegség és malnutríció során kialakult
funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció
ellátási program terve, bővített

*

R1020

Obezitás szövődményes eseteiben kialakult funkciózavar /
fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási program
terve, alap

*
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R1021

Obezitás szövődményes eseteiben kialakult funkciózavar /
fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási program
terve, bővített

*

R1410

Az agy traumás és egyéb károsodása (beleértve a
subarachnoideális vérzés) következményeiként kialakult
fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási program
terve, alap

*

R1411

Az agy traumás és egyéb károsodása (beleértve a
subarachnoideális vérzés) következményeiként kialakult
fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási program
terve, bővített

*

R1510

A gerincvelő traumás és nem traumás károsodása miatt
szükséges rehabilitáció ellátási program terve, alap

*

R1511

A gerincvelő traumás és nem traumás károsodása miatt
szükséges rehabilitáció ellátási program terve, bővített

*

R1610

Szívizom infarktus miatt szükséges rehabilitáció ellátási
program terve, alap

*

R1611

Szívizom infarktus miatt szükséges rehabilitáció ellátási
program terve, bővített

*

R1620

Szívműtét/érműtét után észlelt funkciózavar/ fogyatékosság
miatt szükséges rehabilitáció ellátási program terve, alap

*

R1621

Szívműtét/érműtét után észlelt funkciózavar/ fogyatékosság
miatt szükséges rehabilitáció ellátási program terve, bővített

*

R1630

Egyéb szívbetegség miatt szükséges rehabilitáció ellátási
program terve, alap

*

R1631

Egyéb szívbetegség miatt szükséges rehabilitáció ellátási
program terve, bővített

*

R1710

TBC következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt
szükséges rehabilitáció ellátási program terve, alap

*

R1711

TBC következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt
szükséges rehabilitáció ellátási program terve, bővített

*

R1720

Krónikus obstructív légzészavarok következtében kialakult
funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció
ellátási program terve, alap

*

R1721

Krónikus obstructív légzészavarok következtében kialakult
funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció
ellátási program terve, bővített

*

R1730

Restriktív légzészavarok következtében kialakult funkciózavar
/ fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási program
terve, alap

*

R1731

Restriktív légzészavarok következtében kialakult funkciózavar
/ fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási program
terve, bővített

*

R1740

Cistas Fibrosis következtében kialakult funkciózavar /
fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási program
terve, alap

*

R1741

Cistas Fibrosis következtében kialakult funkciózavar /
fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási program
terve, bővített

*
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R1750

Tüdőrezekciós és egyéb mellkasi műtétek előtt és után
szükséges rehabilitáció ellátási program terve, alap

*

R1751

Tüdőrezekciós és egyéb mellkasi műtétek előtt és után
szükséges rehabilitáció ellátási program terve, bővített

*

R1760

Tüdőtranszplantációt megelőzően és ezt követően szükséges
rehabilitáció ellátási program terve, alap

*

R1761

Tüdőtranszplantációt megelőzően és ezt követően szükséges
rehabilitáció ellátási program terve, bővített

*

R1810

Cerebralis paresis következtében kialakult funkciózavar /
fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási program
terve, alap

*

R1811

Cerebralis paresis következtében kialakult funkciózavar /
fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási program
terve, bővített

*

R1820

Meningomyelocele következtében kialakult funkciózavar /
fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási program
terve, alap

*

R1821

Meningomyelocele következtében kialakult funkciózavar /
fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási program
terve, bővített

*

R1830

Gerinc strukturális elváltozása következtében kialakult
funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció
ellátási program terve, alap

*

R1831

Gerinc strukturális elváltozása következtében kialakult
funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció
ellátási program terve, bővített

*

R1840

Veleszületett rendellenességek következtében kialakult
funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció
ellátási program terve, alap

*

R1841

Veleszületett rendellenességek következtében kialakult
funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció
ellátási program terve, bővített

*

R1850

Újszülöttkori plexus brachialis lézió miatt szükséges
rehabilitáció ellátási program terve, alap

*

R1851

Újszülöttkori plexus brachialis lézió miatt szükséges
rehabilitáció ellátási program terve, bővített

*

R1860

Táplálás, nyelés és egyéb táplálék-felvételi akadályozottság
miatt szükséges rehabilitáció ellátási program terve, alap

*

R1861

Táplálás, nyelés és egyéb táplálék-felvételi akadályozottság
miatt szükséges rehabilitáció ellátási program terve, bővített

*

R2000

Nem rehabilitációs célú ellátás

*

R3000

Átmenetileg nem rehabilitálható beteg ellátása

*

R4000

Rehabilitáció befejeződött, áthelyezés nem megoldható

*

R5000

Nem REP alapján végzett rehabilitáció

*
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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelete
az útügyi igazgatásról
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 2. és 39. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya
1. §		
A rendelet hatálya kiterjed az országos és helyi közutakra, a közforgalom elől el nem zárt magánutakra, továbbá
ezek műtárgyaira és tartozékaira (a továbbiakban: közút).

