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II. Törvények

2019. évi LXI. törvény
a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépésének elhalasztásáról*

1. §  Hatályát veszti a  közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti szabályokról szóló 
2018. évi CXXXI. törvény (a továbbiakban: Átmtv.).

2. §  Az Átmtv. 2.  § (1)  bekezdése, 6.  § (1)  bekezdése, valamint 7.  § (1)  bekezdése alapján megtett nyilatkozatok 
hatályukat vesztik.

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

4. §  E törvény 1. §-a és 2. §-a az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

2019. évi LXII. törvény
a babaváró támogatás igénylésével, valamint a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásával 
kapcsolatos eljárások illetékmentességének megteremtése érdekében az illetékekről szóló  
1990. évi XCIII. törvény módosításáról**

1. §  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 33. § (2) bekezdése a következő 74. és 75. ponttal 
egészül ki:
(Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetőleg kötelezettségek teljesítése, valamint a  társadalmi igazságosság 
előmozdítása érdekében a  mellékletben és a  külön jogszabályban meghatározott illetékmentes eljárásokon felül 
tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások:)
„74. a babaváró támogatás igénylésével kapcsolatos hatósági eljárások,
75. a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatás megállapítására irányuló hatósági eljárások.”

2. §  Az Itv. a következő 99/S. §-sal egészül ki:
„99/S.  § A babaváró támogatás igénylésével, valamint a  nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásával 
kapcsolatos eljárások illetékmentességének megteremtése érdekében az  illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
módosításáról szóló 2019. évi LXII. törvénnyel megállapított 33.  § (2)  bekezdés 74. és 75.  pontját a  2019. július 
1-jén vagy azt követően benyújtott kérelmek alapján indult ügyekben is alkalmazni kell. Ha az  ügyfél igazolja, 
hogy az eljárási illetéket a babaváró támogatás igénylésével, valamint a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési 
támogatásával kapcsolatos eljárással összefüggésben fizette meg, akkor a megfizetett illetéket kérelmére az állami 
adóhatóság visszatéríti.”

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

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

  * A törvényt az Országgyűlés a 2019. július 2-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyűlés a 2019. július 2-i ülésnapján fogadta el.
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2019. évi LXIII. törvény
a médiaszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények módosításáról*

1. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítása

1. §  A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 74. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  előadóművészek közös jogkezelő szervezete a  sugárzás vagy a  nyilvánossághoz történő átvitel céljára 
rögzített előadás első sugárzását követő ismételt sugárzásért érvényesített jogdíjak terhére kezelési költséget nem 
vonhat le, a jogdíj teljes összegét – jogszabályon, bírósági vagy hatósági határozaton alapuló fizetési kötelezettség 
kivételével – a jogosultak számára köteles folyósítani.”

2. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló  
2010. évi CIV. törvény módosítása

2. § (1) A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.) 
1. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Médiaszolgáltatás: az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. és 57.  cikkében meghatározott, önálló, 
üzletszerűen – rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett – végzett gazdasági 
szolgáltatás, amelynek, illetve amely egy elválasztható részének elsődleges célja, hogy egy médiaszolgáltató 
szerkesztői felelősségi körébe tartozó műsorszámokat tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából 
a nyilvánossághoz eljuttassa valamely elektronikus hírközlő hálózaton keresztül.”

 (2) Az Smtv. 1. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Műsorszám: hangok, illetve hangos vagy néma mozgóképek sorozata, amely egy médiaszolgáltató által 
kialakított műsorrendben vagy műsorkínálatban – hosszától függetlenül – önálló egységet alkot.”

 (3) Az Smtv. 1. §-a a következő 11a. ponttal egészül ki:
„11a. Szerkesztői döntés: a  szerkesztői felelősség gyakorlásának keretében rendszeres jelleggel hozott, 
a médiaszolgáltatás napi működéséhez kapcsolódó döntés, így a médiaszolgáltatás tartalmának megválasztása és 
összeállításának meghatározása.”

3. §  Az Smtv. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E törvény alkalmazásában a médiatartalom-szolgáltató akkor minősül Magyarország területén letelepedettnek, ha:
a) az általa nyújtott médiaszolgáltatás analóg terjesztése Magyarország tulajdonában álló frekvencia igénybevételével 
történik vagy a sajtótermék elsődlegesen Magyarország felhasználói számára kijelölt elektronikus hírközlési azonosítón 
keresztül érhető el,
b) központi ügyvezetésének helye Magyarország területén található és a  médiaszolgáltatással, sajtótermékkel 
összefüggő szerkesztői döntéseket Magyarország területén hozzák,
c) a központi ügyvezetés és a szerkesztői döntések meghozatalának helye közül csak az egyik található Magyarország 
területén, de a  médiatartalom-szolgáltató – médiaszolgáltató esetében a  médiaszolgáltatása műsorszolgáltatással 
kapcsolatos tevékenységében közreműködő – munkaerejének jelentős része Magyarország területén dolgozik,
d) Magyarország területén és más országban is dolgozik a médiatartalom-szolgáltató – médiaszolgáltató esetében 
a  médiaszolgáltatása műsorszolgáltatással kapcsolatos tevékenységében közreműködő – munkaerejének jelentős 
része, de a központi ügyvezetés helye Magyarország területén található, vagy
e) a médiatartalom-szolgáltató – médiaszolgáltató esetében a médiaszolgáltatása műsorszolgáltatással kapcsolatos 
tevékenységében közreműködő – munkaerejének jelentős része nem Magyarországon dolgozik, de tevékenységét 
Magyarország területén kezdte meg, és folyamatos, tényleges kapcsolatot tart fenn a magyar gazdasággal.”

4. § (1) Az Smtv. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A médiatartalom nem lehet alkalmas valamely nemzet, közösség, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbség vagy 
bármely többség, továbbá valamely vallási közösség vagy ezek bármely tagja elleni – a közösséghez tartozása miatt 
történő – gyűlölet keltésére vagy erőszakra uszításra.”

 (2) Az Smtv. 17. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A médiatartalom nem lehet alkalmas terrorcselekmény elkövetésére való felhívásra.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. július 2-i ülésnapján fogadta el.
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5. §  Az Smtv. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Médiaszolgáltatásban megjelenő azon médiatartalom, amely károsíthatja a  kiskorúak szellemi, lelki, 
erkölcsi vagy fizikai fejlődését, csak oly módon tehető a  nyilvánosság tagjai számára elérhetővé, amely  
– különösen az  adásidő megválasztásával, az  életkor ellenőrzésével, illetve más műszaki megoldás alkalmazásával –  
biztosítja, hogy kiskorúak rendes körülmények között nem hallhatják vagy láthatják azt. A  hozzáférés korlátozását 
szolgáló intézkedéseknek arányban kell állniuk a tartalom ártalmasságának mértékével.”

6. §  Az Smtv. 25. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő európai uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„g) a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási 
rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról 
szóló irányelv) a  változó piaci körülményekre tekintettel való módosításáról szóló, 2018. november 14-i (EU)  
2018/1808 irányelv.”

7. §  Az Smtv.
1.  1. § 9. pontjában a „médiatartalmakat, vagy szerepelnek abban” szövegrész helyébe a „médiatartalmakat vagy 

a felhasználók által létrehozott videókat, vagy szerepelnek azokban” szöveg,
2.  2. § (1a) bekezdésében a „19. § (1), (2) és (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „19. § (2) bekezdése” szöveg,
3.  20.  § (7)  bekezdésében a „közzétenni dohányárut, fegyvert” szövegrész helyébe a „közzétenni cigarettát és 

más dohányárut, elektronikus cigarettát, utántöltő flakont, fegyvert” szöveg
lép.

8. §  Hatályát veszti az Smtv. 19. § (1) és (4) bekezdése.

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

9. § (1) A  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.)  
1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A törvény alkalmazásában a médiatartalom-szolgáltató akkor minősül Magyarország területén letelepedettnek, ha:
a) az  általa nyújtott médiaszolgáltatás analóg terjesztése Magyarország tulajdonában álló frekvencia 
igénybevételével történik vagy a sajtótermék elsődlegesen Magyarország felhasználói számára kijelölt elektronikus 
hírközlési azonosítón keresztül érhető el,
b) központi ügyvezetésének helye Magyarország területén található és a  médiaszolgáltatással, sajtótermékkel 
összefüggő szerkesztői döntéseket Magyarország területén hozzák,
c) a  központi ügyvezetés és a  szerkesztői döntések meghozatalának helye közül csak az  egyik található 
Magyarország területén, de a  médiatartalom-szolgáltató – médiaszolgáltató esetében a  médiaszolgáltatása 
műsorszolgáltatással kapcsolatos tevékenységében közreműködő – munkaerejének jelentős része Magyarország 
területén dolgozik,
d) Magyarország területén és más országban is dolgozik a médiatartalom-szolgáltató – médiaszolgáltató esetében 
a  médiaszolgáltatása műsorszolgáltatással kapcsolatos tevékenységében közreműködő – munkaerejének jelentős 
része, de a központi ügyvezetés helye Magyarország területén található, vagy
e) a médiatartalom-szolgáltató – médiaszolgáltató esetében a médiaszolgáltatása műsorszolgáltatással kapcsolatos 
tevékenységében közreműködő – munkaerejének jelentős része nem Magyarországon dolgozik, de tevékenységét 
Magyarország területén kezdte meg, és folyamatos, tényleges kapcsolatot tart fenn a magyar gazdasággal.”

 (2) Az Mttv. 1. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Amennyiben a 176–180. § alkalmazása során Magyarország és valamely más tagállam nem ért egyet abban, 
hogy melyik tagállam rendelkezik joghatósággal, a  joghatósági vitáról a  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot.”

10. §  Az Mttv. 9. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A Magyarországon forgalomba kerülő filmalkotások vonatkozásában a mozgóképszakmai hatóság által elvégzett 
kategóriába sorolás a  filmalkotások médiaszolgáltatók általi változatlan tartalommal történő bemutatása esetén  
– a (10) bekezdés szerinti kivétellel – mind a médiaszolgáltatókat, mind a Médiatanácsot köti, attól érvényesen eltérni 
csak a médiaszolgáltató (9) bekezdés szerinti kérelme alapján hozott határozatnak megfelelően lehet.”
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11. § (1) Az Mttv. 10. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Lineáris médiaszolgáltatásban)
„e) a  VI. kategóriába sorolt műsorszám csak akkor tehető közzé, ha a  médiaszolgáltató megfelelő műszaki 
intézkedéssel biztosítja, hogy a  médiaszolgáltatás titkosított formában tartalmazza a  műsorszámot, és a  titkosítás 
feloldásához olyan kódra van szükség, amelyet a  médiaszolgáltató vagy a  műsorterjesztő csak tizennyolcadik 
életévét betöltött előfizető számára tett hozzáférhetővé vagy, ha a  médiaszolgáltató valamely más hatékony 
műszaki megoldást alkalmaz annak érdekében, hogy a  műsorszám kizárólag tizennyolc éven felüli nézők vagy 
hallgatók számára legyen elérhető,”

 (2) Az Mttv. 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdés e)  pontjában szereplő, közzétételre vonatkozó előírások betartását, a  műszaki intézkedések 
megfelelőségét, valamint az alkalmazott műszaki megoldások hatékonyságát a Médiatanács hatósági hatáskörében 
eljárva ellenőrzi.”

 (3) Az Mttv. 10. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.)  
és e  törvény alapján a  kiskorúak médiaszolgáltatók által lineáris médiaszolgáltatásban gyűjtött vagy más módon 
generált személyes adatai kereskedelmi céllal – így például közvetlen üzletszerzés, profilalkotás és viselkedésalapú 
célzott reklámozás céljából – nem kezelhetők.”

12. §  Az Mttv. 11. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  Smtv. és e  törvény alapján a  kiskorúak médiaszolgáltatók által lekérhető médiaszolgáltatásban gyűjtött 
vagy más módon generált személyes adatai kereskedelmi céllal – így például közvetlen üzletszerzés, profilalkotás és 
viselkedésalapú célzott reklámozás céljából – nem kezelhetők.”

13. § (1) Az Mttv. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatás kínálatában egy adott naptári évben elérhetővé tett műsorszámok 
egybeszámított időtartamának legalább harminc százalékát európai, illetve legalább tíz százalékát magyar 
műveknek kell kitenniük. A lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatónak biztosítania kell 
az európai művek hangsúlyos megjelenítését a műsorkínálatában.”

 (2) Az Mttv. 20. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  európai alkotásokkal összefüggő, (2)  bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről 
a Médiatanács kétévente jelentést készít az Európai Bizottság részére.”

14. §  Az Mttv. 22. §-a a következő (1a)–(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  európai alkotásokkal összefüggő, 20.  § (2)  bekezdésében meghatározott előírások nem vonatkoznak 
az alacsony árbevétellel rendelkező, illetve kisszámú közönséget elérő médiaszolgáltatókra.
(1b) Az  alacsony árbevétel mértékét és a  kisszámú közönség fogalmát a  Médiatanács egységesen határozza meg 
ajánlásában az Európai Bizottság e körben kiadott iránymutatásai alapján.”

15. §  Az Mttv. 27. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem támogathat médiaszolgáltatást, illetve műsorszámot)
„b) olyan vállalkozás, amelynek elsődleges tevékenysége cigaretta, egyéb dohánytermék, elektronikus cigaretta, 
utántöltő flakon gyártása vagy értékesítése,”

16. § (1) Az Mttv. 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A médiaszolgáltatásban közzétett termékmegjelenítés – a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – megengedett.”

 (2) Az Mttv. 30. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem tehető közzé termékmegjelenítés)
„b) a kifejezetten tizennégy év alatti kiskorúaknak szóló,”
(műsorszámban.)

 (3) Az Mttv. 30. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Nem tehető közzé termékmegjelenítés)
„e) a fogyasztói ügyekkel foglalkozó”
(műsorszámban.)
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 (4) Az Mttv. 30. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A műsorszámok nem tartalmazhatnak az alábbi termékekre vonatkozó termékmegjelenítést:
a) cigaretta és egyéb dohánytermék, valamint elektronikus cigaretta és utántöltő flakon,
b) olyan vállalkozás terméke, amelynek elsődleges tevékenysége az  a)  pont szerinti termékek valamelyikének 
gyártása vagy értékesítése,
c) jogszabály alapján nem reklámozható termék,
d) olyan gyógyszer, illetve gyógyászati termék, eljárás, amely kizárólag orvosi rendelvényre vehető igénybe,
e) a szerencsejáték-felügyeleti hatóság engedélye nélkül nyújtott szerencsejáték-szolgáltatás.”

17. § (1) Az Mttv. 31. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A termékmegjelenítést tartalmazó műsorszámoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:)
„a) tartalmuk – és lineáris médiaszolgáltatás esetén annak műsorrendje, illetve lekérhető médiaszolgáltatás 
esetén a műsorkínálatban elfoglalt helye – nem alakítható oly módon, hogy az hatással legyen a médiaszolgáltató 
felelősségére és szerkesztői függetlenségére,”

 (2) Az Mttv. 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  nézőket és hallgatókat – optikai vagy akusztikus módon – egyértelműen tájékoztatni kell a  műsorszám 
elején és végén, valamint a  műsorszámot megszakító reklámokat követően a  műsorszám folytatásakor 
a termékmegjelenítés tényéről.”

18. §  Az Mttv. 34. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásban közzétett, harminc percnél hosszabb, 14 év alatti kiskorúakhoz 
szóló műsorszám reklámmal harmincperces időszakonként egyszer szakítható meg, beleértve a  reklámok és 
a  műsorelőzetesek időtartamát is. A  14 év alatti kiskorúakhoz szóló műsorszámok sugárzása nem szakítható meg 
televíziós vásárlással.”

19. § (1) Az Mttv. 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A lineáris médiaszolgáltatásban közzétett reklámok időtartama a 6.00 és 18.00 óra közötti időszakban, továbbá 
a  18.00 és 24.00 óra közötti időszakban sem haladhatja meg ezen időszakok húsz-húsz százalékát, beleértve 
az osztott képernyős reklámot, a virtuális reklámot, valamint – a (2) bekezdés e) pontjában foglalt kivétel mellett – 
a más médiaszolgáltatás műsorszámainak népszerűsítését.”

 (2) Az Mttv. 35. § (2) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben foglalt időbeli korlátozás nem terjed ki]
„m) a semleges képkockákra.”

20. §  Az Mttv. a 36. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:
„Az audiovizuális médiaszolgáltatások integritásának biztosítása
36/A.  § (1) A  műsorterjesztő köteles biztosítani, hogy az  átviteli rendszerén terjesztett médiaszolgáltatásokat 
a médiaszolgáltató kifejezett hozzájárulása nélkül ne lehessen – különösen vágással, változtatással, megszakítással –  
módosítani, ide nem értve azon adattömörítést, amely az adatfájl méretét csökkenti és az olyan egyéb technikákat 
– többek között a  kódolást és a  felbontást –, amelyek célja a  szolgáltatásnak a  tartalom megváltoztatása nélkül 
a szolgáltatóeszközökhöz történő igazítása.
(2) A  műsorterjesztő köteles biztosítani, hogy az  átviteli rendszerén terjesztett médiaszolgáltatásokat 
a  médiaszolgáltató kifejezett hozzájárulása nélkül ne lehessen kereskedelmi céllal kitakarás alkalmazásával 
kiegészíteni, kivéve, ha:
a) a kiegészítést a felhasználó kizárólag magáncélra kezdeményezte vagy engedélyezte,
b) a kiegészítés az eszköz működéséhez vagy a műsorszámok közötti navigációhoz szükséges, vagy
c) a kiegészítés figyelemfelhívás, közérdekű közlemény vagy felirat.”

21. § (1) Az Mttv. 37. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A médiaszolgáltatónak folyamatosan hozzáférhetővé kell tennie a nyilvánosság számára)
„c) elektronikus levelezési címét vagy honlapja elérhetőségét,”
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 (2) Az Mttv. 37. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A médiaszolgáltatónak folyamatosan hozzáférhetővé kell tennie a nyilvánosság számára)
„e) a  médiaszolgáltató felett joghatósággal rendelkező tagállam megjelölését, a  vele szemben médiaigazgatásra 
vonatkozó szabály megsértése miatti eljárásra hatáskörrel rendelkező szabályozó vagy felügyeleti szervek nevét és 
elérhetőségét,”

22. §  Az Mttv. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  jelentős befolyásoló erővel rendelkező (a továbbiakban: JBE) lineáris audiovizuális médiaszolgáltató valamennyi 
munkanapon legalább egy alkalommal 18 óra és 21 óra között legalább húsz perc, legfeljebb negyvenöt perc hosszúságú 
hírműsorszámot vagy általános tájékoztató műsorszámot köteles egybefüggően szolgáltatni. A  JBE lineáris rádiós 
médiaszolgáltató valamennyi munkanapon reggel 06 óra 30 perc és 08 óra 30 perc között legalább tíz perc, legfeljebb 
negyvenöt perc önálló hírműsorszámot köteles egybefüggően szolgáltatni. A  más médiaszolgáltatótól átvett, illetve 
a demokratikus közvélemény tájékoztatását nem szolgáló, bűnügyi tematikájú híranyag vagy tudósítás a hírműsorszám 
időtartamának harmincöt százalékánál éves átlagban nem lehet hosszabb terjedelmű.”

23. § (1) Az Mttv. 38. §-át követő alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Fogyatékossággal élő személyek számára hozzáférhető műsorszámok”

 (2) Az Mttv. 39. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az  audiovizuális médiaszolgáltatás médiaszolgáltatójának törekednie kell arra, hogy műsorszámait 
folyamatosan és fokozatosan egyre akadálymentesebben hozzáférhetővé tegye a  fogyatékkal élő személyek 
számára.
(2) Az  országos audiovizuális médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy – a  televíziós vásárlási műsorablak, 
reklám és a  műsorelőzetesek kivételével – valamennyi műsorszáma magyar nyelvű felirattal – például teletext 
szolgáltatáson keresztül – vagy jelnyelvi tolmácsolással is elérhető legyen.”

 (3) Az Mttv. 39. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  közszolgálati, illetve – legnagyobb éves átlagos közönségaránnyal rendelkező médiaszolgáltatása 
vonatkozásában – a JBE audiovizuális médiaszolgáltató köteles biztosítani, hogy a 18 óra 30 perc és 21 óra 30 perc 
közötti idősávban a  hazai gyártású műsorait a  látássérült nézők számára – például hangalámondás vagy hangos 
feliratozás útján – hozzáférhetővé tegye.”

 (4) Az Mttv. 39. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az  audiovizuális médiaszolgáltatás médiaszolgáltatója köteles az  akadálymentesítést célzó intézkedésekről 
cselekvési tervet készíteni és a cselekvési tervről, az annak alapján végrehajtott intézkedésekről köteles a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) felhívására tájékoztatást adni. Az (1) bekezdésben foglaltak 
teljesítéséről a Hatóság háromévente jelentést készít az Európai Bizottság részére.
(10) A  Hatóság a  184.  § (1)  bekezdése szerinti hatáskörébe tartozó, az  akadálymentesítéssel összefüggő 
bejelentéskezelés, valamint az  akadálymentesítési kérdésekre vonatkozó tájékoztatás biztosítására az  internetes 
honlapján köteles kialakítani egy, a fogyatékkal élő személyek számára is könnyen elérhető online kapcsolattartási 
pontot.”

24. § (1) Az Mttv. 41. § (4) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(A Hivatal nyilvántartást vezet)
„k) a médiaszolgáltatások Médiatanács által engedélyezett hálózatba kapcsolódásának tényéről.”

 (2) Az Mttv. 41. §-a a következő (5b) és (5c) bekezdéssel egészül ki:
„(5b) Amennyiben a  médiaszolgáltató a  48.  § (1)  bekezdése szerinti médiaszolgáltatását ugyanezen 
médiaszolgáltatással teljes mértékben megegyező tartalommal más műsorterjesztési platformon vagy 
átviteli rendszeren is szolgáltatja, köteles a  más műsorterjesztési platformon vagy átviteli rendszeren történő 
médiaszolgáltatási tevékenységének megkezdése előtt legalább 15 nappal a  hatósági szerződése módosítását 
kezdeményezni a  Médiatanácsnál. A  hatósági szerződés módosítása esetén a  médiaszolgáltató mentesül  
a 42. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól.
(5c) Amennyiben az  (5b)  bekezdés szerinti esetben a  médiaszolgáltatás 48.  § (1)  bekezdése szerinti hatósági 
szerződése megszűnik, azonban a  médiaszolgáltató a  médiaszolgáltatást más műsorterjesztési platformon vagy 
átviteli rendszeren tovább nyújtja, a  hatósági szerződés megszűnését követő 8 napon belül köteles a  Hivatalnál 
a médiaszolgáltatás 42. § szerinti nyilvántartásba vételét kezdeményezni azzal, hogy az eljárás alatt a bejelentéssel 
érintett műsorterjesztési platformon, átviteli rendszeren médiaszolgáltatási tevékenységet végezhet.”
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25. § (1) Az Mttv. 42. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  lineáris médiaszolgáltatásokról vezetett nyilvántartásban a  lineáris médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók tekintetében fel kell tüntetni, hogy Magyarország joghatósága az  1.  § (2)–(4)  bekezdésében 
foglalt feltételek közül melyiken alapul. A Hivatal a nyilvántartás joghatóságra vonatkozó adatait és azok változásait 
megküldi az Európai Bizottságnak.
(5b) Ha a  Hivatal a  nyilvántartásba vételre irányuló eljárás során észleli, hogy a  médiaszolgáltató szolgáltatásával 
teljes egészében vagy túlnyomórészt egy másik tagállam közönségét célozza, erről a  tényről tájékoztatja a  másik 
tagállam nemzeti szabályozó hatóságát vagy szervét.”

 (2) Az Mttv. 42. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) Ha a  lineáris médiaszolgáltatás médiaszolgáltatója bejelenti, hogy a  nyilvántartásban szereplő adataiban 
változás következett be és a  változás következtében a  médiaszolgáltató szolgáltatásával teljes egészében vagy 
túlnyomórészt egy másik tagállam közönségét célozza, a  Hivatal erről a  tényről tájékoztatja a  másik tagállam 
nemzeti szabályozó hatóságát vagy szervét.”

26. § (1) Az Mttv. 45. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  lekérhető médiaszolgáltatásokról vezetett nyilvántartásban a  lekérhető médiaszolgáltatást nyújtó 
médiaszolgáltatók tekintetében fel kell tüntetni, hogy Magyarország joghatósága az  1.  § (2)–(4)  bekezdésében 
foglalt feltételek közül melyiken alapul. A Hivatal a nyilvántartás joghatóságra vonatkozó adatait és azok változásait 
megküldi az Európai Bizottságnak.
(3b) Ha a  Hivatal a  lekérhető médiaszolgáltatás nyilvántartásba vételére irányuló eljárás során észleli, hogy 
a  médiaszolgáltató szolgáltatásával teljes egészében vagy túlnyomórészt egy másik tagállam közönségét célozza, 
erről a tényről tájékoztatja a másik tagállam nemzeti szabályozó hatóságát vagy szervét.”

 (2) Az Mttv. 45. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Ha a  lekérhető médiaszolgáltatás médiaszolgáltatója bejelenti, hogy a  nyilvántartásban szereplő adataiban 
változás következett be és a  változás következtében a  médiaszolgáltató szolgáltatásával teljes egészében vagy 
túlnyomórészt egy másik tagállam közönségét célozza, a  Hivatal erről a  tényről tájékoztatja a  másik tagállam 
nemzeti szabályozó hatóságát vagy szervét.”

27. § (1) Az Mttv. 48. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Állami tulajdonban lévő, korlátos erőforrásokat igénybe vevő lineáris médiaszolgáltatási jogosultság 
pályázat útján történő elnyerésével kapcsolatos eljárásokra (a továbbiakban: pályázati eljárás) az  Ákr. szabályait 
az e törvényben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.”

 (2) Az Mttv. 48. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az állami tulajdonban lévő, korlátos erőforrásokat igénybe vevő analóg lineáris médiaszolgáltatási jogosultság 
rádió esetén legfeljebb tíz évig, audiovizuális médiaszolgáltatás esetén legfeljebb tíz évig érvényes, és lejártakor 
a  médiaszolgáltató kezdeményezésére pályázat nélkül egy ízben legfeljebb hét évre megújítható azzal, 
hogy a  műsorterjesztés és a  digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Dtv.)  
38.  § (1)  bekezdésében megjelölt időpontban az  audiovizuális médiaszolgáltatási szerződések lejárnak. 
A  megújításra vonatkozó kezdeményezést a  lejárat előtt tizennégy hónappal a  Médiatanácshoz be kell 
jelenteni. E  határidő elmulasztása esetén a  megújításnak nincs helye. A  Médiatanács az  állami tulajdonosi 
joggyakorlás körében a  jogosultság megújításáról vagy a  jogosultság megújítására vonatkozó szándékának 
hiányáról a  jogosultság lejárta előtt legkorábban hat hónappal, legkésőbb négy hónappal tájékoztatja 
a  médiaszolgáltatót. A  médiaszolgáltatási jogosultság megújítására a  médiaszolgáltató nem alapíthat jogot, 
továbbá a  médiaszolgáltatási jogosultság megújítása iránti kezdeményezés alapján a  Médiatanácsot nem terheli 
szerződéskötési kötelezettség.”

 (3) Az Mttv. 48. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Nem lehet megújítani a jogosultságot, ha
a) a Médiatanács végleges határozatában megállapította, hogy a médiaszolgáltató a szerződést, az Smtv.-ben vagy 
az e törvényben foglalt rendelkezéseket ismételten vagy súlyosan megszegte, vagy
b) a  kezdeményezés benyújtásakor, illetve elbírálásakor a  médiaszolgáltató médiaszolgáltatási díjtartozással 
rendelkezik.”
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28. §  Az Mttv. 51. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  pályázati eljárás ügyintézési határideje százhúsz nap. A  határidőbe nem számít bele az  Ákr.-ben 
meghatározottakon túl a pályázati felhívás közzététele napjától a pályázati ajánlat benyújtásáig terjedő időtartam.”

29. §  Az Mttv. 55. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pályázati eljárásban az a vállalkozás vehet részt)
„c) amellyel szemben a pályázati felhívás közzétételét megelőző 5 évben
ca) végleges hatósági határozat a  hatósági szerződés megszegésében megnyilvánuló súlyos jogsértést nem 
állapított meg, vagy
cb) a hatósági szerződést a Médiatanács nem mondta fel,”

30. §  Az Mttv. 56. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:)
„g) banki igazolást arra vonatkozóan, hogy a  tervezett médiaszolgáltatás működési költségeinek fedezete  
– legalább a  működés első teljes naptári évének első három hónapjára számított összeg, reklámbevétel nélkül – 
a pályázó elkülönített pénzforgalmi számláján vagy elkülönített pénzforgalmi alszámláján elhelyezésre került,”

31. §  Az Mttv. 58. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  57.  § (2)  bekezdése alapján alakilag érvénytelen pályázat esetén a  Médiatanács a  pályázó pályázati 
nyilvántartásba vételét végzéssel megtagadja. A  nyilvántartásba vételt megtagadó végzés a  pályázó ügyféli 
minőségét megszünteti. A pályázati nyilvántartásba vételt megtagadó végzés közigazgatási perben megtámadható. 
A  keresetlevél benyújtása esetén a  Médiatanács a  pályázati eljárást a  bíróság jogerős határozatáig felfüggeszti. 
A  bíróság mind első, mind másodfokon a  keresetlevél, illetve a  fellebbezés bírósághoz érkezésétől számított 
harminc napon belül határoz. A Médiatanács eljárást felfüggesztő végzésével szemben önálló jogorvoslatnak helye 
nincs. A Médiatanács pályázati nyilvántartásba vételt megtagadó végzése elleni közigazgatási perben hozott ítélet 
ellen perújításnak nincs helye.”

32. §  Az Mttv. 62. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (7a)–(7c) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  pályázati ajánlat a  pályázati eljárás lezárásáig a  153.  § (2)  bekezdése szerinti, törvény által védett titoknak 
minősül. A  pályázati ajánlatot a  Médiatanács az  ügy iratai között elkülönítve, zártan kezeli. A  pályázati ajánlatban 
szereplő adatokról a  Médiatanács a  szerződés megkötéséig nem ad tájékoztatást. A  pályázati eljárás lezárásáig 
a pályázó más pályázó pályázati ajánlatába, valamint harmadik személy a pályázati ajánlatba és az eljárás irataiba 
nem tekinthet be, azok nem megismerhetők.
(7a) A pályázati eljárás lezárását követően a pályázó más pályázó pályázati ajánlatába, valamint harmadik személy 
a  pályázati ajánlatba és az  eljárás irataiba akkor tekinthet be, ha igazolja, hogy az  irat vagy adat megismerése 
törvényen alapuló joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége 
teljesítéséhez szükséges.
(7b) A  (7a)  bekezdés szerinti iratbetekintés, adatmegismerés iránti kérelmet a  Médiatanács hatósági eljárásban, 
az iratbetekintés szabályai szerint bírálja el.
(7c) A pályázati eljárást lezáró döntés, valamint a nyertes pályázóval kötött hatósági szerződés a személyes adatok, 
a törvény által védett titok és a védett adatok kivételével bárki számára megismerhetők.”

33. § (1) Az Mttv. 63. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a Médiatanács határozatát közigazgatási perben megtámadták, a bíróság eljárásának időtartama a hatósági 
eljárás ügyintézési határidejébe nem számít bele.”

 (2) Az Mttv. 63. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (15) bekezdéssel egészül ki:
„(14) A  médiaszolgáltató köteles a  cégbírósági változásbejegyzést követő öt napon belül a  Médiatanácsnak 
bejelenteni, ha a  médiaszolgáltató tulajdonosi szerkezetében vagy – a  hatósági szerződésben szereplő – 
cégadataiban változás következik be.
(15) A médiaszolgáltató köteles öt napon belül a Médiatanácsnak bejelenteni, ha a hatósági szerződésben szereplő 
egyéb adataiban változás következik be.”
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34. § (1) Az Mttv. 65. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  kérelmet a  benyújtástól számított húsz napon belül kell elbírálni. Amennyiben a  kérelem nem felel meg 
a  (2)  bekezdésben foglaltaknak, a  Médiatanács hiánypótlásra szólítja fel a  kérelmezőt. A  hiánypótlás teljesítésére 
a  kézbesítéstől számított öt nap áll a  kérelmező rendelkezésére. A  hiánypótlási határidő jogvesztő, elmulasztása 
esetén a Médiatanács a kérelmet visszautasítja. A Médiatanács a kérelmet visszautasítja, ha a kérelem benyújtásának 
napja és a tervezett ideiglenes médiaszolgáltatás kezdőnapja között legalább harminc nap időköz nem telik el.”

 (2) Az Mttv. 65. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Amennyiben a  lineáris rádiós médiaszolgáltatási jogosultság úgy jár le, hogy a Médiatanács egy alkalommal 
már megújította, és a  médiaszolgáltatási lehetőségre vonatkozó pályázati eljárás már megindult, a  Médiatanács 
a  korábban jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatóval, annak kérelmére, legfeljebb hatvannapos időtartamra 
– több alkalommal is – ideiglenes hatósági szerződést köthet. E  bekezdés alapján ideiglenes hatósági szerződést 
kizárólag a  pályázati eljárás – illetve a  pályázati eljárás érdemében hozott határozattal vagy a  pályázati eljárást 
megszüntető végzéssel szemben esetlegesen indított közigazgatási per jogerős – lezárásáig lehet kötni. 
Az  ideiglenes hatósági szerződés a  pályázati eljárás nyertesével való hatósági szerződés megkötésének napján 
megszűnik.”

35. §  Az Mttv. 68. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  közszolgálati, közösségi és tematikus médiaszolgáltató kivételével legalább harmincöt százalékos éves 
átlagos közönségaránnyal rendelkező lineáris audiovizuális médiaszolgáltató, közszolgálati, közösségi és tematikus 
médiaszolgáltató kivételével a  lineáris rádiós médiaszolgáltató, valamint a  lineáris audiovizuális és lineáris rádiós 
piacon együttesen legalább negyvenszázalékos éves átlagos közönségaránnyal rendelkező médiaszolgáltató 
a közszolgálati, a közösségi és a tematikus médiaszolgáltató kivételével, a médiaszolgáltató bármely tulajdonosa, és 
a médiaszolgáltató bármely tulajdonosában befolyásoló részesedéssel rendelkező személy vagy vállalkozás
a) új médiaszolgáltatást nem indíthat, médiaszolgáltatást végző vállalkozásban részesedést nem szerezhet, és
b) köteles médiaszolgáltatásai műsorstruktúrájának módosításával, a magyar műsorszámok, a független műsorkészítők 
által előállított műsorszámok arányának növelésével, vagy egyéb módon intézkedéseket tenni a  médiapiac 
sokszínűségének növelése érdekében.”

36. §  Az Mttv. 70. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Médiatanács a  hatósági ellenőrzési eljárásban a  releváns tények és körülmények tisztázása érdekében 
a médiaszolgáltatókat végzéssel adatszolgáltatásra kötelezheti.”

37. § (1) Az Mttv. 71. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Aki hatósági vagy műsorszolgáltatási szerződés alapján analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatásra jogosult, 
az egyidejűleg legfeljebb)
„b) négy körzeti és hét helyi analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatás, vagy
c) tizenkilenc helyi analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatás”
(végzésére rendelkezhet jogosultsággal.)

 (2) Az Mttv. 71. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A  médiaszolgáltató saját jogosultságait és befolyásoló részesedése alatt álló vállalkozások jogosultságait, 
valamint a  médiaszolgáltató közvetlen vagy közvetett tulajdonosának és annak befolyásoló részesedése alatt álló 
vállalkozások jogosultságait az (1) és (3) bekezdés alkalmazása során egybe kell számítani.
(5) A  körzeti és helyi lineáris rádiós médiaszolgáltató vagy annak közvetlen, illetve közvetett tulajdonosa 
a  médiaszolgáltatásának vételkörzetébe eső más körzeti vagy helyi lineáris rádiós médiaszolgáltatást végző 
vállalkozásban befolyásoló részesedést nem szerezhet, illetve a  körzeti és helyi lineáris rádiós médiaszolgáltató 
vagy annak befolyásoló részesedéssel rendelkező közvetlen, illetve közvetett tulajdonosa a médiaszolgáltatásának 
vételkörzetébe eső más körzeti vagy helyi lineáris rádiós médiaszolgáltatást nem nyújthat.”

 (3) Az Mttv. 71. §-a a következő (8)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározott korlátozó előírások nem vonatkoznak a  közösségi analóg rádiós 
médiaszolgáltatásra és a közösségi analóg rádiós médiaszolgáltatásra jogosultra.
(9) Az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározott korlátozó előírások nem vonatkoznak a  tematikus analóg rádiós 
médiaszolgáltatásra és a tematikus analóg rádiós médiaszolgáltatásra jogosultra, ha a tematikus médiaszolgáltatás 
országos analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatásnak minősül vagy a Médiatanács a médiaszolgáltatás tartalmának 
speciális jellemzőire, így különösen annak hír- és politikai tájékoztató, kiskorúaknak szóló, ismeretterjesztő, sport-, 
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valamint életmódot bemutató tartalmára tekintettel, kérelemre, mentesíti a  tematikus médiaszolgáltatásra 
jogosultat az (1)–(3) bekezdésben meghatározott korlátozó előírások alól.
(10) Az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározott korlátozó előírások nem vonatkoznak a  64.  §-ban foglaltak alapján 
hálózatba kapcsolódó analóg helyi és körzeti rádiós médiaszolgáltatásra és a hálózatba kapcsolódó analóg helyi és 
körzeti rádiós médiaszolgáltatásra jogosultra.”

38. §  Az Mttv. 74. § (1c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1c) A  73.  § (2)  bekezdésében meghatározott műsorterjesztő köteles az  (1)–(1b)  bekezdésben meghatározott 
audiovizuális médiaszolgáltatásokat alapbeállításként a  csatornasorrend első helyeire tenni, a  Médiatanács által 
a Közszolgálati jegyzékben meghatározott sorrendben.”

39. §  Az Mttv. 75. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) A  (3) és (13)  bekezdésben meghatározott hatósági határozat ellen indított közigazgatási perben azonnali 
jogvédelem iránti kérelem előterjesztésének nincs helye.”

40. §  Az Mttv. 112. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Elnök havi illetménye a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 149. § (1) bekezdése szerinti 
havi bér 80%-a. Az elnökhelyettes illetménye az Elnök havi illetményének 90%-a. Egyebekben az Elnök miniszteri, 
az  elnökhelyettes államtitkári juttatásokra jogosult. Az  e  törvényben nem szabályozott kérdésekben az  elnök 
esetében a  miniszter jogállására vonatkozó, az  elnökhelyettes esetében az  államtitkár jogállására vonatkozó, más 
törvényben foglalt rendelkezéseket alkalmazni kell.”

41. §  Az Mttv. 115. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  főigazgató havi illetménye az  Elnök havi illetményének 60%-a. Egyebekben a  főigazgató államtitkári 
juttatásokra jogosult.”

42. §  Az Mttv. 117. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A főigazgató-helyettes havi illetménye az Elnök havi illetményének 50%-a. Egyebekben a főigazgató-helyettes 
helyettes államtitkári juttatásokra jogosult.”

43. §  Az Mttv. 130. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  Médiatanács elnöke az  Elnök havi illetménye 10%-ának megfelelő mértékű tiszteletdíjban részesül, illetve 
költségtérítésre jogosult.
(2) A  Médiatanács tagja az  Elnök havi illetménye 40%-ának megfelelő mértékű tiszteletdíjban részesül, illetve 
költségtérítésre jogosult.”

44. § (1) Az Mttv. 134. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Hatóság a  költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok megfelelő alkalmazásával 
gazdálkodik, állami vagyon kezelésére a  központi költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések 
szerint jogosult e  törvény szerinti eltérésekkel, feladatai ellátásával összefüggő kiadásokat saját bevételéből és 
költségvetési hozzájárulásból fedezi, számláit a Kincstár vezeti. A Hatóság a (4) bekezdés szerinti saját bevételéből 
– a bírság kivételével – évente legfeljebb a tényleges adott évi bevétele huszonöt százalékának megfelelő mértékig 
tartalékot képezhet. Az  így képzett tartalék a  következő években a  Hatóság működésének, feladatai ellátásának 
fedezetére és az (5a) bekezdésben meghatározott célra használható fel, más célra nem vonható el.”

 (2) Az Mttv. 134. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Hatóság egységes költségvetését az Országgyűlés e törvény rendelkezéseinek megfelelően önálló törvényben 
a  (4)  bekezdésben és a  136.  § (3)  bekezdésében meghatározott források terhére hagyja jóvá. Az  Elnök jogosult 
a  jóváhagyott egységes költségvetés kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra azzal, hogy a  Médiatanács 
költségvetését vagy a  136.  § (15)  bekezdése szerinti mellékletet is érintő átcsoportosításhoz a  Médiatanács 
felhatalmazása szükséges. A  Médiatanács a  Hatóság egységes költségvetésén belül a  135.  § szerinti gazdálkodási 
autonómiával rendelkezik.”
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 (3) Az Mttv. 134. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a § a következő (5a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4) A  Hatóság saját bevételét képezik a  frekvencia díjak, az  azonosítók lekötéséért és használatáért, továbbá 
a  hatósági eljárásért fizetett díjak, valamint a  felügyeleti díj, amelyeket a  Hatóság hatékony, magas szakmai 
színvonalú működtetésére kell felhasználni. A  befolyt saját bevételekről és azok felhasználásáról, valamint 
a  költségvetési hozzájárulás felhasználásáról készült zárszámadást a  Hatóság internetes honlapján évente 
közzéteszi. A  Hatóság bevételét képezik a  hírközlési és mozgóképszakmai piac szereplőitől befolyó bírságok is, 
amelyeket a Hatóság kizárólag a (9) bekezdés szerint használhat fel.
(5) A  frekvencia díjakat és az  azonosítók lekötéséért és használatáért fizetett díjak mértékét a  Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság Elnöke rendeletben határozza meg. A Hatóság saját bevételének azon részét, amelyet a Hatóság 
– a (2) bekezdésben meghatározott törvény alapján – működésére nem használ fel – ideértve azt a részt is, amelyet 
feladatai ellátása érdekében kötelezettségvállalással nem köt le –, illetve amelyekből nem képez az  (1)  bekezdés 
szerinti tartalékot, – az  Elnök rendelkezése alapján – befizetheti az  Alapba. Az  Elnök a  rendelkezésében 
megjelöli, hogy a  jelen bekezdés szerint befizetett összeg milyen közérdekű célra, milyen módon használható fel.  
Az Alap a  jelen bekezdés szerint átutalt összeget kizárólag az Elnök rendelkezései szerint, az általa megjelölt célra 
használhatja fel. Az Alap vezérigazgatója a felhasználás során közérdekből kérheti az Elnöktől a rendelkezés szerinti 
cél, illetve a  felhasználási szabályok módosítását. Az  Elnök az  Alap vezérigazgatójának kérelmét elutasíthatja, 
vagy részben vagy egészben jóváhagyhatja, illetve új közérdekű célt és felhasználási szabályokat jelölhet meg.  
Ha az Alap az átutalt összeget nem az elnöki rendelkezésnek megfelelően használja fel, köteles az annak megfelelő 
összeget az Elnök felhívása alapján a Hatóság részére haladéktalanul visszautalni. A Hatóság az ily módon visszautalt 
összegből tartalékot képez, amelyből az  Elnök döntése szerint új közérdekű cél meghatározásával támogatást 
nyújthat az  Alapnak, vagy azt, illetve annak egy részét közvetlenül a  hírközlési és a  kapcsolódó piacok, illetve 
a  fogyasztói jólét fejlesztésével összefüggő közérdekű célra használhatja fel. A  Hatóság a  befizetést – ide nem 
értve a tartalékból történő támogatást – a tárgyévet követő év március 31-ig teljesíti. A saját bevételek azon része, 
amelyet az Elnök a jelen bekezdés szerint a tárgyév december 31-ig az Alapba befizetendőként megjelöl, valamint 
a  jelen bekezdés szerint képzett tartalék – tekintettel a  (10) és (12)  bekezdésben foglaltakra is – nem minősül 
tényleges maradványnak.
(5a) Az  Elnök rendelkezésével az  (1)  bekezdés szerinti tartalékot vagy annak egy meghatározott részét, valamint 
a (10) és (12) bekezdés szerinti kötelezettségvállalással lekötött maradványt vagy annak egy részét a közérdekre való 
hivatkozással felszabadíthatja, és az  (5)  bekezdés szerinti módon és szabályok szerint az  Alap részére befizetheti, 
ha ez  nem veszélyezteti a  Hatóság magas szakmai színvonalú működését vagy a  korábbi kötelezettségvállalás 
céljának elérését, vagy ha a kötelezettségvállalás vagy egy részének megvalósítása tekintetében a Hatóság részéről 
érdekmúlás következett be. Az  Elnök a  (10) és (12)  bekezdés szerinti kötelezettségvállalással lekötött maradványt 
vagy annak egy részét a Hatóság működéséhez kapcsolódó egyéb célra is felszabadíthatja, ha ez nem veszélyezteti 
a korábbi kötelezettségvállalás céljának elérését, vagy ha a kötelezettségvállalás vagy egy részének megvalósítása 
tekintetében a Hatóság részéről érdekmúlás következett be.”

 (4) Az Mttv. 134. § (7)–(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) A felügyeleti díjat félévente – a félév végéig – kell a Hatóság részére befizetni.
(8) Amennyiben a Hatóság e törvényben meghatározott felügyeleti bevételei egy költségvetési évben meghaladják 
a  jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához kapcsolódó kiadások összegét, a  többletet a  Hatóság 
a  tárgyévet követő év június 30-ig a  tárgyévben teljesített felügyeleti díjbefizetések arányában és legfeljebb azok 
mértékéig visszautalja az  érintett szolgáltatók részére, amennyiben a  visszautalandó összeg meghaladja az  Elnök 
által rendeletben meghatározott összeget. E  többlet felügyeleti díj visszautalása csak azon szolgáltatók számára 
teljesíthető, akik a tárgyévi fizetési kötelezettségüknek a (7) bekezdésben foglaltaknak megfelelően eleget tettek.
(9) A  Hatóság a  rendelkezésére álló forrásokból és eszközökből a  hírközlés, a  média és a  mozgóképszakma 
területén a  tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére – így különösen a  hírközlési, a  média- és 
a  filmjog, a  verseny- és fogyasztóvédelmi politika körébe tartozó tudományos-oktatási programok támogatására, 
a  hírközlési és a  médiajoggal, a  mozgóképszakma tudományával, médiatudománnyal, a  hírközléssel kapcsolatos 
tudományokkal, illetve a fogyasztóvédelmi politikával foglalkozó tudományos és oktatási programok támogatására, 
szakemberek képzésére, a  hírközlési és médiapolitikával, valamint a  fogyasztói döntéshozatallal kapcsolatos 
tájékozottság növelése érdekében végzett tájékoztatásra – támogatást vagy hozzájárulást nyújthat vagy e  célra 
forrásait és eszközeit maga is felhasználhatja. A  Hatóság kizárólag a  jelen bekezdés szerinti célra jogosult 
felhasználni a  Hatóság bevételeként befolyt bírságok teljes összegét. A  tárgyévben fel nem használt bírságok 
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tényleges maradványként nem vehetők figyelembe, az  összeg a  következő évekre átvihető, és a  jelen bekezdés 
szerinti célokra fordítható. A bírságok összegét a Hatóság elkülönítetten köteles nyilvántartani.
(10) Az  Országgyűlés a  – (2)  bekezdésben meghatározott eljárásnak megfelelően előterjesztett – zárszámadási 
törvényjavaslat elfogadásával dönt a  (2)  bekezdésben meghatározott önálló törvény végrehajtásáról, ideértve 
a  136.  § (15)  bekezdése és a  137/F.  § (13)  bekezdése szerinti mellékletet is. A  zárszámadási törvényjavaslat 
elfogadásával dönt az  Országgyűlés a  Hatóság előző évi költségvetésében esetlegesen képződött tényleges 
maradvány – ide nem értve az  (1)  bekezdés szerinti tartalék, illetve a  képződésének költségvetési évében 
december 31-ig kötelezettségvállalással lekötött maradvány – felhasználásáról. A  képződésének költségvetési 
évében december 31-ig kötelezettségvállalással lekötött maradvány a  kötelezettségvállalás alapjául szolgáló 
jognyilatkozatnak megfelelően használható fel. E zárszámadási törvény esetében a benyújtási határidő minden év 
május 31.”

 (5) Az Mttv. 134. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A (10) bekezdés tekintetében kötelezettségvállalásnak minősül minden olyan, a Hatóság, illetve az Alap belső 
utasításának megfelelően megtett jognyilatkozat, amely alapján a  (2)  bekezdés szerinti külön törvényben foglalt 
egységes költségvetés terhére a jövőben fizetési kötelezettség keletkezik.”

 (6) Az Mttv. 134. §-a a következő (14)–(17) bekezdéssel egészül ki:
„(14) A  Hatóság vagy jogelődje költségvetése terhére létrejött kötelezettségvállalás alapján beszerzett ingó és 
ingatlan vagyon tekintetében a Hatóság e törvény erejénél fogva – az állami tulajdonszerzés napjával – gyakorolja 
a  vagyonkezelői jogot, e  vagyon a  Hatóságtól nem vonható el. A  vagyonkezelői jog tekintetében vagyonkezelési 
szerződés megkötése nem szükséges. Az e bekezdés alapján vagyonkezelt vagyon értékesítéséről a Hatóság elnöke 
önállóan – a  tulajdonosi joggyakorlóval kötött megbízási szerződés nélkül – dönt. Az  értékesítésből származó 
bevétel a Hatóságot illeti meg.
(15) Azon vagyonelemeket, amelyek tekintetében a Hatóság szerződés alapján vagyonkezelői jogot gyakorol, csak 
abban az  esetben lehet a  Hatóságtól elvonni, ha a  Hatóság elnökének döntése szerint az  érintett vagyonelem 
a Hatóság feladatának ellátásához nem szükséges.
(16) A Hatóság vagyonkezelőként díj vagy egyéb ellenérték fizetésére nem kötelezhető.
(17) A Hatóság támogatási megállapodás alapján a  jelen törvény szerinti támogatási célból beszerzett eszközöket 
vissza nem térítendő támogatásként ingyenesen átadhatja.”

45. §  Az Mttv. 136. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:
„(17) Az Alap külföldi tudósítói által végzett tevékenység közszolgálat keretében végzett munkának tekintendő.”

46. § (1) Az Mttv. 137. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az  átláthatóság, követhetőség, diszkriminációmentesség és garanciális kiszámíthatóság érdekében 
a  Médiatanács az  (1)  bekezdésben foglalt pályáztatás tekintetében Általános Pályázati Feltételeket határoz meg, 
amelyben meghatározza a pályázat elbírálásának és lebonyolításának szabályait.
(3) A Médiatanács a (2) bekezdésben meghatározott Általános Pályázati Feltételek alapján fogadja el és teszi közzé 
az egyes pályázati felhívásokat.”

 (2) Az Mttv. 137. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) Az  (1)–(3) bekezdésben foglalt pályázat útján elnyert és az Alap által folyósított, árat közvetlenül befolyásoló 
támogatás ellenében vállalt kötelezettség az Áfa tv. 13. §-a tekintetében nem minősül szolgáltatásnyújtásnak.”