2. Az országos közutak megjelölése
2. §

(1)	E rendelet alkalmazásában országos közútnak minősül az elsődlegesen gépjármű-közlekedésre szolgáló, útszámmal
vagy útjellel rendelkező, hierarchikusan felépülő rendszert alkotó, egységes közútkezelési elvek alapján kezelt,
hatósági engedély alapján az országos közúthálózatba felvett vagy országos közútként forgalomba helyezett közút.
(2) Az országos közúthálózat – hierarchikusan felépülő rendszerének – elemei:
a)
gyorsforgalmi út,
b)
főút és
c)
mellékút.
(3) Az országos közút útkategóriájának meghatározását, azonosítását, valamint az arra szolgáló útszám vagy útjel
megállapítását, megváltoztatását és visszavonását az építtető vagy a közút kezelője kezdeményezi a közlekedésért
felelős miniszternél.
(4) Az autópályát, az autóutat és a főutat egy-, két- vagy háromjegyű számmal, az egyéb országos közutat négy- vagy
ötjegyű számmal kell jelölni. Az autópályát és autóutat „M” betűjellel is jelölni szükséges.
(5) Az irányonként legalább két forgalmi sávval rendelkező, osztottpályás, emelt szolgáltatási szintet biztosító
főútszakaszokat az emelt szolgáltatási színvonalat megjelölő „R” betűjellel is jelölni szükséges.
(6) Az ENSZ nemzetközi E-főúthálózathoz tartozó utakat (a továbbiakban: „E” jelzésű utak) az 1. melléklet tartalmazza.
(7) A transzeurópai közlekedési hálózathoz (a továbbiakban: TEN-T közúti hálózat) tartozó utakat a 2. melléklet
tartalmazza.
(8) A gyorsforgalmi út betűjelét és útszámát, a főút útszámát, az emelt szolgáltatási színvonalú főútszakaszokat jelölő
„R” betűjelet és útszámot, valamint az „E” jelzésű út esetében az „E” betűjelet és útszámot az útirányjelző, útbaigazító
és útvonal-megerősítő jelzőtáblákon fel kell tüntetni.
(9) A mellékút útjelét az útirányjelző, útbaigazító és útvonal-megerősítő jelzőtáblákon fel lehet tüntetni.
(10) Az országos közutak számozását a 3. melléklet szerinti szektoroknak megfelelően kell meghatározni. Az országos
közutak számozását a Budapest–Tatabánya–Győr–Hegyeshalom főúttól kezdve, az óramutató járásával megegyező
irányban kell elvégezni.

3. §

(1) Az országos közúthálózathoz tartozó főutak számozását a következők szerint kell elvégezni:
a)
az egy számjegyű főutak a szektoralkotó utak, számozásuk egytől nyolcig tarthat,
b)
a két és három számjegyű főutak útszámának első számjegye a szektorszám, a második és harmadik
számjegye Budapesttől kiindulva az óramutató járásával megegyező irányban haladva növekszik.
(2) A két és három számjegyű főutak alkotják – a mellékutak útjelének a meghatározásánál irányadó – alszektorok
határait.
(3) A két és három számjegyű főút jelölésének meghatározásánál, ha az út az egy számjegyű főúttal párhuzamosan
vezető autópálya csomópontjáig vezet, a szektorhatárt nem kell figyelembe venni.

4. §

(1) Az országos közúthálózathoz tartozó mellékút jelét a következők szerint kell meghatározni:
a)
az összekötőutat négyjegyű számmal, a bekötőutat ötjegyű számmal kell jelölni úgy, hogy az első két
számjegy azonos legyen az alszektor számával,
b)
az összekötőutat és a bekötőutat az óramutató járásával megegyezően kell számozni,
c)
a bekötőutat a szektorszám után 100–399 számokból álló számjeggyel kell jelölni.
(2) A mellékút számának meghatározását nem érinti az alszektor határa, ha
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a)
b)