47. §  Az Mttv. 142. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az érintett elektronikus hírközlési szolgáltató a kért adatot a Biztos számára határidőben nem szolgáltatja, 
a  Biztos a  Hivatalhoz fordul. A  Hivatal köteles szóbeli vagy írásbeli egyeztetést kezdeményezni az  elektronikus 
hírközlési szolgáltatóval az  adatszolgáltatás szükségességéről, illetve a  szolgáltatandó adatok köréről.  
Ezen egyeztetést követően a  Hivatal a  Biztos által megjelölt, az  érdeksérelemmel összefüggő adat szolgáltatására 
kötelezi az  érintett elektronikus hírközlési szolgáltatót az  (1)  bekezdésnek és a  lefolytatott egyeztetési eljárás 
eredményének megfelelően. Az  adatszolgáltatásra megfelelő, legalább tizenöt napos határidőt kell előírni. 
A  155.  § (5)–(7)  bekezdését megfelelően alkalmazni kell. A  kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltató a  végzést 
közigazgatási perben megtámadhatja. A keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya van. A bíróság tizenöt napon 
belül határoz, ítélete ellen fellebbezésnek és perújításnak nincs helye. Ha az elektronikus hírközlési szolgáltató a kért 
adatokat az előírt határidőre nem, hiányosan vagy a valóságnak nem megfelelően bocsátja a Hivatal rendelkezésére, 
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a Hivatal a 156. §-ban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja. A Hivatal a beérkezett adatokat átadja 
a Biztosnak.”

48. §  Az Mttv. 144. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Médiatanács és a  Hivatal (e Fejezet alkalmazásában a  továbbiakban együtt: Hatóság) a  hatósági ügyekben 
az e törvényben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel az Ákr. szerint jár el.”

49. §  Az Mttv. 145. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Amennyiben a  bejelentés tartalma szerint kérelemnek és a  bejelentő ügyfélnek minősül, abban az  esetben 
a Hatóság e tényről és hatósági eljárás megindításával kapcsolatos jogairól külön tájékoztatja a bejelentőt.”

50. §  Az Mttv. 149. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A Hatóság eljárásaiban függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye.”

51. § (1) Az Mttv. 150. §-át követő alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Ügyintézési határidő és az eljárás felfüggesztése”

 (2) Az Mttv. 151. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe 
tartozik vagy ugyanannak a  hatóságnak az  adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül 
megalapozottan nem dönthető el, a Hatóság az eljárást felfüggeszti.”

 (3) Az Mttv. 151. §-a a következő (3)–(4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  eljárás felfüggesztésekor minden határidő megszakad, és az  eljárás felfüggesztésének megszüntetésekor 
az  ügyintézési határidő kivételével újrakezdődik. A  felfüggesztés időtartama alatt megtett valamennyi eljárási 
cselekmény hatálytalan, kivéve azokat, amelyek a felfüggesztési ok megszüntetésére irányulnak.
(4) Az  ügyintézési határidőbe nem számít be a  hiánypótlásra, illetve a  tényállás tisztázásához szükséges adatok, 
nyilatkozatok közlésére irányuló felhívástól vagy kötelezéstől az annak teljesítéséig terjedő idő.”

52. §  Az Mttv. 152. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„152. § (1) Az ügyfél kérelmét a Hatóság által e célra rendszeresített nyomtatványon – elektronikus kapcsolattartás 
esetén elektronikus űrlapon – köteles benyújtani a 42–47. § szerinti bejelentési eljárásokban.
(2) Amennyiben az  ügyfél kérelmét nem e  célra rendszeresített nyomtatványon – elektronikus kapcsolattartás 
esetén elektronikus űrlapon – nyújtja be, a  Hatóság nyolc napon belül – megfelelő határidő megjelölése és 
a mulasztás jogkövetkezményeire történő felhívás mellett – felhívhatja a kérelem megfelelő nyomtatványon, illetve 
űrlapon történő benyújtására. E  felhívás nem teljesítése esetén a  Hatóság a  kérelmet visszautasíthatja, kivéve, ha 
az  űrlap kitölthető és letölthető változata a  hiánypótlás teljesítésére meghatározott határidőn belül nem volt 
közzétéve.
(3) A kérelem kormányablaknál nem terjeszthető elő.”

53. §  Az Mttv. 153. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Ha az  ügyfél, illetve az  eljárás egyéb résztvevője a  (2)  bekezdés szerinti minősítést nem oldja fel, a  Hatóság  
– ha a  Hatóság eljárásához vagy az  ügyfelek jogérvényesítéséhez az  elengedhetetlenül szükséges – elrendelheti 
a zárt adatkezelés feloldását. E végzés közigazgatási perben támadható meg. A keresetlevél benyújtásának halasztó 
hatálya van. A bíróság az ügyben tizenöt napon belül határoz, ítélete ellen perújításnak nincs helye.”

54. § (1) Az Mttv. 155. §-a a következő (3a)–(3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A Hatóság a tényállás tisztázása érdekében – megfelelő határidő tűzése és a mulasztás jogkövetkezményeire 
történő figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra hívhatja fel az ügyfelet.
(3b) Az  ügyfél a  nyilatkozatával nem pótolhatja a  hiányzó bizonyítékot akkor sem, ha annak beszerzése nem 
lehetséges, kivéve, ha a hatóság a tényállás tisztázása körében az ügyfelet a hiányzó bizonyíték pótlása érdekében 
nyilatkozattételre hívja fel.
(3c) A Hatóság a  tényállás tisztázása során kötelezheti az ügyfelet, hogy az eredeti okiratot vagy az arról készített 
hiteles másolatot a Hatóság rendelkezésére bocsássa.”
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 (2) Az Mttv. 155. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  (3)  bekezdés szerinti végzést az  eljárás egyéb résztvevője, akit adatszolgáltatásra köteleztek, közigazgatási 
perben támadhatja meg. A keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya van. A bíróság tizenöt napon belül határoz. 
Az ítélet ellen perújításnak nincs helye.”

 (3) Az Mttv. 155. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  Hatóságnak az  (5)  bekezdésben foglalt mentességi okra hivatkozás ellenére adatszolgáltatásra vagy irat, 
eszköz, dokumentum átadására, felmutatására kötelező végzését a  kötelezett ügyfél vagy az  eljárás egyéb 
résztvevője közigazgatási perben támadhatja meg. A  keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya van. A  bíróság 
az ügyben tizenöt napon belül határoz. Az ítélet ellen perújításnak nincs helye.”

55. §  Az Mttv. 160. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E  törvényben meghatározott esetekben a  Hatóság az  ügyféllel – az  Ákr.-ben foglalt szabályok alapján, 
az e törvényben meghatározott eltérésekkel és kiegészítésekkel – hatósági szerződést köthet.”

56. §  Az Mttv. 161. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Hatóság végrehajtást elrendelő végzését a  végzés közlésétől számított tizenöt napon belül közigazgatási 
perben lehet megtámadni. A  keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya van. A  közigazgatási perben a  bíróság 
harminc napon belül határoz.”

57. §  Az Mttv. 163. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„163.  § (1) A  Médiatanács elsőfokú hatósági hatáskörében hozott hatósági határozatát kizárólag az  ügyfél, illetve 
a  kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az  eljárás egyéb résztvevője támadhatja meg közigazgatási 
perben.
(2) A közlését követő tizenöt napon belül támadható meg
a) a  médiapiaci koncentráció megelőzésére, illetve a  JBE szolgáltatók meghatározására irányuló eljárásban hozott 
határozat,
b) a  pályázati eljárás eredményes vagy eredménytelen voltát, illetve eredményesség esetén a  pályázati eljárás 
nyertesét megállapító határozat,
c) a kiegyensúlyozottsági kötelezettség megsértése miatt kezdeményezett eljárásban hozott határozat.
(3) A  keresetlevél benyújtásának a  közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, az  azonnali 
jogvédelem a bíróságtól kérhető.
(4) A  Médiatanács a  keresetlevelet az  ügy irataival és védiratával együtt annak beérkezésétől számított tizenöt 
napon belül továbbítja a bíróságnak.
(5) A  bíróság – a  (2)  bekezdés szerinti per kivételével – mind első, mind másodfokon a  keresetlevél, illetve 
a fellebbezés bírósághoz érkezésétől számított harminc napon belül határoz.
(6) A (2) bekezdés szerinti pert a bíróság mind első, mind másodfokon a keresetlevél, illetve a fellebbezés bírósághoz 
érkezésétől számított hatvan napon belül bírálja el, és határozatát a  kihirdetés napjáig foglalja írásba. A  bíróság 
a Hatóság határozatát nem változtathatja meg. A bíróság határozatával szemben perújításnak nincs helye.
(7) A Médiatanács önálló jogorvoslattal támadható végzése a közlésétől számított tizenöt napon belül támadható 
meg közigazgatási perben.”

58. §  Az Mttv. 165. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  Médiatanács másodfokú határozatát kizárólag az  ügyfél, illetve a  kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés 
tekintetében az eljárás egyéb résztvevője támadhatja meg közigazgatási perben.
(4) A  Médiatanács másodfokú határozata ellen indított közigazgatási perben a  keresetlevél benyújtásának 
a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, az azonnali jogvédelem a bíróságtól kérhető.
(5) A  Médiatanácsnak a  Hivatal önálló jogorvoslattal támadható végzése elleni fellebbezést elbíráló másodfokú 
döntése a közlésétől számított tizenöt napon belül támadható meg közigazgatási perben.”

59. §  Az Mttv. „Általános hatósági felügyelet” című alcíme a következő 167/A. §-sal egészül ki:
„167/A. § (1) Az általános hatósági felügyeleti eljárást megelőzheti hatósági ellenőrzés.
(2) A hatósági ellenőrzés eredményeként, hatósági hatásköre keretében a Médiatanács, illetve a Hivatal felhívhatja 
az  ügyfelet – a  jogszabály vagy a  hatósági határozat megsértésének pontos megjelölésével – a  jogszabály vagy 
a hatósági határozat megsértésének megszüntetésére és szükség esetén az eredeti állapot helyreállítására.
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(3) A (2) bekezdésben foglalt felhívás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs. A felhívást a felhívott ügyfél a felhívás 
nem teljesítése esetében indított hatósági eljárás eredményeként hozott érdemi hatósági határozat vagy az eljárást 
megszüntető végzés elleni jogorvoslatban támadhatja meg.”

60. §  Az Mttv. 168. § (7)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a § a következő (9)–(10) bekezdéssel 
egészül ki:
„(7) A piacfelügyeleti eljárást megelőzheti piacfelügyeleti ellenőrzés.
(8) A  piacfelügyeleti ellenőrzés az  e  törvényben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel az  Ákr. szerinti hatósági 
ellenőrzésnek minősül.
(9) A piacfelügyeleti ellenőrzés eredményeként, hatósági hatásköre keretében a Médiatanács felhívhatja az ügyfelet 
– a  jogszabály vagy a  hatósági határozat megsértésének pontos megjelölésével – a  jogszabály vagy a  hatósági 
határozat megsértésének megszüntetésére és szükség esetén az eredeti állapot helyreállítására.
(10) A (9) bekezdésben foglalt felhívás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs. A felhívást a felhívott ügyfél a felhívás 
nem teljesítése esetében indított hatósági eljárás eredményeként hozott érdemi hatósági határozat vagy az eljárást 
megszüntető végzés elleni jogorvoslatban támadhatja meg.”

61. §  Az Mttv. a 168. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:
„Felügyeleti terv
168/A.  § (1) A  Médiatanács az  előző év felügyeleti tapasztalatainak figyelembevételével éves felügyeleti tervet 
készít a  tárgyévet megelőző év december 1-ig, és azt tizenöt napon belül az  internetes honlapján közzéteszi. 
A Médiatanács biztosítja az általa készített felügyeleti tervek összhangját. A tervek az első félév tapasztalatai alapján 
a  félév végén felülvizsgálhatók, és amennyiben szükséges, a  Médiatanács azokat módosíthatja. A  módosított 
felügyeleti tervet a Médiatanács a módosítástól számított tizenöt napon belül internetes honlapján közzéteszi.
(2) A Médiatanács évente beszámolót készít a felügyeleti tervében foglaltak teljesítéséről, felügyeleti tevékenységének 
eredményéről, megállapításairól, valamint a  felügyeleti döntések alapján felmerülő jogszabály-módosítási 
javaslatokról. A  beszámolót a  Médiatanács annak elfogadásától számított tizenöt napon belül internetes honlapján 
közzéteszi.”

62. §  Az Mttv. 169. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A hatósági ellenőrzés megindításáról a Médiatanács a médiaszolgáltatókat hirdetmény útján értesíti, amelynek 
az  Ákr. vonatkozó rendelkezéseitől eltérően az  ügy tárgyát és rövid ismertetését kell tartalmaznia. A  végzés 
indokolásában meg kell jelölni azt is, hogy mely piaci körülményekre tekintettel szükséges az  ágazati vizsgálat 
megindítása.”

63. §  Az Mttv. 171. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A  Médiatanács szakhatósági eljárásának határideje százhúsz nap. A  versenyfelügyeleti eljárás határidejébe 
a Médiatanács szakhatósági eljárásának időtartama nem számít be. Ha a Médiatanács az előírt határidőn belül nem 
ad ki állásfoglalást, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.
(6) A  Médiatanács szakhatósági eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj kétmillió forint, amit  
a Tpvt. 62.  § (1)  bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjjal együtt kell a  Gazdasági Versenyhivatal részére 
megfizetni, kivéve, ha a  bejelentésre kötelezett vállalkozás a  (7)  bekezdés szerinti előzetes szakhatósági 
hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be.
(7) A (6) bekezdés szerinti szakhatósági igazgatási szolgáltatási díj megfizetésével együtt a Tpvt. 28. § (1) bekezdése 
szerinti bejelentésre kötelezett vállalkozás kérelmére a  Médiatanács előzetes szakhatósági hozzájárulást ad ki. 
Az  eljárás ügyintézési határidejére az  (5)  bekezdés szerinti szakhatósági eljárásra meghatározott ügyintézési 
határidő alkalmazandó. Az  előzetes szakhatósági hozzájárulást az  összefonódás-bejelentés benyújtásáig, de 
legkésőbb a  Tpvt. 28.  § (2)  bekezdése szerinti időtartam lejártáig lehet kérelmezni és a  kiadásától számított 
hat hónapon belül lehet felhasználni, amennyiben a  szakhatósági hozzájárulás szempontjából meghatározó 
ténybeli, piaci és szabályozási körülmények a  szakhatósági állásfoglalás kiadása óta nem változtak.  
A Tpvt. 43/J.  § (1)  bekezdése szerinti űrlaphoz mellékelni kell a  Médiatanács előzetes szakhatósági hozzájárulását 
vagy a hozzájárulás iránti kérelmet.”
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64. §  Az Mttv. 172. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  jogvitás eljárás ügyintézési határidejébe nem számít be a  hiánypótlásra, illetve a  tényállás tisztázásához 
szükséges adatok, nyilatkozatok közlésére irányuló felhívástól vagy kötelezéstől az annak teljesítéséig terjedő idő.”

65. §  Az Mttv. 173. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A Médiatanács ideiglenes intézkedést elrendelő végzése közigazgatási perben a hatósági határozat közlésétől 
számított tizenöt napon belül támadható meg. A  bíróság az  ügyben tizenöt napon belül határoz, ítélete ellen 
perújításnak nincs helye.”

66. §  Az Mttv. 176–177. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„176.  § (1) Amennyiben más tagállamban letelepedett médiaszolgáltató audiovizuális médiaszolgáltatása 
Magyarország területére irányul, illetve terjesztése vagy közzététele Magyarország területén történik, a Médiatanács 
intézkedésével a  jogsértés fennállásáig, de legfeljebb száznyolcvan napig, a  Magyarország területén terjesztett 
médiaszolgáltatás tekintetében a  187.  § (3)  bekezdés c)-d)  pontja szerinti jogkövetkezményeket alkalmazhatja,  
ha a következő feltételek fennállnak:
a) a  médiaszolgáltatás nyilvánvalóan és súlyosan sérti az  Smtv. 17.  § (1)  bekezdését, 19.  § (2)  bekezdését,  
vagy e  törvény 9.  §-át vagy 10.  § (1)–(3)  bekezdését vagy közegészségügyi sérelmet okoz, vagy a  közegészség 
sérelmével fenyegető súlyos és komoly kockázatot jelent,
b) e  bekezdés szerinti intézkedés alkalmazását megelőző tizenkét hónap alatt a  médiaszolgáltatás legalább két 
alkalommal megsértette az a) pontban említett valamely előírást,
c) Magyarország a  Médiatanács kezdeményezésére írásban értesítette az  érintett médiaszolgáltatót és azt 
a  tagállamot, amelynek joghatósága alá a  médiaszolgáltató tartozik, valamint az  Európai Bizottságot az  a)  pont 
szerinti jogsértésekről és a Médiatanács tervezett, arányos intézkedéseiről, amelyeket a további jogsértés elkövetése 
esetén kíván alkalmazni,
d) Magyarország a  Médiatanács kezdeményezésére a  c)  pontban foglalt írásbeli értesítéssel egyidejűleg 
nyilatkozattételre hívta fel az  érintett médiaszolgáltatót a  jogsértéssel összefüggő álláspontja, észrevételei, 
bizonyítékai előterjesztése vonatkozásában, és
e) azon tagállammal, amelyben a  médiaszolgáltató letelepedett, valamint az  Európai Bizottsággal folytatott 
konzultáció alapján a  c)  pontban szereplő értesítés Bizottság általi kézhezvételétől számított egy hónapon belül 
nem jött létre egyezség.
(2) A Médiatanács nem hatósági határozatban, nem hatósági ügyben hozza meg az (1) bekezdés szerinti intézkedést 
és állapítja meg az (1) bekezdés b) pontja szerinti jogsértéseket, tekintettel a (4) bekezdés szerinti európai bizottsági 
eljárásra.
(3) A Médiatanács az (1) bekezdés szerinti intézkedésről értesíti az Európai Bizottságot.
(4) Az  Európai Bizottság a  (3)  bekezdésben foglalt értesítés kézhezvételétől számított három hónapon belül 
a Médiatanácsot az (1) bekezdés alapján meghozott intézkedés visszavonására hívhatja fel.
(5) A  Médiatanács a  (4)  bekezdés szerinti bizottsági döntés meghozatalához – a  Bizottság megkeresésére – 
a  szükséges információkat a  megkeresés kézhezvételétől számított egy hónapon belül az  Európai Bizottság 
rendelkezésére bocsátja. A Bizottság eljárása ezen információ átadásáig felfüggesztésre kerül.
177.  § (1) Amennyiben más tagállamban letelepedett médiaszolgáltató audiovizuális médiaszolgáltatása 
Magyarország területére irányul, illetve terjesztése vagy közzététele Magyarország területén történik, a Médiatanács 
intézkedésével a  jogsértés fennállásáig, de legfeljebb száznyolcvan napig, a  Magyarország területén terjesztett 
médiaszolgáltatás tekintetében a  187.  § (3)  bekezdés c)-d)  pontja szerinti jogkövetkezményeket alkalmazhatja, 
amennyiben a következő feltételek fennállnak:
a) a  médiaszolgáltatás nyilvánvalóan és súlyosan sérti az  Smtv. 17.  § (3)  bekezdését, vagy a  közbiztonságot, 
a  nemzetbiztonságot és a  honvédelmet, vagy a  médiaszolgáltatás ezek sérelmével fenyegető komoly és súlyos 
kockázatot jelent,
b) e  bekezdés szerinti intézkedés alkalmazását megelőző tizenkét hónap alatt a  médiaszolgáltatás legalább egy 
alkalommal megsértette az a) pont szerinti valamely előírást,
c) a  Médiatanács írásban értesítette az  érintett médiaszolgáltatót és azt a  tagállamot, amelynek joghatósága alá 
a  médiaszolgáltató tartozik, valamint az  Európai Bizottságot az  a)  pont szerinti valamely előírás megsértéséről és 
a Médiatanács által a további jogsértés esetén alkalmazni tervezett, arányos intézkedésekről, és
d) a  Médiatanács a  c)  pontban foglalt írásbeli értesítéssel egyidejűleg nyilatkozattételre hívta fel az  érintett 
médiaszolgáltatót a jogsértéssel összefüggő álláspontja, észrevételei, bizonyítékai előterjesztése vonatkozásában.
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(2) A Médiatanács nem hatósági határozatban, nem hatósági ügyben hozza meg az (1) bekezdés szerinti intézkedést 
és állapítja meg az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti jogsértést, tekintettel a  (3)  bekezdés szerinti európai bizottsági 
eljárásra.
(3) A  Médiatanács az  (1)  bekezdésben meghatározott intézkedésről értesíti az  Európai Bizottságot. Amennyiben 
az  Európai Bizottság az  értesítés kézhezvételétől számított három hónapon belül a  Médiatanácsot az  intézkedés 
visszavonására kötelezi, a Médiatanács köteles az Európai Bizottság határozatában foglaltak szerint eljárni.
(4) A Médiatanács a (3) bekezdés szerinti bizottsági döntés meghozatalához – az Európai Bizottság megkeresésére –  
a  szükséges információkat a  megkeresés kézhezvételétől számított egy hónapon belül az  Európai Bizottság 
rendelkezésére bocsátja. Az Európai Bizottság eljárása ezen információ átadásáig felfüggesztésre kerül.
(5) Kivételesen sürgős esetben a  Médiatanács eltérhet az  (1)  bekezdés b) és c)  pontjában megállapított 
feltételektől és az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti jogsértést követő legfeljebb egy hónapon belül – nem hatósági 
eljárásban – ideiglenes intézkedést hozhat. Az  ideiglenes intézkedés azonnal végrehajtható. A  Médiatanács 
az  ideiglenes intézkedésről értesíti az  Európai Bizottságot, valamint azt a  tagállamot, amelynek joghatósága alá 
a médiaszolgáltató tartozik, megjelölve azokat az okokat, amelyek miatt az esetet kivételesen sürgősnek tekinti.”

67. §  Az Mttv. „Eljárás a más tagállamban letelepedett médiatartalom-szolgáltatóval szemben” című alcíme a következő 
178/A–178/B. §-sal egészül ki:
„178/A.  § Amennyiben az  1.  § (6)  bekezdése szerinti harmadik országbeli médiaszolgáltató médiaszolgáltatása 
Magyarország területére irányul, illetve terjesztése Magyarország területén történik, a  Médiatanács határozatával 
a jogsértés fennállásáig, de legfeljebb száznyolcvan napig a 187. § (3) bekezdés c) pontja szerinti jogkövetkezményt 
alkalmazhatja, ha a következő feltételek fennállnak:
a) az  intézkedés a  közrend védelme, bűncselekmények megelőzése, felderítése és üldözése, a  közösségek elleni 
gyűlöletkeltés tilalmának megsértése, vagy a  kiskorúak, a  közegészség, a  közbiztonság, a  nemzetbiztonság és 
a fogyasztók, befektetők védelme miatt szükséges,
b) az  intézkedés olyan médiaszolgáltatás médiaszolgáltatójával szemben kerül alkalmazásra, amely az  a)  pontban 
meghatározott érdekek valamelyikét sérti, illetve súlyosan veszélyezteti,
c) a Médiatanács írásban értesítette az érintett médiaszolgáltatót az a) pont szerinti jogsértésről és a Médiatanács 
tervezett intézkedéseiről, és
d) az intézkedés a védendő érdekhez képest arányos.
178/B.  § Ha Magyarország joghatósága alá tartozó médiaszolgáltató médiaszolgáltatása más tagállam területére 
irányul, és ezen tagállam szabályozó hatósága vagy szerve a  médiaszolgáltató tevékenységével összefüggésben 
megkeresi a Médiatanácsot, a Médiatanács mindent megtesz annak érdekében, hogy a megkeresésre – amennyiben 
e  törvény a  határidő tekintetében eltérően nem rendelkezik – két hónapon belül választ adjon. A  megkereséssel 
élő tagállam szabályozó hatóságának vagy szervének kérésére a  Médiatanács rendelkezésre bocsát minden olyan 
információt, amely segítheti a megkeresés megválaszolását.”

68. §  Az Mttv. 179. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„179.  § (1) A  más tagállamban letelepedett médiaszolgáltató audiovizuális médiaszolgáltatására e  törvény és 
az  Smtv. 13–20.  §-a a  (2)–(6)  bekezdésben foglaltak szerint alkalmazandó, feltéve, hogy a  más tagállamban 
letelepedett médiaszolgáltató az  érintett audiovizuális médiaszolgáltatását teljes egészében vagy túlnyomórészt 
Magyarország területére irányítja.
(2) Az  (1)  bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban azonosított problémák, valamint e  törvény és az  Smtv. érintett 
rendelkezéseinek megsértése esetén a  Médiatanács kérheti azon tagállam hatékony intézkedését, amelynek 
joghatósága alá az  (1)  bekezdés szerinti médiaszolgáltató tartozik. Ennek keretében a  Médiatanács kérheti, hogy 
a tagállam intézkedjen a Médiatanács által megjelölt jogsértések megszüntetése érdekében.
(3) Amennyiben más tagállam állapítja meg, hogy Magyarország joghatósága alá tartozó médiaszolgáltató 
audiovizuális médiaszolgáltatása teljes egészében vagy túlnyomórészt e  tagállam területére irányul, és e  tagállam 
felkéri Magyarországot, hogy kezelje az  ezzel kapcsolatban azonosított problémákat, a  Médiatanács mindent 
megtesz, hogy kölcsönösen megfelelő megoldást találjanak. Ennek keretében e  tagállam indokolt kérelmére 
a  Médiatanács intézkedik a  tagállam által megjelölt jogsértések megszüntetése érdekében és rendszeresen 
tájékoztatja a  tagállamot a  megtett intézkedésekről. A  kérelem kézhezvételétől számított két hónapon belül 
tájékoztatja továbbá a  kérelmező tagállamot és az  Európai Bizottságot az  intézkedések eredményeiről vagy 
az eredménytelenség okairól.
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(4) A  Médiatanács az  (1)  bekezdésben említett médiaszolgáltatóval szemben a  187.  § (3)  bekezdés b)–d)  pontja 
szerinti jogkövetkezményeket akkor alkalmazhatja, ha
a) megállapítja, hogy a (2) bekezdés alapján a joghatósággal rendelkező tagállam az intézkedést két hónapon belül 
nem vagy nem megfelelő módon tette meg,
b) a bizonyítékok alapján megállapítható, hogy a médiaszolgáltató azért telepedett le Magyarországon kívül, hogy 
elkerülje azon szigorúbb szabályok vele szemben való érvényesítését, amelyek e  törvény, illetve az  Smtv. alapján 
alkalmazandók lennének rá,
c) a  Médiatanács az  (1)  bekezdés szerinti jogkövetkezmény alkalmazását megelőzően írásban értesítette azt 
a  tagállamot, amelyben a  médiaszolgáltató letelepedett, valamint az  Európai Bizottságot az  alkalmazni tervezett 
jogkövetkezményről, valamint a megállapításainak indokairól,
d) a Médiatanács nyilatkozattételre hívta fel az érintett médiaszolgáltatót a jogkerüléssel és az alkalmazni tervezett 
jogkövetkezménnyel összefüggő álláspontja, észrevételei, bizonyítékai előterjesztése vonatkozásában,
e) az  Európai Bizottság határozata szerint az  alkalmazni tervezett jogkövetkezmény összeegyeztethető az  uniós 
joggal és a c) pont szerinti megállapítások kellően megalapozottak, és
f ) az alkalmazni tervezett jogkövetkezmény a védendő érdekhez képest arányos és szükséges.
(5) A Médiatanács nem hatósági határozatban, nem hatósági ügyben hozza meg a (4) bekezdés szerinti intézkedést, 
tekintettel a (6) bekezdés szerinti európai bizottsági eljárásra.
(6) Amennyiben az Európai Bizottság az alkalmazni tervezett intézkedés kézhezvételétől számított három hónapon 
belül hozott döntésében megállapítja, hogy a  tervezett intézkedés nem egyeztethető össze az  uniós joggal, 
a Médiatanácsot a tervezett intézkedés alkalmazásának mellőzésére hívja fel.
(7) A Médiatanács a (6) bekezdés szerinti bizottsági döntés meghozatalához – az Európai Bizottság megkeresésére –  
a  szükséges információkat a  megkeresés kézhezvételétől számított egy hónapon belül az  Európai Bizottság 
rendelkezésére bocsátja. Az Európai Bizottság eljárása ezen információ átadásáig felfüggesztésre kerül.”

69. §  Az Mttv. 183. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Médiatanács nem hatósági hatásköreiben, a 132. §-sal összhangban)
„k) kezeli az  Alapot, elfogadja az  Alap pénzügyi forrásaival kapcsolatos támogatáspolitikát, meghozza 
a  támogatások elosztásával kapcsolatos döntéseket, elfogadja az  Alap éves tervét, illetve beszámolóját, 
meghatározza és közzéteszi az Alap kezelése részletes szabályait,”

70. §  Az Mttv. 184.  § (1)  bekezdés h)  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép és a  bekezdés a  következő i)  ponttal 
egészül ki:
(A Hivatal hatósági hatásköreiben)
„h) ellátja a  videómegosztóplatform-szolgáltatók nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat, valamint 
felügyeli a videómegosztóplatform-szolgáltatókra és szolgáltatásokra vonatkozó előírások érvényesülését,
i) egyéb, törvényben meghatározott hatásköröket gyakorol.”

71. §  Az Mttv. 186. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  10.  § (1)  bekezdés e)  pontjában szereplő, közzétételre vonatkozó szabályok megsértése esetén 
az  (1)  bekezdésben foglalt felhívás nem alkalmazható, minden esetben a  jogsértő magatartás tanúsításának 
megtiltására, az  e  törvényben foglaltak érvényesítése keretében történő kötelezettség megállapítására, illetve 
jogkövetkezmények alkalmazására kerül sor.”

72. § (1) Az Mttv. 189. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A Médiatanács (1)–(4) bekezdés szerinti határozata a hatósági határozat közlésétől számított tizenöt napon belül 
közigazgatási perben támadható meg. A perben azonnali jogvédelem iránti kérelem előterjesztésének nincs helye. 
A bíróság ítélete ellen perújításnak nincs helye.”

 (2) Az Mttv. 189. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A 188. és az e §-ban foglaltak nem alkalmazhatók az e §-ban foglalt, a médiaszolgáltatóval vagy az internetes 
sajtótermékkel szemben jogkövetkezményt tartalmazó határozat ellen indított közigazgatási perben kért 
azonnali jogvédelem esetén a  bíróságnak az  azonnali jogvédelem tárgyában hozott döntéséig, továbbá, 
ha a  médiaszolgáltatóval vagy internetes sajtótermékkel szemben jogkövetkezményt tartalmazó határozat 
tekintetében a bíróság azonnali jogvédelmet biztosított, a vonatkozó közigazgatási per jogerős lezárásáig.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 119. szám 4471

73. §  Az Mttv. 192. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A Médiatanács a közigazgatási szerződésben az alábbi hatósági ügytípusok – a kódex hatálya alá tartozó vállalkozások 
irányában, nem hatósági feladatként történő – ellátására hatalmazhatja fel az önszabályozó szervezeteket:)
„e) az  alkoholtartalmú italok kereskedelmi közleményei megfelelőségének előmozdítása, érvényesítése és 
felügyelete a lekérhető médiaszolgáltatások tekintetében.”

74. §  Az Mttv. 194. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A magatartási kódex részletesen tartalmazza – a 192. § szerinti felhatalmazás tárgykörében – az önszabályozó 
szervezet önigazgatási feladatellátásával kapcsolatos eljárási és garanciális rendelkezéseket, a  tagok vonatkozó 
jogait és kötelezettségeit, a  tagok és az  önszabályozó szervezet – felhatalmazás tárgyát érintő – viszonyát, illetve 
az  önszabályozó szervezet által meghozható döntések típusait, rendszerét és azok jogi hatását. A  magatartási 
kódexnek rendelkeznie kell a  kitűzött célok megvalósításának rendszeres, átlátható és független nyomon 
követéséről, ellenőrizhetőségéről és értékeléséről.”

75. § (1) Az Mttv. 203. § 1a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1a. Audiovizuális médiaszolgáltatás: hangos vagy néma mozgóképeket, állóképeket tartalmazó műsorszámokat 
– ideértve többek között az egész estés filmeket, a videóklipeket, a sporteseményeket, a dokumentumfilmeket és 
a tizennégy év alatti kiskorúakhoz szóló műsorszámokat – bemutató médiaszolgáltatás.”

 (2) Az Mttv. 203. §-a a következő 10a. ponttal egészül ki:
„10a. Felhasználó által létrehozott videó: hangos vagy néma mozgóképek sorozata, amely – hosszától függetlenül – 
önálló egységet alkot, és amelyet egy felhasználó hoz létre és ugyanezen felhasználó vagy valamely más felhasználó 
tölt fel a videómegosztó platformra.”

 (3) Az Mttv. 203. §-a a következő 24a. ponttal egészül ki:
„24a. Kitakarás: az  audiovizuális médiaszolgáltatás megszakítása nélkül felbukkanó, olyan vizuális elem, amely 
a háttérben futó mozgó kép egy részét eltakarja.”

 (4) Az Mttv. 203. § 37. pontja a következő f )–h) alponttal egészül ki:
(Magyar mű:)
„f ) az olyan zenei mű, amelynek legalább egy szerzője magyar,
g) az olyan zenei műsorszám, amely magyar előadók közreműködésével készült,
h) azon filmalkotás, amely az Mktv. értelmében magyarnak minősül.”

 (5) Az Mttv. 203. § 40. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„40. Médiaszolgáltatás: az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. és 57.  cikkében meghatározott, önálló, 
üzletszerűen – rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett – végzett gazdasági 
szolgáltatás, amelynek, illetve amely egy elválasztható részének elsődleges célja, hogy egy médiaszolgáltató 
szerkesztői felelősségi körébe tartozó műsorszámokat tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából 
a nyilvánossághoz eljuttassa valamely elektronikus hírközlő hálózaton keresztül.”

 (6) Az Mttv. 203. § 47. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„47. Műsorszám: hangok, illetve hangos vagy néma mozgóképek, állóképek sorozata, amely egy médiaszolgáltató 
által kialakított műsorrendben vagy műsorkínálatban – hosszától függetlenül – önálló egységet alkot.”

 (7) Az Mttv. 203. §-a a következő 60a. ponttal egészül ki:
„60a. Semleges képkocka: azok a  bejátszások, amelyek a  szerkesztői tartalmat választják el a  reklámoktól, politikai 
reklámoktól, társadalmi célú reklámoktól, televíziós vásárlási bejátszásoktól, közérdekű közleményektől, továbbá 
amelyek az egyes bejátszásokat elválasztják egymástól.”

 (8) Az Mttv. 203. §-a a következő 61a. ponttal egészül ki:
„61a. Szerkesztői döntés: a  szerkesztői felelősség gyakorlásának keretében rendszeres jelleggel hozott, 
a médiaszolgáltatás napi működéséhez kapcsolódó döntés, így a médiaszolgáltatás tartalmának megválasztása és 
összeállításának meghatározása.”

 (9) Az Mttv. 203. § 68. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„68. Termékmegjelenítés: olyan kereskedelmi közlemény, amely terméket, szolgáltatást, ezek védjegyét vagy ezekre 
való utalást tartalmaz oly módon, hogy az – fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében – egy műsorszámban 
vagy felhasználó által létrehozott videóban jelenik meg.”

 (10) Az Mttv. 203. §-a a következő 71a. ponttal egészül ki:
„71a. Videómegosztóplatform-szolgáltatás: az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. és 57.  cikkében 
meghatározott önálló, üzletszerűen – rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás 
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mellett – végzett gazdasági szolgáltatás, amelynek vagy amely egy elválasztható részének vagy egy alapvető 
funkciójának elsődleges célja, hogy tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából elektronikus hírközlő hálózaton 
keresztül olyan műsorszámokat, illetve felhasználók által létrehozott videókat juttasson el a  nyilvánossághoz, 
amelyekért a  videómegosztóplatform-szolgáltató nem tartozik szerkesztői felelősséggel, és amelyeket 
a  videómegosztóplatform-szolgáltató rendszerez például automatikus eszközökkel vagy algoritmusokkal, 
különösen megjelenítés, címkézés, sorba rendezés révén.”

 (11) Az Mttv. 203. §-a a következő 71b. ponttal egészül ki:
„71b. Videómegosztóplatform-szolgáltató: videómegosztóplatform-szolgáltatást nyújtó természetes vagy jogi 
személy.”

76. §  Az Mttv. 207. §-a a következő (8) és (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  rádiós analóg lineáris médiaszolgáltatási jogosultság 48.  § (5)  bekezdésében meghatározott, 
a médiaszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LXIII. törvénnyel (a továbbiakban: 
Módtv.2) módosított érvényességi időtartama a Módtv.2 hatálybalépését követően indult pályázati eljárások alapján 
elnyert jogosultságok esetén alkalmazandó.
(8a) A  médiaszolgáltatási jogosultság 48.  § (5)  bekezdésében meghatározott megújíthatóságának a  Módtv.2-vel 
módosított időtartama a Módtv.2 hatálybalépését követően kérelmezett megújítás esetén alkalmazandó.”

77. §  Az Mttv. 211. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  1. számú mellékletnek a  médiaszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló  
2019. évi LXIII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv2.) megállapított 1.  pont o)  alpontja alapján a  Közszolgálati 
Testület tagjának jelölésére jogosult szervezet első alkalommal a  Módtv2. hatálybalépését követő 30 napon 
belül gondoskodik új tag delegálásáról, azzal, hogy az  új tag mandátuma a  Módtv2. hatálybalépésekor működő 
Közszolgálati Testület tagjai mandátumának a lejáratáig tart.”

78. §  Az Mttv. IV. Fejezete a következő 218/C. §-sal egészül ki:
„218/C. § (1) A 20. § (2a) bekezdése szerinti jelentést első alkalommal 2021. december 19-ig kell elkészíteni.
(2) A 39. § (9) bekezdése szerinti jelentést első alkalommal 2022. december 19-ig kell elkészíteni.”

79. §  Az Mttv. 230. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő európai uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„f) a  tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási 
rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) 
a változó piaci körülményekre tekintettel való módosításáról szóló, 2018. november 14-i (EU) 2018/1808 irányelv.”

80. §  Az Mttv. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

81. §  Az Mttv.
 1.  9. § (8) bekezdésében a „Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács)” 

szövegrész helyébe a „Médiatanács” szöveg,
 2.  10. § (4) és (5) bekezdésében az „A lineáris audiovizuális” szövegrész helyébe az „Az audiovizuális” szöveg,
 3.  10. § (6) bekezdésében a „c)–f )” szövegrész helyébe a „c)–d), f )” szöveg,
 4.  11.  § (2)  bekezdésében az „a sajtószabadságról és a  médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi  

CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.)” szövegrész helyébe az „az Smtv.” szöveg,
 5.  16.  § (4)  bekezdésében az  „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

törvény (a továbbiakban: Ket.) szövegrész helyébe a „az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi  
CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)” szöveg,

 6.  18.  § (5)  bekezdésében és 19.  § (3)  bekezdésében a „tizenöt napon belül dönt. Az  ügyintézési határidő 
indokolt esetben tizenöt nappal meghosszabbítható” szövegrész helyébe a „negyvenöt napon belül dönt” 
szöveg,

 7.  22.  § (8)  bekezdésében a  „médiaszolgáltató köteles havonta adatokat” szövegrész helyébe a  „lineáris 
médiaszolgáltató köteles havonta, az  adott hónapot követő hónap utolsó napjáig, a  lekérhető 
médiaszolgáltató a tárgyévet követő év január 31-ig adatokat” szöveg,
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 8.  24.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „származáson, nemzetiségen” szövegrész helyébe a  „származáson, 
állampolgárságon, nemzetiségen” szöveg,

 9.  41.  § (6)  bekezdésében a  „Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)” szövegrész 
helyébe a „Hatóság” szöveg,

10.  50. § (2) bekezdésében a „húsz” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,
11.  55.  § (3)  bekezdésében a  „csak az  vehet részt, aki a  törvényben megállapított összeférhetetlenségi 

rendelkezéseknek megfelel” szövegrész helyébe a  „nem vehet részt az, aki a  törvényben megállapított 
összeférhetetlenségi rendelkezéseknek nem felel meg” szöveg,

12.  64. § (3) bekezdés a) pontjában a „naponta a négy órát” szövegrész helyébe a „közösségi médiaszolgáltatás 
esetében naponta a két órát, kereskedelmi médiaszolgáltatás esetében naponta a három órát” szöveg,

13.  64. § (5) bekezdésében a „negyven” szövegrész helyébe a „hetven” szöveg,
14.  65. § (8) bekezdésében az „(1)–(7) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1)–(6) bekezdés” szöveg,
15.  66. § (4) bekezdés h) pontjában a „heti” szövegrész helyébe az „évi” szöveg,
16.  70.  § (1)  bekezdésében, 149.  § (2)  bekezdésében, 154.  § (1) és (5)  bekezdésében, 161.  § (1)  bekezdésében, 

165.  § (1)  bekezdésében, 167.  § (2)  bekezdésében, 172.  § (2)  bekezdésében, 198.  § (4)  bekezdésében és 
218/B. §-ában az „a Ket.” szövegrész helyébe az „az Ákr.” szöveg,

17.  71.  § (2)  bekezdésében az „A tematikus analóg lineáris rádiós médiaszolgáltatás kivételével az” szövegrész 
helyébe az „Az” szöveg,

18.  71. § (3) bekezdésében az „(1)” szövegrész helyébe az „(1)–(2)” szöveg,
19.  74. § (1a) bekezdésében a „két” szövegrész helyébe a „három” szöveg,
20.  74. § (2) bekezdésében az „(1)” szövegrész helyébe az „(1)–(1b)” szöveg,
21.  75.  § (18)  bekezdésében és 189.  § (1)  bekezdésében a  „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe 

a „véglegessé válását” szöveg,
22.  78.  § (2)  bekezdésében a  „műsorterjesztő tisztességes” szövegrész helyébe a  „műsorterjesztő 

a  médiaszolgáltató 79.  § (1)  bekezdése szerinti általános szerződési feltételei alapján, annak elfogadásával 
tett tisztességes” szöveg,

23.  97. § (1) bekezdésében a „tizennégy” szövegrész helyébe a „tizenöt” szöveg,
24.  136.  § (10)  bekezdésében az  „Alap támogatáspolitikáját, üzleti” szövegrész helyébe az  „Alap pénzügyi 

forrásaival kapcsolatos támogatáspolitikát, az Alap üzleti” szöveg,
25.  137. § (1) bekezdésében az „útján kell biztosítani” szövegrész helyébe az „útján a Médiatanács végzi” szöveg,
26.  137.  § (3b)  bekezdésében az „Alap által a  136.  § (1)  bekezdés alapján pályázat útján elnyert és folyósított” 

szövegrész helyébe az „(1)–(3) bekezdésben foglalt pályázat útján elnyert és az Alap által folyósított” szöveg,
27.  137/H.  § (6)  bekezdésében a  „Hivatal önálló szervezeti egysége segíti” szövegrész helyébe  

a „Hivatal támogatja” szöveg,
28.  142. § (1) bekezdésében az „a Ket. hatósági ellenőrzésre” szövegrész helyébe az „az Ákr.-nek” szöveg,
29.  145.  § (1)  bekezdésében a „minősül ügyfélnek” szövegrész helyébe a „minősül vagy a  jogszabályok alapján 

nem minősülne ügyfélnek” szöveg,
30.  145. § (2) bekezdésében az „adatait” szövegrész helyébe a „nevét és címét” szöveg,
31.  146. § (1) és (3) bekezdésében, 155. § (10) bekezdésében, 160. § (2) bekezdésében, 173. § (8) bekezdésében, 

valamint 189. § (2)–(4) és (6) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges” szöveg,
32.  146. § (2) bekezdésében és 187. § (4) bekezdésében a „jogerős” szövegrészek helyébe a „végleges” szöveg,
33.  150. §-ában az „érdemi vizsgálat nélkül elutasítani” szövegrész helyébe a „visszautasítani” szöveg,
34.  151. § (1) bekezdésében a „negyven” szövegrész helyébe a „hatvan” szöveg,
35.  153. § (4) bekezdésében a „bírósági felülvizsgálat során” szövegrész helyébe a „közigazgatási perben” szöveg,
36.  155.  § (1)  bekezdésében az  „eltérésekkel a  Ket.” szövegrész helyébe az  „eltérésekkel és kiegészítésekkel  

az Ákr.” szöveg,
37.  155. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a „(3)” szövegrész helyébe a „(3)–(3c)” szöveg,
38.  155. § (5) bekezdés a) pontjában a „nem foglalható le” szövegrész helyébe a „nem foglalható le, zár alá nem 

vehető” szöveg,
39.  162. § (1) bekezdésében az „a Ket. szerinti nyilvános közzététel” szövegrész helyébe az „az Ákr. szerinti közhírré 

tétel” szöveg,
40.  166.  §-ában az  „eltérésekkel alkalmazza a  Ket.” szövegrész helyébe az  „eltérésekkel és kiegészítésekkel 

alkalmazza az Ákr.” szöveg,
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41.  171.  § (1)  bekezdésében az  „engedélyezéséhez” szövegrész helyébe az  „összefonódás-bejelentés 
elintézéséhez” szöveg,

42.  171.  § (4)  bekezdés b)  pontjában a „vagy kötelezettséget” szövegrész helyébe a „vagy vállalás teljesítésére 
vonatkozó kötelezettséget” szöveg,

43.  172. § (5) bekezdésében az „érdemi vizsgálat nélkül elutasítja” szövegrész helyébe a „visszautasítja” szöveg,
44.  172. § (7) bekezdésében az „érdemi vizsgálat nélkül nem utasítja el” szövegrész helyébe a „nem utasítja vissza” 

szöveg,
45. 181.  § (3)  bekezdésében a „tizenöt nap, amely indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb nyolc nappal 

meghosszabbítható” szövegrész helyébe a „húsz nap” szöveg,
46. 203. § 20. pontjában a „médiatartalmakat, vagy szerepelnek abban” szövegrész helyébe a „médiatartalmakat, 

vagy a felhasználók által létrehozott videókat, vagy szerepelnek azokban” szöveg,
47. 203.  § 63.  pontjában a „médiaszolgáltató vagy” szövegrész helyébe a „médiaszolgáltató, médiaszolgáltatás, 

videómegosztóplatform-szolgáltatás, felhasználó által létrehozott videó vagy” szöveg,
48.  1. számú melléklet 5.  pontjában a „döntéssel szemben fellebbezésre nincsen mód, annak felülvizsgálatát 

bíróság előtt lehet kérni” szövegrész helyébe a „határozat ellen közigazgatási per indítható” szöveg
lép.

82. §  Az Mttv. 229. §-ában a „206–218/B. §-a” szövegrész helyébe a „206–218/C. §-a” szöveg lép.

83. §  Hatályát veszti az Mttv.
 1.  28. § (3) bekezdése,
 2.  30. § (2) bekezdése,
 3.  33. § (3) bekezdés b) pontja,
 4.  35. § (3) bekezdése,
 5.  49. § (5) bekezdésében és 50. § (3) bekezdésében az „és a Médiatanács honlapján” szövegrész,
 6.  56. § a) pont ae) alpontjában a „továbbá közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által 

ellenjegyzett aláírásmintát,” szövegrész,
 7.  56. § b) pontja,
 8.  56. § d) pont dk) és dl) alpontjában a „napi, heti, havi” szövegrész,
 9.  56. § d) pont dm) alpontjában a „napi” szövegrész,
10.  62. § (5) és (6) bekezdése,
11.  64. § (3) bekezdés e) pontja,
12.  65. § (7) bekezdése,
13.  66. § (4) bekezdés c) pontjában és 184. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontjában a „hallási” szövegrész,
14.  70. § (5) bekezdésében az „a Ket. vonatkozó rendelkezéseitől eltérően kizárólag” szövegrész,
15.  70. § (9) és (9a) bekezdése,
16.  „A médiaszolgáltatások felajánlásának kötelezettsége” című alcíme,
17.  98. § (8) bekezdésében és 134. § (6) bekezdésében az „évente” szövegrész,
18.  136. § (1) bekezdésében a „filmalkotásnak nem minősülő” szövegrész,
19.  137/H. § (7) bekezdése,
20.  146. § (4)–(5) bekezdése,
21.  161. § (3) bekezdése,
22.  162. § (2) bekezdése,
23.  164. §-a,
24.  165. § (6) bekezdése,
25.  168. § (3) bekezdése,
26.  181. § (7) és (8) bekezdése,
27.  182. § b) pont bk) és bm) alpontja,
28.  203. § 3. pont b) alpontja.

4. Záró rendelkezések

84. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2019. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (2) A 23. § (2) és (3) bekezdése 2020. szeptember 19-én lép hatályba.
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85. § (1) Az 2–5. § és a 7–8. § az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (2) A  9–78.  §, a  80–81.  §, a  83.  § és az  1.  melléklet az  Alaptörvény IX.  cikk (6)  bekezdése és 23.  cikke alapján 

sarkalatosnak minősül.

86. §  Ez a  törvény a  tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti 
vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek (Audiovizuális 
médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) a  változó piaci körülményekre tekintettel való módosításáról szóló,  
2018. november 14-i (EU) 2018/1808 irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2019. évi LXIII. törvényhez

 1. Az Mttv. 1. számú melléklet 1. pontja a következő o) alponttal egészül ki:
(Jelölő Szervezetek:)
„o) Magyar Művészeti Akadémia.”

 2. Az Mttv. 1. számú melléklet 2. pontjában az „a)–h) pontban” szövegrész helyébe az „a)–h) és o) pontban” szöveg lép.

2019. évi LXIV. törvény
egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet védelmével, valamint a kulturális 
örökségvédelemmel összefüggő módosításáról*

1. A bányászatról szóló 1993. XLVIII. törvény módosítása

1. §  A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a  továbbiakban: Btv.) 27.  § (4)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(4) A  bányavállalkozó a  műszaki üzemi tervben engedélyezett bányászati tevékenységét – a  tájrendezés 
kivételével – csak akkor kezdheti meg, ha a bányafelügyeletnek igazolta, hogy a bányászati tevékenységgel igénybe 
venni tervezett ingatlanok tekintetében ingatlan-igénybevételi jogosultsággal rendelkezik, és a  bányafelügyelet 
az igazolást elfogadta.”

2. §  A Btv.
a) 20. § (3) bekezdés g) pontjában a „mélyműveléses bányászata” szövegrész helyébe a „bányászata” szöveg,
b) 26/A.  § (1)  bekezdésében a  „szerint tevékenység” szövegrész helyébe a  „szerinti tevékenység, valamint 

a (3a) bekezdés szerinti eljárás” szöveg,
c) 26/A.  § (3a)  bekezdésében a  „teljesülnek” szövegrész helyébe a  „teljesülnek, és a  bányászati 

tevékenység befejezését követő, a  bányászattal igénybe vett területekre vonatkozó újrahasznosítási cél 
a településrendezési eszközökben foglaltaknak megfelel” szöveg,

d) 27.  § (2)  bekezdésében az  „a településrendezési eszközökben foglaltaknak való megfelelést, továbbá 
a  tájrendezés teljesítését” szövegrész helyébe a  „továbbá a  26/A.  § (3a)  bekezdése szerint megállapított 
bányateleknél, illetve horizontálisan bővített bányatelekrésznél a  településrendezési eszközökben 
foglaltaknak való megfelelést” szöveg

e) 41. § (2) bekezdésében a „folytatását felfüggesztheti,” szövegrész helyébe a „folytatását megtilthatja,” szöveg
lép.