az út megjelölése egyértelmű,
új út esetén a szomszédos alszektorba eső útszakasz hossza legfeljebb a teljes út 10%-a, vagy legfeljebb 1 km
vagy
c)
a szektorhatár átlépése a meglévő út nyomvonalváltozása miatt következett be.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a mellékút útjele a kezdőszelvényénél érvényes alszektorszámot kapja.
5. §		
Az országos közúthálózathoz tartozó út csomóponti ágainak az útjelét a következő számozási alapelvek szerint kell
meghatározni:
a)
a gyorsforgalmi utak csomóponti ágainak és pihenőhelyi útjainak az első két számjegye a gyorsforgalmi út
betűjel nélküli száma – egy számjegyű gyorsforgalmi út esetében 0-val kiegészítve –, a következő három
számjegyet a 400–599 és a 700–999 számokból az építés vagy a nyilvántartásba vétel sorrendjében,
b)
a főutak csomóponti ágainak és pihenőhelyi útjainak az első két számjegye a főút száma – egy számjegyű
gyorsforgalmi út esetében 0-val kiegészítve, három számjegyű főút esetében az első két számjegy –,
a következő három számjegyet a 600–699 számokból az építés vagy a nyilvántartásba vétel sorrendjében,
c)
a mellékutak csomóponti ágainak és pihenőhelyi útjainak az első két számjegye az alszektorszám,
a következő három számjegyet a 600–699 számokból az építés vagy a nyilvántartásba vétel sorrendjében.

3. A közút területének igénybevételéhez szükséges közútkezelői hozzájárulás
6. §

(1) A közút területének igénybevételéhez szükséges közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem tartalmazza
a)
az igénybevétel helyét, célját;
b)
a hozzájárulást kérelmező nevét és címét, akinek (amelynek) az érdekében az igénybevétel történik;
c)
az elfoglalni kívánt útterület hosszúságát, szélességét, területméretét;
d)
az igénybevétel kezdetének és befejezésének tervezett időpontját;
e)
a közútkezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy nevét és elérhetőségét; és
f)
az igénybevétel eredményeként a közút területén, az alatt vagy a felett elhelyezett építmény vagy más
létesítmény tulajdonosát és üzemeltetőjét, valamint elérhetőségeiket.
(2) A kezelői hozzájárulás iránti kérelmet a közút kezelőjéhez kell benyújtani, és a kérelemhez mellékelni kell
a)
az igénybevételt feltüntető tervet (helyszínrajzot, vázlatot, műszaki leírást),
b)
a közút érintett szakaszának hossz-, illetve keresztszelvényét, feltüntetve azokon a vízelvezetés megoldását,
ha ez a kérelem elbírálásához szükséges,
c)
az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás tervét valamennyi építési ütemre vonatkozóan,
amely tartalmazza a munkavégzés szüneteltetése idején (munkaidőn kívüli időszak, pihenőnap) érvényes
ideiglenes forgalmi rendet is.
(3) Az útcsatlakozás létesítéséhez szükséges közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem tartalmazza
a)
a vízelvezetés megoldását az útcsatlakozás térségében,
b)
a csatlakozóút várható forgalmi adatait,
c)
a csatlakozóút hossz-szelvényét és minta keresztszelvényét és
d)
a csatlakozóút közúti jelzéseinek felsorolását.
(4) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek végzéséhez
szükséges közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem tartalmazza
a)
az érintett ingatlan azonosításához szükséges ingatlan-nyilvántartási adatokat és
b)
az építménynek, tevékenységnek, fának a közút tengelyétől, illetve területének határától mért távolságát.
(5) A közút kezelője a kérelemről – a kézhezvételtől számított – 21 napon belül dönt. Ezt a határidőt a közút
kezelője egy alkalommal legfeljebb 10 nappal meghosszabbíthatja. Ha a közút kezelője a közút területének nem
közlekedési célú elfoglalásához történő hozzájárulás megadásáról, megtagadásáról vagy a határidő hosszabbításról
– a kérelem előterjesztésétől számított – 21 napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulást a kérelemben foglaltaknak
megfelelően megadottnak kell tekinteni. Ezt a közút kezelője a kérelemre rávezeti, és a kérelmezőnek megküldi.
(6) A közút kezelője a hozzájárulást megtagadja, ha a tervezett igénybevétel a közút állagának jelentős romlásával,
a közúti forgalom biztonságának és folyamatosságának súlyos sérelmével vagy veszélyeztetésével járna, és
az az igénybevétel feltételeinek meghatározásával sem hárítható el, továbbá, ha az igénybevétel a közútkezelő
fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátását vagy hálózatfejlesztési és korszerűsítési terveinek, programjainak
végrehajtását veszélyezteti.
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(7) A hozzájárulás megtagadását a közút kezelője írásban megindokolja.
(8) A közút kezelője a saját kezelésében lévő közutat nem közlekedési céllal hozzájárulás és díjfizetés nélkül igénybe
veheti, olyan feltételek mellett, mint amelyekkel a közút kezelője másnak a hozzájárulását megadhatná.
(9) Gyorsforgalmi úton – nemzetközi sportrendezvény kivételével – rendezvény megtartásához nem adható
közútkezelői hozzájárulás. Nemzetközi sportrendezvény megtartásához a közútkezelői hozzájárulás a közlekedésért
felelős miniszter egyetértése esetén adható meg, amelyet előzetesen a kérelmezőnek szükséges beszerezni és
azt a kérelemhez mellékelni.