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. július 2-i ülésnapján fogadta el.
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2. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

3. § (1) A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 23/C. § (4) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  rendelettervezethez csatolni kell az  állami főépítész nyilatkozatát a  megyei területrendezési tervnek 
az  országos és a  kiemelt térségi tervekkel való összhangjáról. Az  állami főépítész 15 napon belül adja ki 
nyilatkozatát, ha e határidőn belül nem nyilatkozik, nyilatkozatát egyetértőnek lehet tekinteni.”

 (2) A Tftv. 23/C. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A megyei főjegyző a terv elfogadásáról szóló rendeletet előzményeivel, azaz a tervjavaslattal, az elfogadott és el 
nem fogadott vélemények indokolásával, az állami főépítész nyilatkozatával és a területrendezésért felelős miniszter 
állásfoglalásával együtt küldi meg a kormányhivatalnak. Ha a (4) bekezdés szerinti állami főépítészi nyilatkozat nem 
vagy nem határidőre került kiadásra, azt nem kell csatolni a rendelet előzményeihez.”

4. §  A Tftv. 23/D. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  térségi területfelhasználási engedély kiadása – az  összhang igazolására vonatkozó kérelem kivételével – 
csak akkor tagadható meg, ha a  térségi területfelhasználási kérelemben szereplő javaslat nincs összhangban 
az elfogadott országos vagy az adott térségre vonatkozó területrendezési terv előírásaival.”

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

5. §  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a  hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási 
szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Díjtv.) 32/C. § (1) bekezdése a következő y) és 
z) ponttal egészül ki:
(Tárgyánál fogva díjmentes:)
„y) a kulturális örökségvédelmi jogi jellegek:
ya) műemlék vagy nyilvántartott műemléki érték,
yb) műemléki terület (műemléki jelentőségű terület, történeti táj, műemléki környezet),
yc) régészeti lelőhely (törvény erejénél fogva védett és rendeletben védetté nyilvánított, fokozottan vagy kiemelten 
védett régészeti lelőhely) vagy régészeti védőövezet,
yd) helyi egyedi építészeti védelem
ingatlan-nyilvántartási feljegyzése iránti hatósági eljárás;
z) az  Országos Erdőállomány Adattárban erdőként vagy fátlan állapotban tartott erdőként nyilvántartott terület 
erdő vagy fásított terület művelési ágának átvezetésére, ennek hiányában jogi jellegként történő feljegyzésére 
irányuló hatósági eljárás.”

6. §  A Díjtv. a következő 33/B. §-sal egészül ki:
„33/B. § E törvénynek az egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet védelmével, valamint a kulturális 
örökségvédelemmel összefüggő módosításáról szóló 2019. évi LXIV. törvénnyel (a  továbbiakban: Módtv.) 
megállapított 32/C.  § (1)  bekezdés y) és z)  pontját a  Módtv. hatálybalépésekor első fokon még el nem bírált 
ügyekben és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.”

4. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

7. §  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Étv.) 2.  §-a 
a következő 43. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„43. Barnamezős terület: olyan földrészlet vagy földrészletek összessége – ide nem értve a mező- és erdőgazdasági 
területeket –, amely elsősorban ipari, kereskedelmi, közlekedési vagy honvédelmi célú felhasználást követően 
felhagyottá, alulhasznosítottá vagy leromlott állapotúvá vált, jellemzően környezetszennyezéssel terhelt, 
ugyanakkor környezeti és műszaki beavatkozással értéknövelt, fejleszthető területté alakítható.”
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8. § (1) Az Étv. 5. § (1) bekezdése a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
(Az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter a központi szakmai irányítási, összehangolási 
és ellenőrzési feladatkörében:)
„e) a sajátos építményfajtákért felelős miniszterek és az önálló szabályozó szervek, valamint az építésügy területén 
érintett szakmai kamarák és az érintett felsőfokú oktatási és szakképzéssel foglalkozó intézmények javaslata alapján 
koordinálja, összefogja és irányítja az  építésüggyel kapcsolatos szakmák gyakorlására vonatkozó szabályozás 
kialakítását,
f ) ellátja a  területi építész és mérnöki kamarák által vezetett, építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 
jogosultságokhoz kapcsolódó eljárások és nyilvántartások szakmai felügyeletét.”

 (2) Az Étv. 5. § (1c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1c) Az építésgazdaságért felelős miniszter az építésgazdaságért való felelőssége körében:
a) ellátja az  épületek energetikai jellemzőinek meghatározásával, az  energetikai tanúsítói tevékenységgel 
kapcsolatos feladatokat,
b) ellátja a vállalkozó építőipari kivitelezői nyilvántartás szakmai felügyeletét,
c) érvényre juttatja az építésügyi ágazati és foglalkoztatási elvárásokat a képzési követelményekben az alap-, közép- 
és felsőfokú, valamint az  iskolarendszeren kívüli oktatási, képzési intézményeknél és a  társadalom más érintett 
szervezeteinél,
d) az építésügyi műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság létrehozatala révén gondoskodik az építésügyi 
műszaki irányelvek kidolgozásáról és felülvizsgálatáról,
e) ellátja az építési termékkel kapcsolatos feladatokat.”

9. § (1) Az Étv. 8. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (2b)–(2d) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Új beépítésre szánt terület kijelölésére irányuló településrendezési eszköz készítése vagy módosítása esetén 
az  állami főépítész a  záró szakmai véleményezés során a  településrendezési eszköz tervezetét véleményezésre 
megküldi az  országos főépítésznek. Az  országos főépítész 15 napon belül adja ki a  nyilatkozatát, a  határidő 
jogvesztő. A  záró szakmai vélemény kiadására meghatározott határidőbe nem számít bele az  országos főépítész 
nyilatkozatának kiadására rendelkezésre álló 15 napos határidő.
(2b) Az  országos főépítész a  (2a)  bekezdés szerinti nyilatkozatának kiadása során vizsgálja, hogy 
a településrendezési eszköz tervezete megfelel-e az országos és térségi szintű területrendezési, településrendezési, 
településfejlesztési és településképi követelményeknek.
(2c) Az országos főépítész érdemi véleményét a záró szakmai véleménybe be kell építeni.
(2d) A  településrendezési eszköz elfogadásakor a  (2)  bekezdés szerinti kormányrendelet alapján záró szakmai 
vélemény kibocsátására jogosultnak a jogszabályi követelmények érvényesülését biztosító záró szakmai véleményét 
figyelembe kell venni. A  záró szakmai vélemény megküldésére a  (2)  bekezdés szerinti kormányrendeletben 
megállapított határidő lejártát követő 5. napon a településrendezési eszköz elfogadható.”

 (2) Az Étv. 8. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a  települési (a  fővárosban a  fővárosi, illetve a  kerületi) önkormányzat közigazgatási területén van 
barnamezős terület, köteles az érintett települési önkormányzat a 60. § (9) bekezdés nyitó szövegrészében szereplő 
időpontig a  településrendezési eszközében a  barnamezős területeket lehatárolni, továbbá a  településfejlesztési 
koncepció és integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálata során a  barnamezős területek fejlesztési és 
újrahasznosítási lehetőségeit meghatározni.”

10. §  Az Étv. 13. § (2) bekezdés b) pontja a következő bh) alponttal egészül ki:
[A 33/A. § (1) bekezdésében meghatározott építési tevékenység esetén a helyi építési szabályzatban meghatározott
övezetre, építési övezetre vonatkozóan]
„bh) a járművek mennyiségére és elhelyezésére vonatkozó előírásokat;”
(kell figyelembe venni.)

11. §  Az Étv. 30. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Ha az  országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet meteorológiai 
obszervatórium védőtávolságával összefüggésben építési tilalmat ír elő, és ebből az  ingatlan tulajdonosának, 
haszonélvezőjének kára származik – ide nem értve az  (5)  bekezdésben foglalt eseteket –, a  tulajdonost, 
a haszonélvezőt kártalanítás illeti meg, amely az állam kötelezettsége.”
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12. §  Az Étv. 57. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  önkormányzati rendeletben megállapított helyi egyedi építészeti védelmet jogi jellegként az  ingatlan-
nyilvántartásban fel kell jegyezni.”

13. §  Az Étv. 57/F. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha rendeltetésmódosítási engedély nélkül kerül sor az  építmény kereskedelmi rendeltetésű használatára 
vagy átalakítására, a  rendeltetésmódosítási engedély iránti eljárásban eljáró hatóság megtiltja a  kereskedelmi 
rendeltetésű használatot, és legfeljebb az  eljárási bírság legmagasabb összegének megfelelő bírsággal sújtja azt, 
akinek a rendeltetésmódosítási engedély iránti kérelmet be kellett volna nyújtania.”

14. §  Az Étv. 62. § (3a) bekezdése a következő 3. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az  építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter arra, hogy 
– az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben – rendelettel állapítsa meg)
„3. a  szakmagyakorlási jogosultságok megállapításával, névjegyzékek vezetésével kapcsolatos igazgatási 
szolgáltatási díjak mértékét, továbbá a  díjak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével 
kapcsolatos részletes szabályokat.”

15. §  Az Étv.
a) 2.  § 19.  pontjában a  „kormányrendeletben meghatározott” szövegrész helyébe a  „jogszabályban 

meghatározott” szöveg,
b) 33/A. § (5) bekezdésében az „esetén” szövegrész helyébe a „kormányrendeletben meghatározott eseteiben” 

szöveg,
c) 2. § 42. pontjában a „műszaki előírás” szövegrész helyébe az „építésügyi műszaki előírás” szöveg,
d) 33/A.  § (4)  bekezdés a)  pontjában az  „a kivitelezés tervezett megkezdése előtt tizenöt nappal 

– kormányrendeletben meghatározottak szerint – a  nevének és lakcímének, szervezet esetén 
a  megnevezésének és székhelyének megjelölésével, kizárólag elektronikus úton” szövegrész helyébe 
a „kormányrendeletben meghatározott módon” szöveg,

e) 33/A.  § (4)  bekezdés c)  pontjában a  „kivitelezési dokumentációt” szövegrész helyébe a  „dokumentációt” 
szöveg,

f ) 40. § (1) bekezdés a) pontjában az „az építési napló vezetéséért, kivitelezői” szövegrész helyébe a „kivitelezői” 
szöveg,

g) 40/A. §-ában a „ha az” szövegrész helyébe az „amennyiben az” szöveg,
h) 43. § (1) bekezdés f ) pontjában a „meglétéért, az elektronikus építési napló vezetése esetén az építési napló 

készenlétbe helyezéséért” szövegrész helyébe a „meglétéért” szöveg,
i) 46.  § (3)  bekezdés b)  pont bc)  alpontjában a „megtiltja” szövegrész helyébe az „építési napló hiányában 

megtiltja, ha annak vezetése az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet alapján kötelező” szöveg,
j) 48. § (2) bekezdés c) pontjában a „szükséges és a” szövegrész helyébe a „szükséges, valamint a” szöveg,
k) 53/B. §-ában a „2. §-a kivételével” szövegrész helyébe az „1/A. §-a kivételével” szöveg,
l) 57/C.  § (1)  bekezdésében a „be kell szerezni az  építési engedély iránti kérelem és mellékletei” szövegrész 

helyébe az  „– amennyiben annak törvényi és kormányrendeleti feltételei fennállnak – be kell szerezni 
az engedély iránti kérelem és mellékletei” szöveg,

m) 57/C.  § (3) és (5)  bekezdésében, valamint 57/D.  § (1)  bekezdésében az  „építési” szövegrész helyébe 
az „építésügyi hatósági” szöveg,

n) 59. § (7) bekezdés a) pontjában az „esetében; ilyenek” szövegrész helyébe az „esetében, ilyenek” szöveg,
o) 60/H.  § f )  pontjában a „kerületi építési szabályzat” szövegrész helyébe a „14/A.  § (2)  bekezdés b)–d)  pontja 

szerinti településrendezési eszközök” szöveg,
p) 62.  § (1)  bekezdés 8.  pontjában a  „dokumentumok körét” szövegrész helyébe a  „dokumentumok körét, 

a  nemzeti tervvagyon kezelésének és a  nemzeti tervvagyonnal kapcsolatos tulajdonosi joggyakorlói 
tevékenyég részletes szabályait” szöveg,

q) 62. § (3b) bekezdésében a „településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter arra, hogy az okos 
város településekre” szövegrész helyébe a „településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter 
arra, hogy – az e-közigazgatásért felelős miniszterrel egyetértésben – az okos településekre” szöveg

lép.
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16. §  Hatályát veszti az Étv.
a) 13. § (2) bekezdés b) pont bf ) alpontjában az „és” szövegrész,
b) 34. § (2) bekezdés l) pontja,
c) 46. § (2) bekezdés a) és f ) pontja,
d) 46. § (3) bekezdés a) pontja,
e) 47. § (4) bekezdése,
f ) 50. § (2) bekezdés b) pontja,
g) 62. § (1) bekezdés 17. pontjában az „és végrehajtási” szövegrész,
h) 62. § (1) bekezdés 33. pontja,
i) 62. § (3) bekezdése.

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

17. §  A muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
(a továbbiakban: Kultv.) 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4/A.  § Állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény, muzeális intézmény alapleltárából 
visszaigényelt kulturális javak visszaadására – erre vonatkozóan bejelentett igény esetén – abban az  esetben 
kerülhet sor, amennyiben az igénylő tulajdonjogát kétséget kizáróan bizonyítja.”

18. §  A Kultv. V. RÉSZE a következő alcímmel egészül ki:
„Kulturális javak visszaadására irányuló eljárás
92/B. § A kulturális örökség védelméért felelős miniszter a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális 
javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet alapján hozott döntéseket – kivéve, ha 
az  ügyben jogerős bírósági döntés született – a  döntés meghozatalát követő 5 éven belül legfeljebb egy ízben 
felülvizsgálhatja, az alábbi esetekben:
a) több igénylő terjesztett elő igényt, azonban nem minden igénylő igényét bírálták el, vagy a döntés nem minden 
igénylőre tartalmaz rendelkezést,
b) a  vagyontárgynak az  igénylő részére történő visszaadásáról rendelkező döntés meghozatalát követően 
a vagyontárgyra 2019. február 25. napjáig új igénylő jelentette be az igényét, vagy
c) a  döntés meghozatalát követően olyan, az  ügy elbírálása szempontjából lényeges körülmény, adat, bizonyíték 
merült fel, amelyet a  korábbi eljárásban nem bíráltak el és elbírálása esetén a  döntést érdemben befolyásolhatta 
volna.
92/C.  § (1) A  felülvizsgálati eljárásban, a  92/B.  § a)–c)  pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén 
a  kulturális örökség védelméért felelős miniszter a  korábbi döntést visszavonja, és a  közgyűjteményekben őrzött 
vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet hatályon 
kívül helyezéséről és azzal összefüggő átmeneti rendelkezésekről szóló 22/2019. (II. 25.) Korm. rendelet alapján 
megismételt eljárásban dönt az  igénylő kérelméről. A  felülvizsgálati eljárásban a  kulturális örökség védelméért 
felelős miniszter elrendelheti a még ki nem adott vagyontárgy közgyűjteményben történő további őrzését, valamint 
a birtokba vett vagyontárgynak a korábbi igénylőtől történő visszavételéről is rendelkezhet.
(2) A  felülvizsgálati eljárás hivatalból indul. A  felülvizsgálati eljárásban a  kulturális örökség védelméért felelős 
miniszter rendelkezhet a  vagyontárgynak az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
(a továbbiakban: Ákr.) 107. §-ában meghatározott biztosítási intézkedésként történő zár alá vételéről, lefoglalásáról.
92/D.  § A  kulturális örökség védelméért felelős miniszter által kezdeményezett felülvizsgálati eljárásban 
az Ákr. rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
a) az eljárásban szakértőként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t kell kirendelni,
b) az ügyintézési határidő 180 nap,
c) az ügyfél nyilatkozatával nem pótolhatja a hiányzó bizonyítékot, és
d) nem alkalmazható az Ákr. 123. § (2) bekezdés a) pontja.
92/E. § A felülvizsgálat esetén a 4/A. §-ban foglalt alapelv figyelembevételével kell eljárni. E törvény rendelkezéseit 
kell alkalmazni a  közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 
449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről és az  azzal összefüggő átmeneti rendelkezésekről 
szóló 22/2019. (II. 25.) Korm. rendelet alapján folyamatban levő és megismételt eljárásokban.
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92/F.  § (1) A  kulturális örökség védelméért felelős miniszternek a  92/C.  § alapján hozott döntését a  bíróság nem 
változtathatja meg.
(2) A  kulturális örökség védelméért felelős miniszternek e  törvény, valamint a  közgyűjteményekben őrzött 
vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül 
helyezéséről és az azzal összefüggő átmeneti rendelkezésekről szóló 22/2019. (II. 25.) Korm. rendelet alapján hozott 
döntésével szemben kezdeményezett közigazgatási perben a bíróság a döntést nem változtathatja meg.”

19. § (1) A Kultv. 94. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A Kormány rendeletben meghatározhatja azon intézmények körét, amelyeknél – az ellátott közfeladat jellegéből 
adódóan – közszolgáltatás ellátására irányuló foglalkoztatási jogviszonyként munkaviszony létesíthető.”

 (2) A Kultv. 100. § (1) bekezdése a következő u) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a törvény végrehajtásaként rendeletben szabályozza)
„u) azon intézmények körét, amelyeknél közszolgáltatás ellátására irányuló foglalkoztatási jogviszonyként 
munkaviszony létesíthető.”

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

20. §  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 5. §-a a következő (8) bekezdéssel 
egészül ki:
„(8) Ha az  ingatlan művelési ága, fő rendeltetése vagy jogi jellege tekintetében közhiteles nyilvántartásban 
(a  továbbiakban: egyéb közhiteles nyilvántartás) az  ingatlan művelési ága, fő rendeltetése vagy jogi jellege 
vonatkozásban változás történik, akkor az  e  közhiteles nyilvántartást vezető szerv automatikus információátadás 
útján az  ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés céljából átadja az  ingatlanügyi hatóságnak az  erre vonatkozó 
adatot. Az ingatlanügyi hatóság az adatátadást követő 30 napon belül köteles intézkedni a két nyilvántartás közötti 
összhang megteremtéséről.”

21. §  Az Inytv. 94.  § (11)–(13)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek, és a  § a  következő  
(14) és (15) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Ha az  ingatlan-nyilvántartás és az  egyéb közhiteles nyilvántartás között e  rendelkezés hatálybalépésekor 
ellentmondás áll fenn, e  rendelkezés hatálybalépésétől számított három éven belül az  ingatlan-nyilvántartásban 
szereplő ingatlan művelési ágát, fő rendeltetését, jogi jellegét összhangba kell hozni az  egyéb közhiteles 
nyilvántartásban foglaltakkal.
(12) A  (11)  bekezdés szerinti összhangba hozatal során az  egyéb közhiteles nyilvántartást vezető szerv 
a nyilvántartását egybeveti az  ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal. Ha az egyéb közhiteles nyilvántartást 
vezető szerv megállapítja, hogy az  ingatlan-nyilvántartás nem vagy nem megfelelően tartalmazza az  általa 
közhitelesen nyilvántartott adatokat, az  egyéb közhiteles nyilvántartást vezető szerv az  adatot az  ingatlanügyi 
hatóság részére és az  ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés céljából átadja. Az  ingatlanügyi hatóság 
az adatátadást követő 30 napon belül köteles intézkedni a két nyilvántartás közötti összhang megteremtéséről.
(13) Az  egyéb közhiteles nyilvántartást vezető szerv a  (12)  bekezdés szerinti adatátadást megelőzően legalább 
30 nappal korábban tájékoztatja az  ingatlan tulajdonosát az  összehangolás kezdeményezéséről és annak várható 
eredményéről.
(14) Az ingatlan tulajdonosa vagy az, akinek jogi érdeke fűződik hozzá, a (12) bekezdés szerinti összhangba hozatalt 
a (11) bekezdés szerinti határidőn belül
a) az  egyéb közhiteles nyilvántartást vezető szervnél is indítványozhatja úgy, hogy a  szerv a  kezdeményezést 
15 napon belül megvizsgálja, és ha az alapos, az  ingatlanügyi hatóságnál hivatalból kezdeményezi az összhangba 
hozatalt, vagy
b) közvetlenül az ingatlanügyi hatóságnál is kezdeményezheti.
(15) Az  e  rendelkezés hatálybalépésekor önkormányzati rendeletben helyi egyedi építészeti védetté nyilvánított 
ingatlan esetében a  helyi önkormányzat a  (11)–(14)  bekezdés szerint jár el azzal, hogy az  összhangba hozatal és 
az  információátadás során a  helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó helyi egyedi építészeti védetté nyilvánított 
ingatlanokra vonatkozó adatokat egyéb közhiteles nyilvántartásnak, a helyi önkormányzatot egyéb helyi közhiteles 
nyilvántartást vezető szervnek kell tekinteni.”
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22. §  Hatályát veszti az Inytv. 72. § (7) és (8) bekezdése.

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

23. §  A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 61/C. § (2) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  1055 Budapest V. kerület, belterület, 24834/1 helyrajzi számú ingatlan (a  Vértanúk tere) 
2017.  szeptember  1-jén, az  1055 Budapest V. kerület, belterület, 24892/1 helyrajzi számú ingatlan (Alkotmány 
utca) 2020. augusztus 1-jén a  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a  továbbiakban: Nvtv.) 14.  § 
(1)  bekezdése alapján – a  méltó megemlékezések feltételeinek biztosítása mint örökségvédelmi állami feladatok 
ellátása érdekében – e törvény erejénél fogva, nyilvántartási értéken, ingyenesen az állam tulajdonába kerül.”

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

8. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosítása

25. §  A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény (a  továbbiakban: Vötv.) 1.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Világörökségi vagy világörökségi várományos területté csak
a) a korábban hozott miniszteri döntéssel, határozattal vagy a kulturális örökség védelméről szóló törvény alapján 
miniszteri rendelettel védetté nyilvánított és ekként kulturális örökségi védelmet élvező műemléki érték vagy 
nyilvántartott régészeti lelőhely, vagy
b) a természet védelméről szóló törvény erejénél fogva védett vagy a természet védelméről szóló törvényben kapott 
felhatalmazás alapján védetté nyilvánított országos jelentőségű védett természeti terület, továbbá az  országos 
jelentőségű védett természeti terület kijelölt védőövezete
nyilvánítható.
(3) A  világörökségi terület egyben a  településkép védelméről szóló törvény szerinti településképi szempontból 
kiemelten meghatározó területnek is minősül.”

26. § (1) A Vötv. 4. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kulturális örökség védelméért felelős miniszter az  (1)  bekezdés szerinti feladatai körében különösen az  alábbi 
tevékenységet végzi:]
„c) előkészíti a  Kormány részére a  világörökségi területek világörökségi kezelési tervét (a  továbbiakban: 
világörökségi kezelési terv), a Világörökség Jegyzékbe történő felvételt követően haladéktalanul intézkedik annak 
kihirdetéséről, továbbá szükség esetén kezdeményezi a világörökségi kezelési terv felülvizsgálatát, módosítását;”

 (2) A Vötv. 4. § (2) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kulturális örökség védelméért felelős miniszter az  (1)  bekezdés szerinti feladatai körében különösen az  alábbi 
tevékenységet végzi:]
„l) gondoskodik a  hazai világörökségi területek és a  Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékének mint 
közhiteles nyilvántartásnak a vezetéséről;”

27. §  A Vötv. 2. alcíme a következő 6/B. §-sal egészül ki:
„6/B. § (1) A világörökségi szakkérdésben eljáró hatóság – az e törvénnyel és a végrehajtására kiadott rendeletekkel 
összhangban – honlapján, az  érintettek számára visszakereshető módon szakmai követelményeket tartalmazó 
iránymutatást tehet közzé, amely a hatósági eljárás során érvényesítendő.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti iránymutatás vagy annak módosítása csak a  kulturális örökség védelméért felelős 
miniszter előzetes jóváhagyását követően tehető közzé, és a  honlapon történő közzététel és a  követelmény 
hatálybalépése között legalább 30 nap felkészülési időt kell biztosítani.”

28. § (1) A Vötv. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a  világörökségi helyszín vagy a Világörökség Jegyzékbe jelölendő helyszín kiemelkedő egyetemes értéke 
kizárólag természeti érték, és a világörökségi helyszín vagy a Világörökség Jegyzékbe jelölendő helyszín területének 
egésze védett természeti területen van, a  természetvédelmi kezelési terv a  világörökségi helyszín világörökségi 
kezelési tervének minősül. Ebben az  esetben a  természetvédelmi kezelési terv jogszabályban meghatározott 
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tartalmi és szerkezeti keretei között biztosítani kell a védett természeti terület világörökségi címéből fakadó szakmai 
követelmények érvényesülését.
(3a) A  (3)  bekezdés szerinti természetvédelmi kezelési terv csak akkor minősül az  (1)  bekezdés szerinti, 
a világörökségi területre vonatkozó világörökségi kezelési tervnek, ha megfelel az e törvény felhatalmazása alapján 
kiadott kormányrendelet világörökségi kezelési terv tartalmi elemeire vonatkozó részletes követelményeknek. 
Ha a  világörökségi kezelési terv tartalmi követelményei nem teljesülnek a  (3)  bekezdés szerinti természetvédelmi 
kezelési tervben, akkor az érintett területre külön világörökségi kezelési tervet kell készíteni.”

 (2) A Vötv. 8. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Világörökségi területen építményt, épületet, műszaki berendezést, reklámhordozót, közlekedési infrastruktúrát 
és napelemes erőművet újonnan elhelyezni, közműfejlesztést megvalósítani, erdőgazdálkodási, mezőgazdasági 
és bányászati tevékenységet folytatni, növényzetet telepíteni csak a világörökségi kezelési tervben meghatározott 
szempontrendszer és korlátozások figyelembevételével lehetséges.”