4. A közút nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő igénybevételi díj
7. §

(1) A közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért az igénybevételi díjat az elfoglalt terület után a közút
kezelője részére kell megfizetni. Az igénybevételi díj nem tartalmazza az igénybe vett terület biztosítása érdekében
felmerülő egyéb költségeket.
(2) Az igénybevételi díj összegét
a)
országos közút esetén a 4. melléklet szerint;
b)
helyi közút esetén a helyi önkormányzat rendeletében foglalt díjtételek alkalmazásával – melyek nem
haladhatják meg a 4. mellékletben foglalt értékeket –;
c)
a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén a tulajdonos által meghatározott, a 4. mellékletben foglalt
értékeket meg nem haladó díjtételek alkalmazásával;
d)
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő kerékpárutakra a 4. melléklet A. és B. pontja esetében is
a mellékutakon alkalmazott díjtételek figyelembevételével
kell megállapítani.
(3) Nem kell igénybevételi díjat fizetni
a)
vasúti átjáróban – a vasúti átjáróhoz kapcsolódóan – a vasút üzemeltetője által vagy megrendelésére végzett
munka,
b)
a közút építéséhez vagy üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó nem közlekedési célú igénybevétel,
c)
az állami, önkormányzati vagy egyházi ünnepeken rendezett legfeljebb 2 óra időtartamú megemlékezés
esetén, ha az elfoglalt útterület járműforgalmának elvezetésére az érintett közútkezelő műszakilag alkalmas
terelőutat jelöl ki.
(4) Az igénybevételi díj szempontjából elfoglalt útterületnek a forgalom számára nem járható, korlátozóelemekkel
lehatárolt, útburkolattal rendelkező teljes terület számít.
(5) Az igénybevételi díj megfizetéséig a közút nem közlekedési célú igénybevétele nem kezdhető meg.
(6) Az igénybevételi díj mértékét az igénybevétel tervezett időtartama alapján minden megkezdett egész napra,
a területfoglalás szempontjából minden megkezdett négyzetméterre vagy kilométerre kell megállapítani.
Az országos közutak kezelője a tárgyévet követő év május 31-ig a honlapján nyilvánosan elérhető módon közzéteszi
az országos közutak átlagos napi forgalmi adatait, amely adatok a díjszabás alátámasztásául szolgálnak.
(7) A kezelő hozzájárulása nélkül, vagy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérő igénybevétel esetén pótdíjat
kell fizetni. A pótdíj mértékét – a közút kezelőjének kérelmére – a közlekedési hatóság állapítja meg és szabja ki
az igénybe vevővel szemben. A közút kezelője a kérelmében megjelöli a hozzájárulás nélküli vagy a hozzájárulásban
foglaltaktól eltérően igénybe vett útterület
a)
nagyságát,
b)
igénybevételének időtartamát és
c)
forgalma akadályozásának mértékét.
(8) A pótdíjat az igénybevétel tényleges tartamára – a hozzájárulástól eltérő igénybevétel esetén a szabálytalanság
fennállásának időtartamára – kell megállapítani. A pótdíj összege a (6) bekezdés szerint irányadó díj kétszerese,
(9) A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az általa havonta beszedett díjbevételt a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig
a „Közúthálózat fenntartás és működtetés” fejezeti kezelésű előirányzat javára köteles átutalni.

5. A közutak osztályba sorolása
8. §

(1) Az állam tulajdonában lévő közutak az országos közúthálózatba tartoznak. Az országos közutakat úthálózati
szempontból – jelentőségük és forgalmi jellemzőik alapján – a következő hálózati útosztályok (a továbbiakban:
útosztály) valamelyikébe kell besorolni:

5745

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 121. szám

a)

gyorsforgalmi utak (külterületi, belterületi):
aa)
autópályák,
ab)
autóutak,
ac)
gyorsforgalmi utak csomóponti elemei;
b)
főutak (külterületi, belterületi):
ba)
elsőrendű főutak,
bb)
másodrendű főutak;
c)
mellékutak (külterületi, belterületi):
ca)
összekötőutak,
cb)
bekötőutak,
cc)
gyorsforgalmi utak pihenőhelyi útjai,
cd)
egyéb országos közutak (csomóponti ágak, parkolóhelyi utak és kerékpárutak).
(2) Az önkormányzatok tulajdonában levő közutak a helyi közúthálózatba tartoznak. A helyi közutakat úthálózati
szempontból – jelentőségük és forgalmi jellemzőik alapján – a következő útosztályok valamelyikébe kell besorolni:
a)
belterületi közutak:
aa)
belterületi gyorsforgalmi utak,
ab)
belterületi elsőrendű főutak,
ac)
belterületi másodrendű főutak,
ad)
gyűjtőutak,
ae)
kiszolgáló- és lakóutak;
b)
külterületi közutak;
c)
kerékpárutak;
d)
gyalogutak és járdák.
(3) Az országos és helyi közúthálózat útosztályainak jellemzőit, az útosztályba sorolás feltételeit az 5. melléklet
tartalmazza.

6. Záró rendelkezések
9. §

(1)	Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.
(2)	E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
(3) Hatályát veszti a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet.
Dr. Palkovics László s. k.,

		
		

innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelethez
Az ENSZ EGB nemzetközi („E” jelzésű) úthálózatához tartozó közutak Magyarországon
A
1.

Nemzetközi út
száma

B
Útvonal

C
Út száma

D

E

Kezdőszelvény

Végszelvény

(km szelvény)

(km szelvény)

2.

4

174 + 889

216 + 775

3.

M35

36 + 548

43 + 505

4.

354

0 + 000

15 + 425

5.

4

241 + 208

266 + 870

M3

226 + 455

233 + 290

7.

403

1 + 200

14 + 970

8.

41

7 + 844

7 + 932

9.

4

287 + 405

341 + 851

6.

E573

Püspökladány–Nyíregyháza–Záhony
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10.

14

6 + 066

12 + 612

813

0 + 027

13 + 261

M3

186 + 000

279 + 823

41

44 + 680

72 + 823

14.

M1

16 + 360

172 + 408

15.

M0

0 + 000

40 + 562

M4

25 + 667

92 + 669

406

0 + 000

4 + 256

4

93 + 1048

174 + 889

42

0 + 000

37 + 748

20.

47

30 + 112

34 + 890

21.

M4

214 + 665

242 + 037

22.

M70

0 + 000

2 + 440

23.

M7

210 + 542

234 + 272

24.

74

0 + 950

53 + 394

76

54 + 3909

79 + 559

86

46 + 538

80 + 393

87

22 + 3642

26 + 425

M86

80 + 950

142 + 1020

M85

0 + 000

26 + 619

30.

M1

128 + 940

165 + 524

31.

M15

0 + 708

14 + 505

M70

0 + 000

21 + 264

33.

8

0 + 000

190 + 574

34.

7

74 + 160

78 + 342

35.

63

89 + 450

90 + 154

36.

M7

58 + 928

63 + 762

37.

62

2 + 369

42 + 579

38.

M6

66 + 691

74 + 745

39.

M8

74 + 960

82 + 725

51

74 + 237

85 + 312

52

4 + 632

54 + 130

M5

80 + 081

85 + 424

43.

445

5 + 342

13 + 531

44.

441

0 + 000

28 + 390

45.

4

70 + 220

71 + 451

46.

311

31 + 086

34 + 134

47.

M4

72 + 478

92 + 665

48.

406

0 + 000

4 + 256

49.

4

93 + 1048

98 + 821

50.

68

0 + 000

93 + 900

61

153 + 698

154 + 520

6

261 + 536

262 + 293

0 + 800

57 + 727

11.
12.
13.

E575

Vámosszabadi–Győr

E579

Görbeháza–Nyíregyháza–
Vásárosnamény–Beregdaróc

16.
17.
18.

E60

19.

25.
26.
27.

E65

28.

Hegyeshalom–Mosonmagyaróvár –
Győr–Budapest–
Püspökladány–Ártánd

Rajka–Mosonmagyaróvár–Csorna–
Szombathely–Körmend–
Zalaegerszeg–Nagykanizsa–Letenye

29.

32.

E653

40.
41.

E66

42.

51.

E661

Tornyiszentmiklós–Letenye

Rábafüzes–Veszprém–Székesfehérvár
(–Dunaújváros–Kecskemét–Szolnok)

Balatonkeresztúr–Nagyatád–Barcs

52.
53.

E68

Szeged–Nagylak

M43
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54.

M70

0 + 000

2 + 440

55.

M7

16 + 253

234 + 272

M0

3 + 981

53 + 570

M31

0 + 000

12 + 416

M3

25 + 705

150 + 092

59.

M30

1 + 550

29 + 510

60.

3

189 + 600

246 + 843

61.

M6

14 + 000

189 + 709

57

1 + 1033

8 + 076

63.

56

49 + 219

61 + 503

64.

M15

0 + 708

14 + 505

M1

16 + 360

165 + 524

M0

0 + 000

29 + 814

67.

M5

22 + 772

173 + 896

68.

M0

53 + 338

71 + 353

M2

17 + 300

48 + 011

70.

2

40 + 162

78 + 670

71.

M30

1 + 550

29 + 510

M3

149 + 645

186 + 000

M35

0 + 400

67 + 790

M4

211 + 025

242 + 037

56.
57.

E71

58.

62.

65.
66.

69.

72.
73.
74.