29. § (1) A Vötv. 14. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg:)
„d) a világörökségi gondnokság kijelölésének szabályait és ellátandó feladatait,
e) a  világörökségi területre vonatkozóan a  kiemelkedő egyetemes értéket és az  azt hordozó elemeket 
(attribútumokat), valamint az  ezek megőrzését és fenntartását biztosító alapvető kezelési követelményeket, 
korlátozásokat és tilalmakat meghatározó világörökségi kezelési tervet,”

 (2) A Vötv. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Felhatalmazást kap a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, hogy – az 1. mellékletben meghatározott 
miniszterekkel egyetértésben – rendeletben állapítsa meg:
a) a  világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentáció tartalmi elemeit, valamint az  annak elkészítésére 
vonatkozó különös szabályokat;
b) a világörökségi területtel érintett ingatlanokat.”

30. §  A Vötv. a következő 18. §-sal egészül ki:
„18.  § E  törvénynek az  egyes törvényeknek az  épített és a  természeti környezet védelmével, valamint a  kulturális 
örökségvédelemmel összefüggő módosításáról szóló 2019. évi LXIV. törvénnyel (a  továbbiakban: Módtv.) 
megállapított
a) 8.  § (3) és (3a)  bekezdését a  Módtv. hatálybalépésekor folyamatban lévő, világörökségi területet érintő 
természetvédelmi kezelési terv készítése és módosítása során, valamint
b) a 8. § (5) bekezdését a Módtv. hatálybalépésekor első fokon még el nem bírált és a megismételt eljárásokban
is alkalmazni kell.”

31. §  A Vötv. 5.  § g)  pontjában a „kiemelkedő kulturális örökségi és természeti értéket hordozó” szövegrész helyébe 
a „várományos helyszínen kiemelkedő értéket hordozó” szöveg lép.

32. §  Hatályát veszti a Vötv. 11. §-a.

9. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

33. §  A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 6. §-a a következő (3b)–(3d) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3b) Az állami tulajdonban álló országos közutak és műtárgyai, valamint az állami tulajdonban álló terek és parkok 
tulajdonjogát az állam a helyi önkormányzat javára ingyenesen átruházhatja, ha a tulajdon átruházása a közfeladat 
ellátását nem veszélyezteti.
(3c) A  helyi önkormányzati tulajdonban álló helyi közutak és műtárgyai, valamint a  helyi önkormányzat 
tulajdonában álló terek és parkok tulajdonjogát a  helyi önkormányzat az  állam, illetve más helyi önkormányzat 
javára ingyenesen átruházhatja, ha a tulajdon átruházása a közfeladat ellátását nem veszélyezteti.
(3d) A (3b) és (3c) bekezdés szerint ingyenesen átruházott eszközöket az új tulajdonosnak az átvett könyv szerinti 
értéken kell nyilvántartásba vennie.”
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34. §  Az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházása esetén a tulajdonjogot megszerző félnek – az állam kivételével – 
eleget kell tennie a következő feltételeknek:)
„a) a nemzeti vagyoni körből ingyenesen tulajdonba adott ingatlant a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig 
nem idegenítheti el, és a  juttatás céljának megfelelően köteles hasznosítani, valamint állagát megóvni azzal, hogy 
a juttatási cél megvalósítása érdekében végzett bontás vagy átalakítás nem minősül az állagmegóvási kötelezettség 
megszegésének;”

35. §  Az Nvtv. 6. § (1) bekezdésében a „(2)–(3a) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2)–(3c) bekezdésben” szöveg lép.

10. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

36. §  A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 6. §-a a következő (27) bekezdéssel egészül ki:
„(27) A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
a) az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti Országos Építésügyi Nyilvántartás és 
a  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló törvény szerinti területfejlesztéssel és területrendezéssel 
kapcsolatos információs rendszer működtetéséhez szükséges állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis 
adataihoz, valamint a  Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer programszerű felújításához használt, az  adott 
területre elérhető legfrissebb évjárat szerinti ortofotóihoz, és
b) a  területfejlesztési és területrendezési feladatainak ellátása érdekében szükséges állami ingatlan-nyilvántartási 
térképi adatbázis adataihoz, a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszernek a területfejlesztési és területrendezési 
feladatok ellátásához szükséges adattartalmú felszínborítási rétegéhez, valamint a  Mezőgazdasági Parcella 
Azonosító Rendszer programszerű felújításához használt, az  adott területre elérhető legfrissebb évjárat szerinti 
ortofotóihoz
térítésmentesen hozzáférhet.”

11. A Normafa Park történelmi sportterületről szóló 2013. évi CXLVIII. törvény módosítása

37. § (1) A Normafa Park történelmi sportterületről szóló 2013. évi CXLVIII. törvény (a továbbiakban: Nptv.) 2. § (4) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A történelmi sportterületen az 1. melléklet
a) 1.  pontjában meghatározott földrészleteken épület nem, csak kizárólag sport- és szabadidő-, valamint ezeket 
kiszolgáló rendeltetés helyezhető el úgy, hogy az  építmények összesített alapterülete nem haladhatja meg 
az érintett földrészletek területének 0,5%-át;
b) 2.  pontjában meghatározott földrészleteken szállás-, vendéglátó-, sport-, szabadidő-, turisztikai-, oktatási-, 
kulturális-, egészségügyi- és ezeket kiszolgáló rendeltetés helyezhető el úgy, hogy a  földrészlet meglévő 
beépítettsége legfeljebb 10%-kal növelhető;
c) 2. pontjában meghatározott földrészleteken – a b) pontban foglaltakon túl – hitéleti rendeltetés céljára legfeljebb 
egy új épület, legfeljebb 500 m2 bruttó alapterületen és legfeljebb 15 méter beépítési magassággal helyezhető el, 
valamint kilátó helyezhető el úgy, hogy az új épület beépítési magassága nem haladhatja meg a meglévő épületek 
legnagyobb beépítési magasságát;
d) 3.  pontjában meghatározott földrészleteken sport-, szabadidő- és közlekedési rendeltetés helyezhető el úgy, 
hogy a beépítettség az 1%-ot nem haladhatja meg;
e) 3. pontjában meghatározott földrészleteken – amelyeken a természeti értékek védelme nem sérül – a d) pontban 
foglaltakon túl egyenként legfeljebb 300 m2 bruttó alapterületű épület építése lehetséges úgy, hogy az  épület 
legnagyobb beépítési magassága 7,5 méter lehet.”

 (2) Az Nptv. 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  történelmi sportterületre vonatkozó településrendezési eszközöket az  e  törvényben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni.”
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38. § (1) Az Nptv. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  történelmi sportterülettel érintett, az  állam tulajdonában álló ingatlanok e  törvény hatálybalépésének, 
a törvény hatálybalépését követően állami tulajdonba kerülő ingatlanok az állami tulajdonba kerülés időpontjában, 
e  törvény erejénél fogva mint közfeladat ellátásához szükséges ingatlanok, ingyenesen a  Budapest Főváros 
XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyonkezelésébe kerülnek.”

 (2) Az Nptv. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  vagyonkezelő ellátja az  Étv. 43.  § (1)  bekezdésében meghatározott építtetői feladatokat, felelős 
az  Étv.  54.  §-ában foglaltak teljesítéséért, valamint kiadja az  e  törvény végrehajtásához szükséges tulajdonosi 
hozzájárulásokat.”

39. §  Az Nptv. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Felhatalmazást kap Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzata, hogy a történelmi sportterület 
területén az e törvénynek megfelelő településrendezési eszközöket megalkossa.”

40. §  Az Nptv. 1. melléklet
a) 1. pontjában a „10837/3” szövegrész helyébe a „10503/21, 10505/1, 10524/1” szöveg,
b) 2. pont a) alpontjában a „10760/6” szövegrész helyébe a „10760/6, 10505/3, 10846/5, 10886/53” szöveg, és
c) 4.  pontjában a  „9135/1” szövegrész helyébe a  „9153/1” szöveg, valamint a  „9139/8, 9139/9, 9139/10,” 

szövegrész helyébe a „9139/9,” szöveg
lép.

12. A Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes 
fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási 
programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 
2018. évi XLIX. törvény módosítása

41. §  A Budapest és az  agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések 
megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a  Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló 
SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény 
(a továbbiakban: Budapest törvény) 2. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A kiemelt budapesti fejlesztésekkel összefüggésben az állam feladata különösen:)
„c) Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő, egyéb, a Kormány által meghatározott feladatok ellátása.”

42. §  A Budapest törvény 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány a 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat az e  feladatok ellátására létrehozott, a magyar 
állam 100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság vagy annak 100%-os tulajdonában álló nonprofit 
gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: Társaság) útján látja el, azzal, hogy magasépítési beruházás előkészítését 
kizárólag a  magyar állam 100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság útján látja el. A  Társaság 
e  feladatai elvégzéséhez közreműködőt vehet igénybe. A  Társaság által ellátandó feladatokat és az  abban 
közreműködő szerveket, valamint az  érintett szervezetek közötti együttműködés rendjét a  Kormány rendeletben 
határozza meg.”

43. §  A Budapest törvény 2. alcíme a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A.  § Amennyiben a  Kormány a  kiemelt budapesti fejlesztések irányítására kormánybiztost nevez ki, a  Kormány 
rendeletben határozza meg a kormánybiztos fejlesztés irányításával kapcsolatos hatáskörét.”

44. §  A Budapest törvény 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározott rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni a  3.  § (1)  bekezdése 
szerinti, a  magyar állam 100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság és annak 100%-os tulajdonában 
álló nonprofit gazdasági társaság közötti szerződés átruházásra is.”

45. §  A Budapest törvény 5. alcíme a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A.  § (1) Az  1.  melléklet 3.  pontja szerinti létesítményfejlesztési projekt vonatkozásában a  fás szárú növények 
védelméről szóló kormányrendelet és a  települési önkormányzat fák és fás szárú növények védelmére vonatkozó 
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rendeletének fás szárú növények pótlására vonatkozó szabályait – az  érintett terület ökológiai állapotának 
fenntartása és javítása érdekében – a (2)–(7) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
(2) Amennyiben a  fa kivágására építmény elhelyezése miatt kerül sor, a  fapótlás mértéke nem lehet kevesebb 
a kivágott össztörzsátmérő 150%-ánál.
(3) Több szomszédos ingatlant érintő fakivágás esetén a  fapótlást a  telekhatároktól függetlenül a  fakivágási 
engedéllyel érintett ingatlanok területén kell teljesíteni.
(4) Amennyiben a  pótlás a  környezeti adottságok, beépítettség vagy egyéb ok miatt csak részben végezhető el 
a  fakivágással érintett területen, úgy a  fakivágással érintett telkek határától mért 1000 méteren belül szükséges 
a  pótlást elvégezni, több szomszédos telek érintettsége esetén a  telkek összterületének külső határától számított 
1000 méteren belül.
(5) Amennyiben az adott beruházás kapcsán a fakivágás, illetve a fapótlás több kerület közigazgatási területét érinti, 
az építtető a fapótlásról az érintett kerületi önkormányzatokkal többoldalú megállapodást köt azzal, hogy a pótlási 
kötelezettség elsősorban telepítéssel teljesítendő és a megállapodás a telepítés helyét rendezi.
(6) Az  1.  melléklet 3.  pontja szerinti létesítményfejlesztési projekt keretében megvalósuló épületre vonatkozó 
használatbavételi engedély kiadásának feltétele az (5) bekezdésben meghatározott megállapodás megkötése.
(7) A  fakivágási engedélyben, illetve az  (5)  bekezdés szerinti megállapodásban előírt fapótlást folyamatosan, de 
legkésőbb a használatbavételi engedély véglegessé válását követő két éven belül kell teljesíteni.”

46. § (1) A Budapest törvény 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Vagyonkezelő mint építtető az  (1)  bekezdés szerinti beruházások vonatkozásában különösen az  alábbi 
feladatokat látja el:
a) a beruházás előkészítése során:
aa) teljeskörűen elkészíti vagy elkészítteti az ingatlanfejlesztés megvalósításához szükséges terveket, felméréseket, 
tanulmányokat,
ab) kidolgozza vagy kidolgoztatja a fenntartási és üzemeltetési modellt,
ac) elkészíti vagy elkészítteti a hatástanulmányt, szakvéleményeket, szakértői tanulmányokat,
ad) beruházási tervet készít vagy készíttet,
ae) tervezési programot készít vagy készíttet,
af ) költség- és időkalkulációt készít vagy készíttet,
ag) lefolytatja a helyszínvizsgálatot,
ah) elkészíti vagy elkészítteti a beruházási programot,
ai) elfogadja a beruházási alapokmányt és programot,
aj) lebonyolítja a tervpályázatot,
ak) elkészíti vagy elkészítteti a településrendezési eszközöket, rendezi a beruházással érintett ingatlan jogi helyzetét,
al) elkészíti vagy elkészítteti a vázlattervet,
am) elkészíti vagy elkészítteti a jóváhagyási tervet,
an) gondoskodik a tervellenőri feladatok elvégzéséről,
ao) elkészíti vagy elkészítteti és jóváhagyja az engedélyezési dokumentációt,
ap) ügyfélként részt vesz a hatósági és egyéb igazgatási eljárásokban, lefolytatja az engedélyeztetést, saját nevére 
megszerzi az építési és egyéb engedélyeket,
aq) elkészíti vagy elkészítteti és jóváhagyja a kivitelezési dokumentációt,
ar) lefolytatja a beruházás előkészítéséhez szükséges közbeszerzési eljárásokat;
b) a beruházás megvalósítása során:
ba) előkészíti és lefolytatja a beruházás megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárásokat,
bb) előkészíti és megköti a  beruházás megvalósítására vonatkozó építési és egyéb szerződéseket, ideértve 
különösen a tanácsadói, lebonyolítói, mérnöki, tervezési és egyéb szakértői szerződéseket,
bc) lefolytatja az üzempróbákat, üzembe helyezést,
bd) elkészítteti a megvalósulási dokumentációt,
be) gondoskodik az építési műszaki ellenőri tevékenység ellátásáról,
bf ) gondoskodik a műszaki átadás-átvétel lebonyolításáról,
bg) elvégzi a teljesítések igazolását,
bh) közreműködik a használatbavételi engedélyezési, illetve tudomásulvételi eljárásban,
bi) érvényesíti a szavatossági és jótállási jogokat.”
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 (2) A Budapest törvény 19. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  Vagyonkezelő mint építtető feladatai elvégzéséhez közreműködőt, valamint beruházás-lebonyolítót vehet 
igénybe.”

47. § (1) A Budapest törvény 20. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„a) a kiemelt budapesti fejlesztésnek minősülő beruházások körét és a kiemelt budapesti fejlesztések előkészítése 
során ellátandó egyes feladatokat,
b) a  Budapest és a  fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős miniszter, illetve a  Társaság kiemelt budapesti 
fejlesztések előkészítésével és megvalósításuk felügyeletével kapcsolatos feladatait, a  Társaság feladataiban 
közreműködő szerveket, valamint az érintett szervezetek közötti együttműködés rendjét,”

 (2) A Budapest törvény 20. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő 
e)–g) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„d) a  Budapest és a  fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős miniszter, illetve a  Társaság kiemelt nemzetközi 
sportesemények rendezési jogának megszerzésével kapcsolatos feladatait,
e) a 3. § (1) bekezdése szerinti Társaságot,
f ) a  kormánybiztos irányítása alatt álló kiemelt budapesti fejlesztések körét, valamint a  beruházásirányítási jog 
tartalmát,
g) a 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti feladatokat.”

48. §  A Budapest törvény
a) 4.  § (1)  bekezdésében az  „A kiemelt budapesti fejlesztésekkel, valamint a  kiemelt nemzetközi 

sporteseményekkel kapcsolatos feladatok ellátására” szövegrész helyébe az  „A kiemelt budapesti 
fejlesztésekkel, a  kiemelt nemzetközi sporteseményekkel, valamint a  2030-ig tartó időszakra vonatkozó 
tízéves Budapest városfejlesztési terv előkészítésével és annak végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátására” szöveg,

b) 8. §-ában az „a Kormány jelöli ki” szövegrész helyébe az „a Kormány határozatban jelöli ki” szöveg
lép.

13. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló  
2018. évi CXXXIX. törvény módosítása

49. §  A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 
(a továbbiakban: Trtv.) 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a  településrendezési eszköz adott tárgykörben nem szabályoz, akkor e  törvény és az  e  törvénnyel 
összhangban lévő megyei területrendezési terv rendelkezéseit kell alkalmazni.”

50. §  A Trtv. 11. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési területfelhasználási egységek 
kijelölése során)
„a) az  erdőgazdálkodási térségben az  erdőterület területfelhasználási egységet a  térséget lefedő erdők övezetére 
vonatkozó szabályok szerint, valamint az  erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó szabályok 
figyelembevételével kell lehatárolni;”

51. §  A Trtv. 15. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A kiemelt térségek, illetve a megyék területrendezési tervében
a) az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi építményeinek helyét az Ország 
Szerkezeti Tervében meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell meghatározni,
b) az  országos műszaki infrastruktúra-hálózatoknak az  Ország Szerkezeti Tervében megállapított nyomvonalától, 
a  térbeli rendtől és a  térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolásától az  adott műszaki 
infrastruktúra kijelölése tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter egyetértése esetén lehet eltérni.
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(2) A településrendezési eszközökben
a) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi építményeinek helyét 
a  kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervekben meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell 
meghatározni,
b) az  országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonala a  településrendezési eszközök egyeztetési 
eljárásában részt vevő, az  egyeztetés tárgyát képező infrastruktúra elem vonatkozásában az  adott egyeztetési 
szakterületet képviselő államigazgatási szerv hozzájárulása, és az  egyéb érintett szakterületet képviselő 
államigazgatási szerv egyetértése esetén térhet el a kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervek szerkezeti 
tervében megállapított nyomvonalváltozattól, azok térbeli rendjétől és a térbeli rend szempontjából meghatározó 
települések felsorolásától.”

52. §  A Trtv. 70. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  jogi vagy szabályozási partvonallal határos földrészletre – a  védett természeti területek kivételével – 
a közigazgatási területével érintett települési önkormányzatnak elővásárlási joga áll fenn. A  jogi vagy szabályozási 
partvonallal határos földrészlet tekintetében – sorrendben a  közigazgatási területével érintett települési 
önkormányzatot követően – az  államot is megilleti az  elővásárlási jog. A  települési önkormányzatot megillető 
elővásárlási jogot az önkormányzat kérésére, az államot megillető elővásárlási jogot az elővásárlási jog gyakorlására 
törvényben meghatározott szerv kérésére az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.”

53. §  A Trtv. 71. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Településrendezési eszköz készítése vagy módosítása során a  beépítésre szánt területnek a  Balaton vízparti 
területeivel érintett területén – az  e  törvény hatálybalépésekor hatályos településrendezési eszközökben kijelölt 
területfelhasználási egységre vonatkozóan – a  településrendezési eszközben előírt megengedett legnagyobb 
beépítettség és beépítési magasság mértéke a területfelhasználási egység változása esetén sem növelhető, kivéve, 
ha az e törvény felhatalmazása alapján a Balaton vízparti területeire vonatkozó sajátos településrendezési és építési 
követelmények tárgyában kiadott kormányrendelet ettől eltérően rendelkezik.”

54. §  A Trtv. 78. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ökológiai hálózat magterületének övezete tekintetében a 25. § szerinti övezeti előírások mellett a következő előírások 
alkalmazandók:)
„e) a  területen környezetszennyező tevékenység nem folytatható, továbbá új vegyszertároló és hulladékkezelő 
létesítmény nem létesíthető, valamint energetikai célú növénytelepítés nem megengedett.”

55. §  A Trtv. 79. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete tekintetében a  26.  § szerinti övezeti előírások mellett a  következő 
előírások alkalmazandók:)
„h) a  területen környezetszennyező tevékenység nem folytatható, továbbá új vegyszertároló és hulladékkezelő 
létesítmény nem létesíthető, valamint energetikai célú növénytelepítés nem megengedett.”

56. §  A Trtv. 87. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezetén:)
„c) épület – érintettség esetén a 84. § szerinti kertes mezőgazdasági terület övezetében vagy a 77. § (2) bekezdése 
szerinti miniszteri rendeletben meghatározott általános mezőgazdasági terület övezetében meghatározott 
szabályok alkalmazásával egyidejűleg –
ca) a  beépíthető telek legkisebb nagyságára és beépítettségére, valamint a  mezőgazdasági birtokközpontokra 
vonatkozó előírások figyelembevételével, és
cb) az I. osztályú borszőlő termőhelyi kataszteri területen a legalább 80%-ban szőlő művelési ágban nyilvántartott 
és ennek megfelelően művelt telken, kizárólag szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást vagy borturizmust 
szolgáló rendeltetéssel, összesen legfeljebb 3000 m2 nagyságú bruttó alapterülettel, a  II. osztályú borszőlő 
termőhelyi kataszteri területen pedig a mezőgazdaságilag műveltnek minősülő telken, legfeljebb 3000 m2 nagyságú 
bruttó alapterülettel
helyezhető el;”
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57. §  A Trtv. 90. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) E törvény rendelkezéseit – figyelemmel az (1a) bekezdésben foglaltakra is – a hatálybalépését követően indult 
3. § (1) és (3) bekezdés szerinti eljárásokban kell alkalmazni.
(1a) Ha e rendelkezés hatálybalépésekor – a településrendezési eszköz módosításánál – az érintett államigazgatási 
szervet első alkalommal már megkeresték, a települési önkormányzat választhat, hogy e törvény és a végrehajtására 
kiadott miniszteri rendelet térségi területfelhasználási és övezeti szabályait, vagy a  2019. március 14-én hatályos 
Országos Területrendezési Tervről, Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről és a  Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet Területrendezési Tervéről szóló törvények térségi területfelhasználási és övezeti szabályait alkalmazza. 
A településrendezési eszközök e bekezdés szerinti módosítása nem mentesíti a  települési önkormányzatot a 91. § 
(2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében és 93. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének teljesítése alól.”

58. § (1) A Trtv. 91. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A megyei területrendezési terveknek az  e  törvénnyel való összhangba hozataláig a  településrendezési eszközök 
készítésénél, módosításánál)
„b) a megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási kategóriákon belül a 11. § előírásait 
kell alkalmazni azzal, hogy a vegyes területfelhasználású térség és az építmények által igénybe vett térség esetében 
az  Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 2019. március 14-én hatályos előírásait kell 
figyelembe venni,”

 (2) A Trtv. 91. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A megyei területrendezési terveknek az  e  törvénnyel való összhangba hozataláig a  településrendezési eszközök 
készítésénél, módosításánál)
„g) azon új országos, kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket e törvény vagy a 88. § (2) bekezdés a) vagy 
b)  pontja szerinti miniszteri rendelet vezet be (országos övezetként állapít meg, vagy megyei területrendezési 
tervben való megállapításáról rendelkezik), azonban a  megyei területrendezési tervben még nem kerültek 
alkalmazásra vagy megállapításra, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál a 22. §-ban és a 23. § 
(2)  bekezdésében foglaltak szerint kell lehatárolni, és rájuk e  törvény, illetve a  88.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontja 
szerinti miniszteri rendelet övezeti előírásait kell alkalmazni.”

59. §  A Trtv. 92. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  fővárosi településszerkezeti tervet és a  fővárosi rendezési szabályzatot 2020. március 15-ig e  törvénynek és 
a felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletnek megfelelően felül kell vizsgálni és módosítani kell.”

60. §  A Trtv. 93. §-a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a  2019. március 15-én fennálló állapot alapján az  51.  § (1)  bekezdése szerinti minimális zöldterületi arány 
a magántulajdonú ingatlan rendeltetésének, használati módjának korlátozásával valósítható meg, akkor a települési 
önkormányzat – a  67.  § és a  (7)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével – 5%-nál kisebb zöldterületet is 
kijelölhet a településszerkezeti tervben.
(7) Amíg a partinak és partközelinek nem minősülő településen a településszerkezeti tervben kijelölt zöldterületek 
együttes területe nem éri el az 51. § (1) bekezdésében meghatározott arányt, addig e településnél az új beépítésre 
szánt terület kijelölésével egyidejűleg a  területnövekmény legkevesebb 10%-ának megfelelő kiterjedésű, 
legalább 50%-ában az  újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet – gazdasági 
vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt – kell kijelölni. Ha a  zöldterület vagy 
véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor 
a zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni.”

61. §  A Trtv. 94. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  vízpart-rehabilitációs tanulmánytervben kempingként kijelölt, de a  településrendezési eszközökben 
2019.  március 15-ig jogszerűen vegyes területfelhasználási egységbe átsorolt területek e  területfelhasználási 
egységben megtarthatóak, közvetlen Balaton-parti kapcsolat esetén legfeljebb 15%-os beépítettséggel, egyéb 
esetben legfeljebb 50% beépítettséggel.”

62. § (1) A Trtv. 4/1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (2) A Trtv. 4/2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (3) A Trtv. 4/8. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
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 (4) A Trtv. 9. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
 (5) A Trtv. 12/1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
 (6) A Trtv. 12/2. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

63. §  A Trtv.
 1. 4.  § 3.  pontjában az  „a partvonallal közvetlenül érintkező része” szövegrész helyébe az  „a partvonallal 

érintkező legfeljebb 500 méter széles sávja” szöveg,
 2. 4.  § 22.  pontjában a „zártkerti területek” szövegrész helyébe a „zártkerti vagy zártkerti művelésből kivett 

mezőgazdasági területek” szöveg,
 3. 4. § 47. pontjában a „Területfelhasználási egység:” szövegrész helyébe a „területfelhasználási egység:” szöveg, 

valamint a „területet.” szövegrész helyébe a „területet;” szöveg,
 4. 7. § (2) bekezdésében a „kormányrendeletben” szövegrész helyébe a „kormányrendelet” szöveg,
 5. 11. § b) pontjában a „természetközeli terület” szövegrész helyébe a „természetközeli terület, – nagyvárosias 

lakóterület és vegyes terület kivételével – beépítésre szánt terület” szöveg,
 6. 12.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az  „olyan használaton kívül került vagy alulhasznosított, általában 

leromlott fizikai állapotban lévő terület, amely a  tervezett rendeltetésnek megfelelne” szövegrész helyébe  
az „az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Étv.) 
szerinti barnamezős terület” szöveg,

 7. 18.  § (2)  bekezdésében az  „A kitermelési műszaki üzemi terv” szövegrész helyébe az  „Az (1)  bekezdés 
szerinti bányatelekre vonatkozó kitermelési műszaki üzemi terv” szöveg, és az „a településrendezési eszköz” 
szövegrész helyébe a „– ha van elfogadott településrendezési eszköz – a településrendezési eszköz” szöveg,

 8. 22. §-ában a „meghatározott szerkezeti terveket” szövegrész helyébe az „és a megyei területrendezési tervben 
meghatározott szerkezeti terv szerinti települési térséget” szöveg,

 9. 38.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „párhuzamosan kiépül.” szövegrész helyébe a  „párhuzamosan kiépül, 
továbbá új lakóterület kijelölése esetén a  Kormány rendeletében meghatározott feltételek teljesülnek.” 
szöveg,

10. 40. § (6) bekezdésében az „A települési térség” szövegrész helyébe az „A beépítésre szánt terület” szöveg,
11. 40. § (8) bekezdésében a „máshol” szövegrész helyébe az „a település közigazgatási területén belül máshol” 

szöveg,
12. 70. § (2) bekezdés f ) pontjában az „és a kikötők elhelyezésére alkalmas” szövegrész helyébe az „alkalmas és 

hajók kikötésére felhasználható” szöveg,
13. 70.  § (5)  bekezdésében a  „közlekedési, vízgazdálkodási célú közterületté, vegyes területté vagy 

különleges kikötő közhasználat elől el nem zárható területté” szövegrész helyébe a „közlekedési területté, 
vízgazdálkodási területté vagy különleges kikötő terület közhasználat elől el nem zárható területévé” szöveg,

14. 71.  § (2)  bekezdésében a  „falusias lakóterület” szövegrész helyébe az  „új falusias lakóterület”, valamint  
az „ ,illetve nem minősíthető át.” szövegrész helyébe az „ ,illetve azzá nem minősíthető át.” szöveg,

15. 71. § (4) bekezdésében a „Meglévő épület” szövegrész helyébe a „Jogszerűen épített épület” szöveg,
16. 73.  § (1)  bekezdésében az „eső, zöldterületként kijelölt,” szövegrész helyébe az „eső, a  településrendezési 

eszközökben zöldterületként kijelölt,” szöveg,
17. 75. § (1) bekezdésében a „Lakó- és üdülőépület,” szövegrész helyébe a „Lakóépület és” szöveg,
18. 76. §-ában a „területének nagysága” szövegrész helyébe a „területének együttes nagysága” szöveg,
19. 83. § (3) bekezdés b) pontjában a „lakhatási célú” szövegrész helyébe a „lakhatási vagy üdülési célú” szöveg,
20. 83. § (4) bekezdés c) pontjában a „kikötésre alkalmas partszakaszokon” szövegrész helyébe a „hajók kikötésére 

felhasználható partszakaszokon” szöveg,
21. 87. § (4) bekezdésében a „kormányrendelet” szövegrész helyébe a „miniszteri rendelet” szöveg,
22. 91.  § (2)  bekezdésében az  „e törvény hatálybalépésétől számított 2 éven belül” szövegrész helyébe  

a „2021. december 31-ig” szöveg,
23. 92.  § (3)  bekezdésében a  „Fővárosi Szabályozási Kerettervről és a  Budapesti Városrendezési és Építési 

Szabályzatról szóló fővárosi közgyűlési rendelet” szövegrész helyébe a „fővárosi településszerkezeti terv és 
a fővárosi rendezési szabályzat” szöveg,

24. 4/1.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében az  „Ipolytarnóc” szövegrész helyébe 
a „Somoskőújfalu” szöveg,
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25. 4/1.  melléklet 3.  pont 3.1.  alpontjában foglalt táblázat B:20 mezőjében a „Salgótarján” szövegrész helyébe 
a „Mátraverebély (21. sz. főút) – Salgótarján” szöveg,

26. 4/1. melléklet 3. pont 3.1. alpontjában foglalt táblázat B:31 mezőjében a „Felsőzsolca (3. sz. főút)” szövegrész 
helyébe a „Miskolc (M30)” szöveg,

27. 4/1.  melléklet 3.  pont 3.1.  alpontjában foglalt táblázat B:32 mezőjében a „Budapest – Maglód; Nagykáta – 
Jászberény – Dormánd (33. sz. főút)” szövegrész helyébe a „Budapest (M0) – Sülysáp – Nagykáta – Jászberény 
– Dormánd (33. sz. főút)” szöveg,

28. 4/1. melléklet 3. pont 3.1. alpontjában foglalt táblázat B:44 mezőjében az „Abaújszántó” szövegrész helyébe 
az „Abaújszántó – Encs (3. sz. főút)” szöveg,

29. 4/1.  melléklet 3.  pont 3.1.  alpontjában foglalt táblázat B:61 mezőjében a  „Hódmezővásárhely (M47)” 
szövegrész helyébe a „Hódmezővásárhely (47. sz. főút)” szöveg,

30. 4/1.  melléklet 3.  pont 3.1.  alpontjában foglalt táblázat B:119 mezőjében a „Gencsapáti” szövegrész helyébe 
a „Szombathely” szöveg,

31. 4/1. melléklet 3. pont 3.2. alpontjában foglalt táblázat B:57 és B:58 mezőjében a „Hódmezővásárhely (M47)” 
szövegrész helyébe a „Hódmezővásárhely (47. sz. főút)” szöveg,

32. 4/2.  melléklet 2.  pont 2.1.  alpontjában foglalt táblázat B:11 mezőjében az  „M47” szövegrész helyébe  
a „47. sz. főút” szöveg,

33. 4/11. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában az „Apc” szövegrész helyébe a „Jobbágyi” szöveg
lép.

64. §  Hatályát veszti a Trtv.
a) 4.  § 20.  pontjában az  „az ingatlan-nyilvántartásban kempingként vagy táborhelyként bejegyzett, vagy” 

szövegrész,
b) 46. § (2) bekezdés 2. pontjában az „1 ha-nál nagyobb,” szövegrész,
c) 49. § f ) pontjában a „legalább 2 ha kiterjedésű” szövegrész,
d) 50. § (2) bekezdés b) pontjában az „a védelmi és közjóléti” szövegrész,
e) 69. §-a,
f ) 74. § (2) bekezdésében az „a szabályozási partvonal mentén,” és a „kis befogadóképességű” szövegrész,
g) 78. § c) pontjában az „és a víztorony” szövegrész,
h) 84. § (2) bekezdés b) pontjában a „2000. december 31. előtt jóváhagyott” szövegrész,
i) 4/2. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt táblázat 1. sora,
j) 5. mellékletében foglalt táblázat 7. sora, valamint
k) 6. mellékletében foglalt táblázat 8. sora.

14. Záró rendelkezések

65. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) A 13. § az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
 (3) A 15. § b), d), e), f ), h) és i) pontja 2019. szeptember 30-án lép hatályba.

66. §  E törvény 33–35. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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1. melléklet a 2019. évi LXIV. törvényhez

 1. A Kötv. 2. melléklet I. táblázata helyébe az alábbi táblázat lép:

(A B

A kiemelt nemzeti emlékhely megnevezése A kiemelt nemzeti emlékhely lehatárolása)

„

1. Az Országház és környéke Budapest V. kerület

1. Kossuth Lajos tér 1–3. szám alatti, 24894 helyrajzi 
számon nyilvántartott Országház,

2. Kossuth Lajos tér (24893 helyrajzi szám),

3. Kossuth Lajos tér 11. szám alatti, 24891 helyrajzi 
számon nyilvántartott ingatlan,

4. Kossuth Lajos tér 12. szám alatti, 24898 helyrajzi 
számon nyilvántartott ingatlan,

5. id. Antall József rakpart (24897/4 helyrajzi szám),

6. Vértanúk tere (24834/1 helyrajzi szám),

7. Alkotmány utca (24892/1 helyrajzi szám).
”

2. melléklet a 2019. évi LXIV. törvényhez

 1. A Trtv. 4/1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 33. sorral egészül ki:

(A B C

1. Meglévő szakasz Tervezett szakasz)

„

33. M38: Záhony térsége (M34) – (Szlovákia)
”

3. melléklet a 2019. évi LXIV. törvényhez

 1. A Trtv. 4/2. melléklet 1. pont 1.2. alpontjában foglalt táblázat a következő 11. sorral egészül ki:

(A B)

„

11. Esztergom – (Szlovákia) M10
”
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4. melléklet a 2019. évi LXIV. törvényhez

 1. A Trtv. 4/8. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Tervezett 400 kV-os átviteli hálózat távvezetékek

A

1. Albertirsa – Mikebuda – Cegléd – Csemő – Nyársapát – Nagykőrös – Városföld – Kecskemét

2. Almásfüzitő – Dad térsége

3. Bogád – Hercegszántó – (Szerbia)

4. Bogád – Kaposvár

5. Detk térsége

6. Ercsi térsége

7. Gönyű – (Szlovákia)

8. Győr térsége – Abda – Vámosszabadi – (Szlovákia)

9. Hajdúböszörmény – Berettyóújfalu – Békéscsaba

10. Hajdúböszörmény – Létavértes – (Románia)

11. Kecskemét – Nyárlőrinc

12. Kerepes térsége

13. Kisvárda térsége – Hajdúböszörmény

14. Kisvárda térsége

15. Kisvárda térsége – Kisrozvágy – (Szlovákia)

16. Kisvárda térsége – Nyírtelek térsége

17. Martonvásár – Győr

18. Oroszlány – Dad térsége

19. Paks – Albertirsa

20. Paks [I.]

21. Paks – Litér [II.]

22. Paks [II.]

23. Paks [III.]

24. Perkáta

25. Répcelak térsége

26. Sajóivánka – Kazincbarcika – Berente

27. Sajóivánka – Bánréve – (Szlovákia)

28. Sajószöged – Hajdúböszörmény

29. Sajószöged – Nyírtelek térsége – Kisvárda térsége

30. Szeged – Röszke [II.] – (Szerbia)

31. Szeged térsége

32. Székesfehérvár térsége

33. Szigetcsép térsége

34. Szolnok – Nyárlőrinc

35. Tiszaújváros – Sajószöged [II.] 
”
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5. melléklet a 2019. évi LXIV. törvényhez

 1. A Trtv. 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B

1. Meglévő szakaszok Tervezett szakaszok)

„

2. Tárnok – Herceghalom (1. sz. főút) Érd (6. sz. főút) – Tárnok
”

 2. A Trtv. 9. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Térségi kerékpárútvonal

A B

1. Meglévő szakaszok Tervezett szakaszok

2. Budapest III. kerület
Budapest III. kerület – Solymár – Pilisszentiván – 
Pilisjászfalu – [Dorog]

3.
Tahitótfalu – (Vác) – Sződliget – Vácrátót – Szada 
– Gödöllő

4.
Gödöllő – Mogyoród – Budapest [XV. kerület] – 
Budapest [VI. kerület]

5. Budapest XVI. Budapest – Ecser – Maglód – Gyömrő

6. Ecser – Vecsés – Gyál – Alsónémedi – Dunaharaszti

7.
Budapest IX. kerület [Rákóczi híd Dunapart] – 
Budapest XIX. kerület

Budapest XIX. kerület – XVIII. kerület – Gyál – Ócsa

8. Budapest – Budaörs – Törökbálint – Érd

9. Biatorbágy – Telki – Perbál – Piliscsaba

10.
Budapest I. kerület [Erzsébet híd Dunapart] – 
Budapest II.

11. Gödöllő – [Zagyvaszántó]

12. Budapest IV. kerület

13. Budapest IX. kerület – Budapest XXI. kerület

14. Budapest XXI. kerület – Szigetszentmiklós

15.
Budapest XXI. kerület – Tököl, Szigetszentmiklós – 
Budapest XXII. kerület

16. Dunakeszi
”

6. melléklet a 2019. évi LXIV. törvényhez
„12/1. melléklet a 2018. évi CXXXIX. törvényhez

A közúthálózat Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területét érintő térségi elemei

 1. Meglévő térségi szerepkörű összekötő utak
1.1. Galambok (M7) – [Zalabér]
1.2. Galambok – Zalakomár – [Somogyzsitfa (Szőcsénypuszta)] – Marcali
1.3. Hollád (M7) – [Somogyzsitfa (Szőcsénypuszta)]
1.4. Fonyód (7. sz. főút)/Balatonboglár (7. sz. főút) – Lengyeltóti – [Kaposvár]
1.5. Szántód – [Kaposvár]
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1.6. [Lepsény] – Balatonfőkajár – Küngös – [Berhida]
1.7. Balatonalmádi (71. sz. főút) – [Veszprém]
1.8. Pula – Öcs – [Ajka]
1.9. Hévíz – Zalakomár
1.10. Vállus – Keszthely
1.11. Lengyeltóti – Balatonboglár
1.12. Hollád – [Szenyér]
1.13. M7 és 7. sz. főút összekötései: Balatonszárszónál, Balatonőszödnél, Ordacsehinél, Balatonfenyvesnél

 2. Tervezett térségi szerepkörű összekötő utak
2.1. Zalakomár – Zalakaros – Zalaújlak – [Nagybakónak – Újudvar]
2.2. Csömend – [Somogyfajsz – Juta]
2.3. Lengyeltóti – Somogymeggyes – Tab – Som (65. sz. főút)
2.4. Tótvázsony (77. sz. főút) – Hidegkút – Balatonszőlős – Aszófő (71. sz. főút)
2.5. Nagyvázsony (77. sz. főút) – Zánka (71. sz. főút)
2.6. Tapolca (Diszel) (77. sz. főút) – Badacsonytomaj (71. sz. főút)
2.7. Zalaszántó – Várvölgy – Lesencetomaj
2.8. elkerülők: Tapolca, Monostorapáti, Kapolcs, Nagyvázsony, Badacsonytomaj – Badacsonytördemic, Pula, Kereki 

– Kőröshegy, Andocs, Lengyeltóti
 3. Tervezett mellékutak:

3.1. [Kerecseny] – Zalamerenye
3.2. Szegerdő – Vörs
3.3. Tikos – Szegerdő
3.4. Csömend – Somogyszentpál
3.5. Somogyszentpál – Táska
3.6. Fonyód – Buzsák
3.7. Ordacsehi – Szőlősgyörök
3.8. Hács – Kisberény
3.9. Karád – Kötcse
3.10. Teleki – Nagycsepely
3.11. Bálványos – Pusztaszemes
3.12. Sérsekszőlős – Zala
3.13. Tab – Torvaj
3.14. Bábonymegyer – Nyim
3.15. Balatonendréd – Ságvár
3.16. Csajág – Balatonakarattya
3.17. Küngös – Balatonkenese
3.18. [Papkeszi] – Küngös – [Jenő]
3.19. Balatonkenese – [Papkeszi]
3.20. Felsőörs (Köveskútpuszta) – Szentkirályszabadja – [Veszprém]
3.21. Barnag – Nagyvázsony (77. sz. főút)
3.22. Dörgicse – Tagyon
3.23. Szentjakabfa – Monoszló
3.24. Monoszló – Balatoncsicsó
3.25. Balatonhenye – Monoszló
3.26. Öcs – Taliándörögd
3.27. Taliándörögd – [Szőc]
3.28. Kővágóörs
3.29. Kékkút – Mindszentkálla
3.30. Keszthely
3.31. Várvölgy – Uzsa
3.32. Rezi – Vállus
3.33. Vindornyaszőlős – Vindornyalak
3.34. Vindornyafok – 7327. j. mellékút
3.35. Vindornyaszőlős – [Sénye]
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3.36. Nemesbük – [Zalaköveskút]
3.37. Karmacs – Hévíz
3.38. Bókaháza – Gétye – [Szentpéterúr]
3.39. Dióskál – [Orosztony]
3.40. Balatonmagyaród – Zalakomár
3.41. Litér – Királyszentistván
3.42. Aszófői átkötés 7303. és 7307. j. mellékutak között
3.43. Nagyvázsonyi átkötés a 77. sz. főút és elkerülője között
3.44. Ádánd – Szabadhídvég
3.45. Zánkai átkötés 7312. és 7313. j. mellékutak között”

7. melléklet a 2019. évi LXIV. törvényhez

 1. A Trtv. 12/2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 10. sorral egészül ki:

(A B)

„

10. 226 Tapolca – [Zalahaláp]
”

2019. évi LXV. törvény
a képviselők mentelmi jogával összefüggésben egyes törvények módosításáról*

1. §  Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 11.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„11.  § Az európai parlamenti képviselők választásán jelöltként igazolt személyt az  országgyűlési képviselők 
választásán jelöltként igazolt személlyel azonos mentelmi jog illeti meg.”

2. §  Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 79. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„79. § (1) A mentelmi jog a képviselőt a megválasztása napjától illeti meg.
(2) A  képviselők választásán jelöltként igazolt személyt − a  (3)  bekezdésben meghatározott kivétellel − 
a képviselőkkel azonos mentelmi jog illeti meg azzal az eltéréssel, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséről a Nemzeti 
Választási Bizottság határoz, és a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt a Nemzeti Választási Bizottság 
elnökéhez kell benyújtani.
(3) Ha a képviselők választásán jelöltként igazolt személy az  igazolást megelőzően elrendelt személyi szabadságot 
érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés hatálya alatt áll, vagy vele szemben az  igazolást megelőzően vádat 
emeltek, ezen büntetőeljárás tekintetében nem illeti meg a 74. § (1) bekezdésében meghatározott jog.”

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

4. §  A 2. § az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2019. július 2-i ülésnapján fogadta el.



4496 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 119. szám 

III. Kormányrendeletek

A Kormány 164/2019. (VII. 8.) Korm. rendelete
a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált 
rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és 
az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 6. és 27. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a  Budapesti Olimpiai Központ integrált 
rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § E rendeletnek a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ 
integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 164/2019.  
(VII. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr7.) megállapított 2/B. § (3) bekezdését a Módr7. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

2. §  A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a  Budapesti Olimpiai Központ integrált 
rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2/B.  § (3)  bekezdésében az  „építmény – így 
különösen gyalogos híd és lépcső – elhelyezhető” szövegrész helyébe az „építmény – így különösen gyalogos híd és 
lépcső –, valamint jegypénztár és felvonó rendeltetésű építmény elhelyezhető” szöveg lép.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelete
a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 
156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül 
helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében, 
valamint a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi 
CIX. törvény 10.  § (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a  vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 
156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 156/2017. Korm. rendelet) 2.  § 1.  pont c)  alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában
behozatal: kereskedelmi ügylet, amelynek során az  Európai Unió vámterületén kívüli területről (a továbbiakban: 
harmadik ország)]
„c) szoftver vagy technológia Európai Unión kívüli országból történő átvételére írásos formában vagy más 
adathordozón, valamint telefax vagy telefon útján Magyarország területén kerül sor;”
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 (2) A 156/2017. Korm. rendelet 2. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„10. haditechnikai eszköz: az 1. mellékletben meghatározott termék;”

 (3) A 156/2017. Korm. rendelet 2. § 16. pontja a következő c) és d) alponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában
kivitel:)
„c) szoftver vagy technológia átadása elektronikus eszközök, így különösen fax, telefon, elektronikus levél vagy 
bármely más elektronikus eszköz útján az Európai Unión kívüli rendeltetési helyre; ez magában foglalja a szoftver 
vagy technológia hozzáférhetővé tételét is az Európai Unión kívüli természetes vagy jogi személyek számára, vagy
d) technológia szóbeli átadása Európai Unión kívüli természetes vagy jogi személyek számára;”

 (4) A 156/2017. Korm. rendelet 2. § 21. pont a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában
transzfer: uniós árunak minősülő haditechnikai eszköz átadása vagy szállítása egy Európai Unió tagállamában lévő 
szállító és egy valamely másik tagállamban található címzett között, amely lehet:)
„a) kiszállítás: kereskedelmi ügylet, amelynek során a  haditechnikai eszköz vagy szolgáltatás Magyarország 
területéről az Európai Unió valamely tagállamába kerül, beleértve az ideiglenes árumozgást, valamint szoftver vagy 
technológia Európai Unió tagállamába szóban, írásos formában, elektronikus úton, faxon vagy telefonon történő 
továbbítását, illetve hozzáférhetővé tételét,
b) beérkezés: kereskedelmi ügylet, amelynek során a  haditechnikai eszköz vagy szolgáltatás az  Európai Unió 
valamely tagállamából érkezik Magyarország területére, beleértve az ideiglenes árumozgást, valamint szoftver vagy 
technológia Európai Unió tagállamából történő átvételét szóban, írásos formában, elektronikus úton, faxon vagy 
telefonon;”

 (5) A 156/2017. Korm. rendelet 2. § 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„23. tranzit: olyan szállítási folyamat, amelynek során haditechnikai eszközt Magyarország területén keresztül 
úgy szállítanak át, hogy annak vámjogi helyzetében változás nem történik, továbbá tranzitnak minősül az  olyan 
átrakodásos tranzitügylet is, amely szállítási folyamat során a haditechnikai eszköz nem ugyanazon szállítóeszközön 
hagyja el Magyarország területét, amelyen Magyarország területére érkezett;”

2. § (1) A 156/2017. Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem kell külön engedélyt beszerezniük a Httv. 2. §-a szerinti tevékenységhez)
„a) a  Magyar Honvédség, a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a  rendvédelmi szervek kutatással és fejlesztéssel, 
javítással és karbantartással, műszaki támogató tevékenységgel foglalkozó, haditechnikai eszköz üzembe helyezését 
és üzemben tartását, kezelésük és alkalmazásuk elméleti és gyakorlati oktatását, kiképzést felölelő haditechnikai 
szolgáltatást nyújtó, valamint hatástalanítást, megsemmisítést, múzeumi tevékenységet végző, továbbá a  Magyar 
Honvédség közbeszerzési, beszerzési eljárásokban ajánlatkérőként eljáró szervezeti egységeinek, továbbá”

 (2) A 156/2017. Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem kell engedély az e rendelet 2. § 11. pontjában meghatározott tevékenységhez, ha)
„b) a  szállítást – kötelezettségei teljesítéséhez – az  Európai Unió, az  Észak-atlanti Szerződés Szervezete vagy 
a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség végzi vagy végezteti,”

3. §  A 156/2017. Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § Az  egyes, a  halálbüntetés, a  kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy 
büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/125 európai parlamenti 
és tanácsi rendelet által nem szabályozott kérdések esetében e  rendelet előírásai alkalmazandók, kivéve annak 
a  IV.  mellékletében meghatározott termékekkel kapcsolatos, nem e  kormányrendelet hatálya alá tartozó hatósági 
eljárásokat.”

4. § (1) A 156/2017. Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kérelmet el kell utasítani, ha)
„a) a  kérelmezett tevékenység ellentétes Magyarország kül- és biztonságpolitikai érdekeivel vagy nemzetközileg 
vállalt kötelezettségeivel,”

 (2) A 156/2017. Korm. rendelet 9. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hatóság az  engedély hatályát legfeljebb 6 hónapos időtartamra felfüggesztheti, és az  engedélyben foglalt jogok 
gyakorlását a felfüggesztés időtartamára megtilthatja, ha)
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„a) a (2) bekezdés alapján – ide nem értve az (1) bekezdés c) pontja szerinti eseteket – az engedély visszavonásának 
lenne helye, és az  erre okot adó körülmény megszüntetése érdekében az  engedéllyel rendelkező vállalkozás 
(a továbbiakban: engedélyes) a Hatósággal együttműködik,”

 (3) A 156/2017. Korm. rendelet 9. § (6) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A Hatóság az  engedély hatályát legfeljebb 6 hónapos időtartamra felfüggesztheti, és az  engedélyben foglalt jogok 
gyakorlását a felfüggesztés időtartamára megtilthatja, ha)
„d) a  (2) bekezdés és az  (1) bekezdés c) pontja alapján az engedély visszavonásának lenne helye, azonban az erre 
okot adó körülmény az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti szervek írásos véleménye alapján megszüntethető, és 
megszüntetése érdekében az engedélyes a Hatósággal együttműködik.”

5. §  A 156/2017. Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Haditechnikai eszköz kivitelére, újrakivitelére, valamint harmadik ország részére történő szolgáltatás nyújtására 
– kivéve az  EGT-államokban, az  Amerikai Egyesült Államokban, Ausztrália, Japán, Kanada, Svájc és Új-Zéland 
államokban letelepedett végfelhasználók részére történő kivitelt, újrakivitelt és szolgáltatásnyújtást – szerződés 
kizárólag tárgyalási engedély birtokában köthető, az  abban meghatározott partnerrel és végfelhasználóra 
vonatkozóan, az abban engedélyezett haditechnikai eszközre vagy szolgáltatásra.”

6. § (1) A 156/2017. Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Hatóság az  ellátás biztonsága, valamint tartós ipari és kormányközi együttműködések előmozdítása 
érdekében meghatározott haditechnikai eszközök esetében az  EGT-államokban letelepedett szerződő felek, 
végfelhasználók vonatkozásában általános forgalmi engedélyt tesz közzé honlapján
a) a  hon- és rendvédelmi szervek, továbbá a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, illetve tanúsított vállalatok 
részére történő kiszállítás, kivitel, újrakivitel, szolgáltatásnyújtás, beérkezés, behozatal, illetve az  általuk történő 
szolgáltatás-igénybevétel,
b) a haditechnikai eszközök eredeti szállítója – mint címzett – részére karbantartásra és javításra, garanciális cserére, 
valamint kiállításra, bemutatóra, tesztelésre, bevizsgálásra irányuló devizamentes, ideiglenes árumozgással járó 
kiszállítás, kivitel, újrakivitel, beérkezés, behozatal
esetében.”