E73

E75

E77

E79

Letenye–Nagykanizsa–Balatonaliga–
Budapest–Miskolc–Tornyosnémeti

Budapest–Szekszárd–Mohács–Udvar

Rajka–Győr–Budapest–
Szeged–Röszke

Budapest–Parassapuszta

Miskolc–Debrecen–
Berettyóújfalu–Ártánd
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2. melléklet a 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelethez
A TEN-T közúti hálózat elemei Magyarországon
A
1.

TEN-T hálózati

2.

besorolás

B
Távlati elnevezés

3.

C

D

Út

km szelvény

M0

0–77

Budapest körgyűrű
(meglévő szakasza)

kiépítetlen

77–

Budapest körgyűrű
(hiányzó szakasza)

M1

16–172

M0
4.
5.

M1

6.

M15

7.

9.
10.

Törzshálózat

8.

M2

M3

11.

E

Jelenlegi nyomvonalvezetés
Helyszín

Budapest (M0 csomópont) –
Hegyeshalom, országhatár

M15

0–14

Mosonmagyaróvár
(M1 csomópont) – Rajka,
országhatár

M2

17–48

Budapest (M0 csomópont) – Vác

2. sz. főút

40–79

Vác – Parassapuszta, országhatár

M3

12–280

Budapest (M0 csomópont)
– Vásárosnamény

M3 kiépítetlen

280–287

Vásárosnamény

41. sz. főút

45–73

Vásárosnamény – Beregsurány,
országhatár
Budapest (M0 csomópont) –
Röszke, országhatár

12.

M5

M5

21–174

13.

M43

M43

0–58

14.

M7

M7

13–234

15.

M70

M70

0–21

Szeged (M5 csomópont) –
Csanádpalota, országhatár
Budapest (M0 csomópont) –
Letenye, országhatár
Letenye (M7 csomópont) –
Tornyiszentmiklós, országhatár
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16.
M30

17.

M30

0–30

3. sz. főút

190–247

Emőd (M3 csomópont) – Miskolc
Miskolc – Tornyosnémeti,
országhatár

18.

M34

M34 kiépítetlen

0–32

Vásárosnamény – Záhony,
országhatár (hiányzó szakasz)

19.

M35

M35

0–68

M3 csomópont – M4 csomópont

M6

14–190

Budapest (M0 csomópont) – Bóly

57. sz. főút

2–8

22.

56 sz. főút

49–61

23.

8. sz. főút

0–190

Rábafüzes, országhatár
– Székesfehérvár

24.

M7

60–64

Székesfehérvár

25.

62. sz. főút

2–42

Székesfehérvár – Dunaújváros

26.

M6

67–75

27.

M8

74–83

28.

51. sz. főút

75–85

29.

52. sz. főút

5–54

30.

M5

80–85

445. sz. főút

5–13

441. sz. főút

0–28

4. sz. főút

70–71

311. sz. főút

31–34

M4

72–92

36.

406. sz. főút

0–4

37.

4. sz. főút

93–175

38.

42. sz. főút

0–37

39.

47. sz. főút

30–34

40.

M4

214–242

41.

M85

0–27

42.

M86

81–143

43.

87. sz. főút

25–26

44.

86. sz. főút

52–80

45.

8. sz. főút

147–162

46.

74. sz. főút

1–75

47.

M7

206–211

20.
21.

M6

31.
33.
34.
35.

48.

Átfogó hálózat

32.

M8-M4

M86-M9

61. sz. főút

57–194

49.

65. sz. főút

0–45

50.

6. sz. főút

139–143

51.

M9

0–21

52.

51. sz. főút

139–156

53.

511. sz. főút

0–4

54.

55. sz. főút

8–98

Bóly – Mohács – Udvar,
országhatár

Dunaújváros – Dunavecse
Dunavecse – Solt
Solt – Kecskemét

Kecskemét – Cegléd

Cegléd – Püspökladány

Püspökladány – Berettyóújfalu –
Ártánd, országhatár

Mosonmagyaróvár – Csorna –
Szombathely – Körmend
Körmend – Vasvár
Vasvár – Nagykanizsa
Nagykanizsa – Kaposvár – Tamási
Tamási – Szekszárd

Szekszárd – Baja
Baja – Szeged

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 121. szám

5751

5752

3. melléklet a 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelethez
Az országos közúthálózat számozási rendszere és az utak számozása, szektorelv
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4. melléklet a 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelethez
Országos közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak
A. Területalapú díjtétel mértéke
Gyorsforgalmi út:
1 000 Ft/m2/nap
A

B
Főút Ft/m2/nap

1.

2.

Átlagos napi forgalom
(Egységjármű/nap)

kulturális rendezvény

vásár, egyéb

építési munkaterület

3.

0–4000

5

10

25

4.

4001–8000

10

20

50

5.

8001–12 000

15

25

75

6.

12 000 felett

20

30

100

Mellékút Ft/m2/nap

7.

8.

Átlagos napi forgalom
(Egységjármű/nap)

kulturális rendezvény

vásár, egyéb

építési munkaterület

9.

0–4000

2

5

10

10.

4001–8000

5

10

20

11.

8001–12 000

8

12

40

12.

12 000 felett

10

15

50

B. Sportrendezvény által érintett útszakasz hosszán alapuló díjtétel mértéke
• gyorsforgalmi út:
100 000 Ft/km/nap
• főút
5000 Ft/km/nap
• mellékút
1000 Ft/km/nap

5. melléklet a 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelethez
Az országos és helyi közúthálózat útosztályainak jellemzői, az útosztályba sorolás feltételei
I. Az országos közúthálózat útosztályainak jellemzői, az útosztályba sorolás feltételei
1. Autópályák
Csak gépjárműforgalom céljára szolgálnak. Távolsági – országok, országrészek, illetve régiók közötti –, valamint
jelentős nemzetközi forgalmat lebonyolító, és azt a legnagyobb közlekedésbiztonságot nyújtva, a legmagasabb
minőségi színvonalon kielégítő, irányonként legalább két forgalmi sávval és leállósávval rendelkező osztottpályás
utak, fizikai elválasztással. A gépjárművezetők és az utasok tájékoztatása, utazási kényelme magas szolgáltatási
színvonalú. Minden keresztezése külön szintű, és a forgalmi csomópontokban a gépjárművek fel- és lehajtására
külön sávok szolgálnak. Az autópályán szintbeni vasúti átjárót és tömegközlekedési megállóhelyet, valamint az út
menti ingatlanokhoz közvetlen csatlakozást létesíteni nem lehet. Csak a forgalmi csomópontokban szabad fel- és
lehajtani. A környező területektől kerítés vagy más fizikai akadály választja el.
2. Autóutak
Csak gépjárműforgalom céljára szolgálnak. Távolsági forgalmat bonyolítanak le, régiókat kötnek össze és
a jelentősebb forgalmi irányokból (gazdasági, idegenforgalmi, kulturális stb. központokból) a forgalomnak
az autópályára történő rávezetését biztosítják. Irányonként legalább két sávval rendelkező autóúton csak külön
szintű csomópont létesíthető, és a forgalmi irányokat fizikailag is el kell választani. Irányonként egy forgalmi sávval
rendelkező autóúton minden keresztezés szabályozott, és az autóút átmenő forgalmának elsőbbsége biztosított,
valamint leállásra alkalmas padka van mindkét oldalon. Az út menti ingatlanokhoz közvetlen csatlakozást, szintbeni
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vasúti átjárót és tömegközlekedési megállóhelyet létesíteni nem lehet. Csak a forgalmi csomópontokban lehet
fel- és lehajtani.
3. Gyorsforgalmi utak csomóponti elemei
Az autópályák és autóutak csomópontjainak összekötőpályái, összekötőágai, gyűjtő-elosztó pályái, valamint kiválási
és becsatlakozási elemei, amelyek csak a gépjárműforgalom számára szolgálnak. (Az átmenő főpálya – igazgatási
szempontból – a gyorsforgalmi út részét képezi.)
4. 	Elsőrendű főutak
Vegyes járműforgalom céljára szolgálnak, de a lassú járműforgalom – állandó vagy időszakos kivételektől
eltekintve – tiltott. Távolsági forgalmat bonyolítanak le országrészek, régiók között, illetve azok forgalmának gyűjtő
és elosztó szerepét látják el. Minden keresztezése szabályozott, szintbeni vasúti keresztezés (iparvágány kivételével)
nem létesíthető. Közúti csomópont létesítése – ha megengedett a balra kanyarodás – csak a járművek részére
külön felálló sáv kialakításával történhet. Külterületen a tömegközlekedési járművek (autóbusz, trolibusz) részére
megállóöblök állnak rendelkezésre, az út menti ingatlanokhoz nem létesíthető közvetlen csatlakozás, és csak
a forgalmi csomópontokban lehet fel- és lehajtani.
5. Másodrendű főutak
Vegyes járműforgalom céljára szolgálnak, de a lassú járműforgalom megtiltható. Régiók és megyék közötti távolsági
forgalmat bonyolítanak le, illetve azok forgalmának gyűjtő és elosztó szerepét látják el. Minden keresztezése
szabályozott, külterületen az út menti ingatlanokhoz – csak kivételes esetben – létesíthető közvetlen csatlakozás,
csak a forgalmi csomópontokban lehet fel- és lehajtani.
6. Összekötőutak
A településeket egymással és a főúthálózattal kötik össze, illetve forgalmat gyűjtő és elosztó szerepet töltenek be.
Biztosítják a forgalomnak a főutakra történő ráhordását.
7. Bekötőutak
Településeket kötnek be az országos közúthálózatba, biztosítják a település tömegközlekedését, személy- és
áruforgalmi megközelíthetőségét.
8. Gyorsforgalmi utak pihenőhelyi útjai
Az autópályák és autóutak pihenő- és parkolóhelyeihez vezető utak és azok belső útjai, amelyek csak
a gépjárműforgalom számára szolgálnak.
9. 	Egyéb országos közutak (csomóponti ágak, parkolóhelyi utak és kerékpárutak)
Nem gyorsforgalmi utak – minimum 30 méter hosszú – csomóponti ágai, továbbá delta átkötések, parkolóhelyi utak
és kerékpárutak.

II. A helyi közúthálózat útosztályainak jellemzői, az útosztályba sorolás feltételei
1. Belterületi közutak
A települések településrendezési (településszerkezeti és -szabályozási) tervében beépítettként feltüntetett
(vagy beépíteni tervezett) területen belül (belterületen) vagy annak határán elhelyezkedő (határát alkotó) közutak.
1.1. Belterületi gyorsforgalmi utak
Csak gépjárműforgalom céljára szolgálnak. Város- (település-) részek, illetve települési centrumok közötti
jelentős forgalmat lebonyolító és azt a legmagasabb minőségi színvonalon kielégítő, irányonként két vagy
több forgalmi sávval rendelkező osztott pályás utak. A gépjárművek és az utasok tájékoztatása és ellátása
magas színvonalú. A belterületi gyorsforgalmi úton csak külön szintű csomópont létesíthető, és a forgalmi
irányokat fizikailag is el kell választani. A forgalmi csomópontokban és a pihenőhelyeknél a gépjárművek felés lehajtására gyorsító- és lassítósáv szolgál. Az út menti épületekhez, ingatlanokhoz közvetlen csatlakozást,
szintbeni vasúti átjárót és tömegközlekedési megállóhelyet létesíteni nem lehet. A környező területektől
kerítés vagy más fizikai akadály választja el. Csak a forgalmi csomópontokban lehet fel- és lehajtani.
Irányonként burkolt leállósáv van, kivéve a gyorsító- és lassítósávos szakaszokat.
1.2. Belterületi elsőrendű főutak
Az egyes városrészeket összekapcsoló, nagy helyi forgalmat levezető közutak. Forgalmi csomópontjai
általában szintbeniek (körforgalmúak vagy jelzőlámpával szabályozottak, több egymás utáni jelzőlámpás
csomópont esetén lehetőleg a jelzőlámpás csomópontok összehangolásával). A megállás és várakozás
általában csak külön várakozósávban engedélyezett. Új út építése, illetve korszerűsítése esetén kapubejáró
létesítése (kivéve a településszerkezet és a beépítettség kötöttségeit, történelmi belvárosok adottságait) nem
engedélyezett. A tömegközlekedési járatok megállóhelyei a forgalmi sávoktól elkülönítettek.
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1.3.
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Belterületi másodrendű főutak
Az egyes városi alközpontok egymás közötti (jelentős) forgalmát levezető közutak. Forgalmi csomópontjai
szabályozottak. A várakozás általában külön várakozósávban megengedett.
1.4. Gyűjtőutak
A település lakó- és kiszolgálóútjainak forgalmát összegyűjtve vezetik a település főúthálózatára.
1.5. Kiszolgáló- és lakóutak
1.5.1. A kiszolgálóutak a települések belterületének a lakófunkciótól eltérő rendeltetésű területeinek forgalmát
lebonyolító közutak.
Idetartoznak:
–
a szervizutak [általában a főutak mellett elhelyezkedő – rendszerint – egyirányú utak, amelyek
a mellettük lévő területek: üzletek, szolgáltatóintézmények (pl. benzinkutak, szervizek stb.)
kiszolgálását biztosítják],
–
az iparterületi és a mezőgazdasági belterületi közutak (általában nehéz és lassú forgalmat
bonyolítanak le),
–
egyéb kiszolgálóutak (intézmények, szabadidő-, sport-, kulturális és egyéb zöldterületek
kiszolgálását biztosító közutak).
1.5.2. A lakóutak a települések belterületének alapfunkcióját, a lakófunkciót kiszolgáló közutak, a lakótelepek és
lakótömbök belső forgalmát bonyolítják le.
2. Külterületi közutak
A települések területrendezési tervében beépítettként feltüntetett (vagy beépíteni tervezett) területen kívül
(külterületen) vezető közutak.
3. Kerékpárutak
Kerékpárosok közlekedésére szolgáló önálló utak (ideértve a gyalogosok és a kerékpárosok együttes közlekedésére
szolgáló gyalog- és kerékpárutakat is).
4. Gyalogutak és járdák
A gyalogutak a gyalogosok közlekedésére szolgáló önálló utak. A járdák a közútnak a gyalogosok közlekedésére
szolgáló, attól szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel vagy más módon elválasztott része.
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