 (2) A 156/2017. Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  általános forgalmi engedély közvetlenül hatalmazza fel a  hatályos tevékenységi engedéllyel rendelkező 
vállalkozást az abban meghatározott haditechnikai eszköz transzferjének végrehajtására vagy más EGT tagállamba 
történő kivitelére és onnan történő behozatalára.”

 (3) A 156/2017. Korm. rendelet 18. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az általános forgalmi engedély terhére teljesített transzferekről, kivitelről és behozatalról a vállalkozás a Hatóság 
részére a 28. § szerint utólagosan szolgáltat adatot.”

7. §  A 156/2017. Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  258/2012/EU rendelet szerinti kiviteli engedély kizárólag hatályos tárgyalási engedély birtokában 
kérelmezhető, kivéve a 16. § (1) bekezdésében meghatározott államokba történő kivitelt.”

8. §  A 156/2017. Korm. rendelet 24. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Tranzit során a haditechnikai eszközök – az ügylet teljesítéséhez szükséges – tárolásának a 15. § (2) bekezdése 
szerinti biztonsági feltételeknek megfelelően kell történnie, erre feljogosító tevékenységi engedély alapján.”

9. § (1) A 156/2017. Korm. rendelet 36. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„a) az  egyes, a  halálbüntetés, a  kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés 
során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/125 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

 (2) A 156/2017. Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„h) a 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a védelmi vonatkozású termékek jegyzéke tekintetében 
történő módosításáról szóló, 2019. március 14-i (EU) 2019/514 számú bizottsági irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
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10. § (1) A 156/2017. Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) A 156/2017. Korm. rendelet 12. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

11. §  A 156/2017. Korm. rendelet
a) 9.  § (6)  bekezdés c)  pontjában az  „a tárgyalási engedély vagy a  forgalmi engedély” szövegrész helyébe 

az „a tárgyalási, bróker- vagy forgalmi engedély” szöveg,
b) 16. § (1) bekezdésében az „az EGT-államokban, az Amerikai Egyesült Államokban, Ausztrália, Japán, Kanada, 

Svájc és Új-Zéland államokban letelepedett” szövegrész helyébe az „az EGT-államokban, az Amerikai Egyesült 
Államokban, Ausztráliában, Japánban, Kanadában, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában, 
Svájcban és Új-Zélandon letelepedett” szöveg,

c) 19.  § (1)  bekezdésében az „az EGT-államokban, az  Amerikai Egyesült Államokban, Ausztráliában, Japánban, 
Kanadában, Svájcban vagy Új-Zélandon” szövegrész helyébe az „az EGT-államokban, az  Amerikai Egyesült 
Államokban, Ausztráliában, Japánban, Kanadában, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában, 
Svájcban vagy Új-Zélandon” szöveg,

d) 24.  § (2)  bekezdésében az „az EGT-államokat, az  Amerikai Egyesült Államokat, Ausztráliát, Japánt, Kanadát, 
Svájcot és Új-Zélandot” szövegrész helyébe az „az EGT-államokat, az Amerikai Egyesült Államokat, Ausztráliát, 
Japánt, Kanadát, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát, Svájcot és Új-Zélandot” szöveg,

e) 29. § (4) bekezdésében a „Tranzitügylet” szövegrész helyébe a „Tranzit” szöveg,
f ) 32.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a „2005. június 27-i 1236/2005/EK tanácsi rendelet” szövegrész helyébe 

a „2019. január 16-i (EU) 2019/125 európai parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg,
g) 36. § (1) bekezdésében az „állapítja meg” szövegrész helyébe az „állapít meg” szöveg
lép.

12. § (1) Hatályát veszti a 156/2017. Korm. rendelet
a) 2. § 16. pont a) alpontjában a „vagy” szövegrész,
b) 9. § (6) bekezdés b) pontjában a „vállalkozás” szövegrész.

 (2) Hatályát veszti a 156/2017. Korm. rendelet
a) 9. § (6) és (7) bekezdése,
b) 32.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a „ , továbbá 9.  § (6)  bekezdés szerinti, a  tevékenység felfüggesztésére 

vonatkozó előírás megsértése” szövegrész.

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 12. § (2) bekezdése 2020. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 11. § b)–d) pontja Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból történő kilépésének 

időpontjában lép hatályba.
 (4) A  11.  § b)–d)  pontja hatálybalépésének naptári napját a  külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását 

követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

14. § (1) Ez  a  rendelet a  2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a  védelmi vonatkozású termékek jegyzéke 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. március 14-i (EU) 2019/514 számú bizottsági irányelvnek való 
megfelelést szolgálja.

 (2) Ez  a  rendelet az  Egyesült Nemzeteknek a  nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, 
a  tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és a  lőszerek tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló jegyzőkönyve 
(az ENSZ tűzfegyverekről szóló jegyzőkönyve) 10.  cikkének végrehajtásáról, valamint a  tűzfegyverek, 
tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik kiviteli engedélyezési, behozatali és tranzit szabályainak 
létrehozásáról szóló, 2012. március 14-i 258/2012/EU rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít 
meg.

 (3) Ez a  rendelet az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy 
büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/125 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelethez

7 
 

1. melléklet a .../2019. (. .) Korm. rendelethez 
 

„1. melléklet a 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelethez 
 

Engedélyköteles haditechnikai eszközök és szolgáltatások jegyzéke 
 
Általános megjegyzések: 
 
1. A jelen jegyzékben szereplő „kifejezetten katonai” kifejezés a katonai, nemzetbiztonsági, 
rendvédelmi és rendészeti fogalomkört is tartalmazza.   
2. Az „idézőjelben” szereplő kifejezések rögzített fogalmak; lásd az e listához csatolt „Az e listában 
használt kifejezések fogalmának meghatározása” című részt. 
3. A vegyi anyagok helyenként névvel, illetőleg CAS-számmal vannak felsorolva. A lista az azonos 
szerkezeti képletű vegyi anyagokra vonatkozik (beleértve a hidrátokat is), függetlenül elnevezésüktől 
és CAS-számuktól. A CAS-számok feltüntetésének célja, hogy segítsenek az adott vegyi anyag vagy 
keverék azonosításában, tekintet nélkül a nómenklatúrára. A CAS-szám nem használható egyedi 
azonosítóként, mivel a felsorolt vegyi anyagok egyes formáinak különböző CAS-számuk van, és a 
felsorolt vegyi anyagot tartalmazó keverékeknek is különböző CAS-számuk lehet. 
4. Ahol jelen jegyzékben az angol vagy más idegen nyelven megfogalmazott termék megnevezés 
(vagy márkanév) szerepel, ott értelemszerűen a magyar nyelvű termék-meghatározás alá eső termék 
is engedélyköteles. 

I. Fejezet 

(ML1) 

Huzagolatlan csövű fegyverek 20 mm-nél kisebb kaliberrel, más kézifegyverek és automata 
fegyverek 12,7 mm (0,50 hüvelyk/inch) vagy kisebb kaliberrel és tartozékok a következők 
szerint, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek: 
 
Megjegyzés: Az ML1. Fejezet nem vonatkozik: 

a) a kifejezetten vaktöltényhez tervezett tűzfegyverekre és azokra, amelyek 
alkalmatlanok lövedék kilövésére; 
b) azokra a tűzfegyverekre, amelyeket kifejezetten a legfeljebb 500 m hatótávolságú, 
kikötött végű, robbanótöltetet vagy kommunikációs csatornát nem tartalmazó, 
irányított lövedékek indítására terveztek; 

  c) azokra a fegyverekre, amelyek nem központi gyújtású lőszert használnak és nem 
  teljesen automatikus tüzelési rendszerűek; 
  d) a „hatástalanított tűzfegyverekre”. 
 
a) puskák és vegyescsövű fegyverek, kézifegyverek, géppuskák, géppisztolyok és sorozatvetők; 
 
Megjegyzés: Az ML1. Fejezet a) pontja nem vonatkozik a következőkre: 
 
  a) az 1938 előtt gyártott puskák és vegyescsövű fegyverek; 
  b) az eredetileg 1890 előtt gyártott puskák és vegyescsövű fegyverek másolatai; 
  c) az 1890 előtt gyártott kézifegyverek, sorozatvetők és géppuskák és azok másolatai; 
  d) olyan puskák vagy kézifegyverek, amelyeket kifejezetten inert lövedékek sűrített 
  levegő vagy szén-dioxid segítségével történő kilövésére terveztek. 
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b) huzagolatlan csövű fegyverek, a következők szerint: 
 
 1. kifejezetten katonai használatra tervezett huzagolatlan csövű fegyverek; 
 
 2. más huzagolatlan csövű fegyverek, a következők szerint: 
 
  a) teljesen automata típushoz tartozó fegyverek; 
  b) félautomata és pumpás működtetésű típushoz tartozó fegyverek; 
 

Megjegyzés: Az ML1. Fejezet b) 2. pontja nem vonatkozik az olyan fegyverekre, 
amelyeket kifejezetten inert lövedékek sűrített levegő vagy szén-dioxid segítségével 
történő kilövésére terveztek. 

 
Megjegyzés: Az ML1. Fejezet b) pontja nem vonatkozik a következőkre: 
 
 a) az 1938 előtt gyártott huzagolatlan csövű fegyverek; 
 b) az eredetileg 1890 előtt gyártott huzagolatlan csövű fegyverek másolatai; 
 c) a vadászati és sport célra használt huzagolatlan csövű fegyverek. Ezek a fegyverek nem 
 lehetnek kifejezetten katonai célra tervezve vagy automata tüzelési rendszerűek; 
 d) a kifejezetten az alábbi célok bármelyikére tervezett huzagolatlan csövű fegyverek: 
 
  1. háziállatok levágása; 
  2. állatok elkábítása; 
  3. szeizmikus vizsgálatok; 
  4. ipari lövedékek kilövése; vagy 
  5. rögtönzött robbanószerkezetek (IED-k) hatástalanítása. 
 

NB. A hatástalanító eszközök tekintetében lásd az ML4. Fejezetet és a kettős 
felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1A006. pontját. 

 
c) hüvely nélküli lőszerrel működő fegyverek; 
 
d) az ML1. Fejezet a), b) vagy c) pontjában meghatározott fegyverekhez tervezett tartozékok, az 
alábbiak szerint: 
 
 1. leszerelhető tölténytárak; 
 2. hangtompítók; 
 3. az ilyen fegyverekhez tartozó különleges fegyverállványok; 
 4. lángrejtők; 
 5. elektronikus képfeldolgozási funkcióval rendelkező optikai célzókészülékek; 
 6. kifejezetten katonai felhasználásra tervezett optikai célzókészülékek; 
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II. Fejezet 
 

(ML2) 
 

20 mm és ennél nagyobb kaliberű huzagolatlan csövű fegyverek, más fegyverek és 
fegyverzetek 12,7 mm-nél (0,5 hüvelyk/inch) nagyobb kaliberrel, tűzvetők és tartozékok, és az 

azokhoz tervezett különleges részegységek, a következők szerint: 
 

a) Ágyúk, tarackok, gépágyúk, aknavetők, páncéltörő (fedezékromboló, tankelhárító) fegyverek, 
sorozatvetők, katonai lángszórók, puskák, hátrasiklás nélküli lőfegyverek, huzagolatlan csövű 
fegyverek és az ezekhez tartozó lángrejtő eszközök. 
 1. megjegyzés: Az ML2. Fejezet a) pontja magában foglalja a porlasztókat, adagolókat, 
 tároló tartályokat, és más különlegesen tervezett részegységeket is, amelyek az ML2. 
 Fejezet a) pontjában meghatározott berendezések folyékony hajtóanyag tölteteihez 
 használatosak. 
 2. megjegyzés: Az ML2. Fejezet a) pontja nem vonatkozik a következőkre: 

a) az 1938 előtt gyártott puskák, huzagolatlan csövű fegyverek és kombinált 
fegyverek; 
b) az eredetileg 1890 előtt gyártott puskák, huzagolatlan csövű fegyverek és 
kombinált fegyverek másolatai; 

  c) az 1890 előtt gyártott ágyúk, tarackok, gépágyúk és aknavetők; 
  d) a vadászati és sport célra használt huzagolatlan csövű fegyverek. Ezek a fegyverek 
  nem lehetnek kifejezetten katonai célra tervezve vagy automata tüzelési rendszerűek; 
  e) a kifejezetten az alábbi célok bármelyikére tervezett huzagolatlan csövű fegyverek: 
   1. háziállatok levágása; 
   2. állatok elkábítása; 
   3. szeizmikus vizsgálatok; 
   4. ipari lövedékek kilövése; vagy 
   5. rögtönzött robbanószerkezetek (IED-k) hatástalanítása; 
   NB. A hatástalanító eszközök tekintetében lásd az ML4. Fejezetet és a  
   kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1A006.  
   kategóriáját. 

f) a legfeljebb 500 m hatótávolságú, kikötött végű, robbanó töltetet vagy 
kommunikációs csatornát nem tartalmazó, irányított lövedékek kézi indítói. 

b) Füst, gáz és pirotechnikai vetők vagy generátorok, amelyeket kifejezetten katonai felhasználásra 
terveztek vagy alakítottak át. 
 Megjegyzés: Az ML2. Fejezet b) pontja nem vonatkozik a jelzőpisztolyra. 
c) Az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkező fegyverirányzékok és fegyverirányzék-
rögzítő szerelékek: 
 1. kifejezetten katonai használatra tervezték; és 
 2. kifejezetten az ML2. Fejezet a) pontjában meghatározott fegyverekhez tervezték; 
d) A kifejezetten az ML2. Fejezet a) pontjában felsorolt fegyverekhez tervezett fegyverállványok és 
leszerelhető tölténytárak. 
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III. Fejezet 

(ML3) 
 

Lőszerek és mechanikus gyújtószerkezetek, és az azokhoz tervezett különleges részegységek a 
következők szerint: 

 
a) az ML1., ML2. vagy ML12. Fejezetben meghatározott fegyverek és fegyverzetek lőszerei; 
b) az ML3. Fejezet a) pontjában meghatározott, kifejezetten lőszerekhez tervezett 
gyújtószerkezetek. 
 1. megjegyzés: A kifejezetten e célra tervezett, az ML3. Fejezetben meghatározott  
   részegységek felölelik az alábbiakat: 

a) fém- vagy műanyag termékek, mint például gyújtószerkezetek, lövedékcsészék, 
hüvelycsatlakozók, forgó hevederek és lőszerek fém alkatrészei; 
b) biztosító és élesítő eszközök, gyújtószerkezetek, szenzorok és robbantást kiváltó 
eszközök; 

  c) egyszeri működésű, nagy teljesítményű tápegységek; 
  d) éghető töltényhüvelyek; 
  e) lőszerek, többek között kazettás aknák, bombák és végfázis-vezérlésű lövedékek. 
 2. megjegyzés: Az ML3. Fejezet a) pontja nem vonatkozik a következőkre: 
  a) lövedék nélkül leperemezésre kerülő lőszerek (vaktöltény); 
  b) átlyuggatott lőporkamrás vaklőszerek; 

c) olyan egyéb vaklőszerek és oktatólőszerek, amelyek nem tartalmaznak az éles 
lőszerekhez tervezett lőszerelemeket; vagy 

  d) olyan lőszerelemek, amelyeket kifejezetten az ezen 2. megjegyzés a), b) vagy  
  c) pontjában meghatározott vaklőszerekhez vagy oktatólőszerekhez terveztek. 
 3. megjegyzés: Az ML3. Fejezet a) pontja nem vonatkozik azon lőszerekre, amelyeket 
 kifejezetten az alábbi célra terveztek: 
  a) jelzés; 
  b) madárriasztás; vagy 
  c) olajkút gázfáklya begyújtása. 

IV. Fejezet 

(ML4) 
 
Bombák, torpedók, nem irányított és irányított rakéták, más robbanó eszközök és töltetek, 
valamint a hozzájuk tartozó berendezések és tartozékok a következő felsorolás szerint, 
továbbá a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek: 
 
NB.1: Az irányítás és navigáció eszközei vonatkozásában lásd az ML11. Fejezetet. 
NB.2: A légi járművek rakétavédelmi rendszerei (AMPS) vonatkozásában lásd az ML4. Fejezet c) 
pontját. 
 
a) Kifejezetten katonai célra kifejlesztett bombák, torpedók, gránátok, füst- és ködgránátok, nem 
irányított rakéták (reaktív töltetek), aknák, irányított rakéták, mélységi robbanó töltetek, romboló 
eszközök, romboló készletek, „pirotechnikai eszközök”, töltetek és szimulátorok (berendezések, 
amelyek a felsorolt eszközök jellemzőit szimulálják). 
 Megjegyzés: Az ML4. Fejezet a) pontja magában foglal: 
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  a) füst- és ködgránátokat, gyújtóbombákat és robbanó eszközöket; 
  b) rakétahajtómű fúvókákat és visszatérő szerkezetek orrkúpjait. 
 
b) Az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkező berendezések: 
 1. kifejezetten katonai használatra tervezték; és 
 2. kifejezetten az alábbiak bármelyikével összefüggő „tevékenység” céljára tervezték: 
  a) az ML4. Fejezet a) pontjában meghatározott eszközök valamelyike; vagy 
  b) rögtönzött robbanószerkezetek (IED-k). 
 
 Műszaki megjegyzés: 
 Az ML4. Fejezet 2.b) pontja alkalmazásában a „tevékenység” a következőkre  vonatkozik: 
 kezelés, indítás, telepítés, irányítás, leszerelés, robbantás, működtetés,  egyszeri 
 üzemeltetésre való energiaellátás, csapdává alakítás, zavarás, keresés,  felfedés, leállítás 
 vagy megsemmisítés. 
 1. megjegyzés: Az ML4. Fejezet b) pontja magában foglal: 

a) mobil gázcseppfolyósító berendezést, amely naponta min. 1 000 kg gáznak a 
folyékony alakban történő előállítására alkalmas; 

  b) úszóképes villamos vezetéket, amely mágneses aknák felszedésére alkalmas. 
2. megjegyzés: Az ML4. Fejezet b) pontja nem vonatkozik azokra a kézi készülékekre, 
amelyeket kizárólag fémtárgyak kimutatására terveztek és nem képesek megkülönböztetni az 
aknákat más fém tárgyaktól. 

 
c) Légi járművek rakétavédelmi rendszerei (AMPS). 
 
 Megjegyzés: Az ML4. Fejezet c) pontja nem vonatkozik az alábbiak mindegyikével 
 rendelkező AMPS-ekre: 
  a) Az alábbi rakétajelző érzékelők bármelyike: 

1. 100 és 400 nm közötti érzékelési csúcsteljesítménnyel rendelkező passzív 
érzékelők; vagy 

   2. aktív pulzált doppler rakétajelző érzékelők; 
  b) Ellentevékenységet generáló kiszóró rendszerek; 

 c) Látható és infravörös jelet egyaránt kibocsátó világítótöltetek a föld-levegő 
 rakéták eltérítésére; és 

d) „Polgári légi járműre” felszerelt AMPS, amely az alábbi jellemzők mindegyikével 
rendelkezik: 

1. Az AMPS csak olyan konkrét „polgári légi járművön” működtethető, amelybe 
az adott konkrét AMPS-t beszerelték, és amely rendelkezik az alábbiak 
valamelyikével: 
 a) polgári típusú minősítéssel, amelyet egy vagy több uniós tagállam 
 vagy a Wassenaari Megállapodásban részt vevő állam polgári légügyi 
 hatósága bocsátott ki; vagy 
 b) azzal egyenrangú, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) 
 által elismert okmánnyal; 
2. Az AMPS a „szoftverhez” való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására 
szolgáló védelmet alkalmaz; és 
3. Az AMPS rendelkezik olyan aktív mechanizmussal, amely megakadályozza a 
rendszer működését, ha azt eltávolították abból a „polgári légi járműből”, 
amelyikbe eredetileg beszerelték. 
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V. Fejezet 

(ML5) 
 

Kifejezetten katonai célra tervezett tűzvezető, és kapcsolódó készültségi és riasztó eszközök, 
továbbá a kapcsolódó rendszerek, teszt és illesztő és ellentevékenység berendezései és a 

kifejezetten azokhoz tervezett részegységek és tartozékok a következők szerint: 
 

a) fegyverirányzékok, bombavető számítógépek, lövegbeállító irányzó berendezések és 
fegyverzetirányító rendszerek; 
b) célfelderítő, célmegjelölő, távolságmérő, megfigyelő vagy rávezető rendszerek; felderítés, 
adatfúzió, felismerés vagy azonosítás berendezései és szenzor integrációs berendezések; 
c) az ML5. Fejezet a) és b) pontjában meghatározott eszközök elleni ellentevékenység eszközei; 
 
 Megjegyzés: Az ML5. Fejezet c) pontja alkalmazásában az ellentevékenység eszközei közé 
tartoznak a felderítő berendezések is. 
 
d) az ML5. Fejezet a), b) vagy c) pontjában meghatározott eszközök kipróbálásához vagy 
illesztéséhez használatos berendezések, amelyeket kifejezetten e célra terveztek. 

VI. Fejezet 

(ML6) 
 

Szárazföldi járművek és részegységeik, a következők szerint: 
 
NB. Az irányítás és navigáció eszközei vonatkozásában lásd az ML11. Fejezetet. 
 
a) Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy arra átalakított szárazföldi járművek és 
részegységeik. 
 
 Műszaki megjegyzés: 
 Az ML6. Fejezet a) pontja alkalmazásában a szárazföldi járművek kifejezés magában 
 foglalja a pótkocsikat is. 
 
b) Egyéb szárazföldi járművek és részegységeik, a következők szerint: 
 1. Az alábbi jellemzők mindegyikével rendelkező járművek: 

a) járművek, amelyeket a III. szint (lásd: NIJ 0108.01, 1985. szeptember, vagy a 
megfelelő nemzeti szabvány) szerinti vagy annál jobb ballisztikai védelmi képességet 
biztosító anyagokkal vagy részegységekkel gyártottak vagy láttak el; 
b) olyan hajtómű, amely egyszerre hajtja meg mindkét elülső és hátulsó kereket, az 
olyan járműveket is beleértve, amelyek teherszállítás céljára további kerekekkel 
rendelkeznek, függetlenül attól, hogy azokat meghajtják-e vagy sem; 

 c) a jármű teljes (bruttó) súlya meghaladja a 4 500 kg-ot; és 
 d) terepjáró használatra tervezték vagy alakították át. 
 2. Az alábbi tulajdonságok mindegyikével rendelkező részegységek: 

a) kifejezetten az ML6. Fejezet b) pont 1. alpontjában meghatározott járművekhez 
tervezték; és 
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b) a III. szint (lásd: NIJ 0108.01, 1985. szeptember, vagy a megfelelő nemzeti 
szabvány) szerinti vagy annál jobb ballisztikai védelmi képességet biztosít. 
 

 NB. Lásd még az ML13. Fejezet a) pontját. 
 
 1. megjegyzés: Az ML6. Fejezet a) pontja magában foglalja az alábbiakat: 

a) harckocsik és más katonai fegyverzettel ellátott járművek, valamint fegyverek 
rögzítésére szolgáló előkészítéssel, vagy aknatelepítő, vagy az ML4. Fejezetben 
meghatározott lőszerek indítására szolgáló eszközökkel ellátott katonai járművek; 
b) páncélozott járművek; 
c) kétéltű és mély gázló képességgel rendelkező járművek; 
d) mentő járművek, lőszer vagy fegyverrendszerek, valamint a rakomány kezelésére 
szolgáló berendezések vontatására vagy szállítására használt járművek. 

 2. megjegyzés: Az ML6. Fejezet a) pontjában meghatározott szárazföldi jármű kifejezetten 
 katonai használatra történő átalakítása együtt jár olyan szerkezeti, elektromos vagy 
 mechanikai változtatással, amely magában foglal egy vagy több kifejezetten katonai 
 felhasználásra tervezett részegységet. Ilyen részegységek az alábbiak: 

a) pneumatikus kerékköpeny, amelyet kifejezetten golyóálló tulajdonsággal terveztek; 
b) az alapvető fontosságú részek páncélozott védelme (pl. üzemanyagtartály vagy 
járműkabin); 
c) különleges megerősítések fegyverzet felszereléséhez vagy rögzítéséhez; 
d) világítás elsötétítés esetére. 

 3. megjegyzés: Az ML6. Fejezet nem vonatkozik az olyan polgári járművekre, amelyeket 
 pénz- vagy értékszállításra terveztek vagy alakítottak át. 
 4. megjegyzés: Az ML6. Fejezet nem vonatkozik az olyan járművekre, amelyek 
 megfelelnek az alábbi kritériumok mindegyikének: 

a) 1946 előtt gyártották; 
b) nem rendelkeznek az EU közös katonai listáján meghatározott és 1945 után gyártott 
eszközökkel, kivéve a jármű eredeti alkatrészeinek vagy tartozékainak másolatait; és 
c) nincsenek felszerelve az ML1., ML2. vagy ML3. Fejezetben meghatározott fegyverrel, 
kivéve ha az működésképtelen és alkalmatlan lövedék kilövésére. 

VII. Fejezet 

(ML7) 
 

Vegyi anyagok, „biológiai anyagok”, „tömegoszlató harcanyagok”, radioaktív anyagok, 
kapcsolódó berendezések, részegységek és anyagok a következők szerint: 

 
a) „Biológiai anyagok” vagy radioaktív anyagok, amelyeket úgy szelektáltak vagy úgy 
módosítottak, hogy azok minél hatékonyabban legyenek képesek emberek vagy állatok halálát, 
illetve testi sérülését okozni, vagy berendezésekben, a termésben vagy a környezetben kárt tenni; 
b) Vegyi harcanyagok (CW), beleértve: 

1. idegrendszerre ható vegyi harcanyagok: 
a) O-alkil (legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkilt) alkil 
 (metil, etil, n-propil vagy izopropil) - fluorfoszfonátok, úgymint: 
 O-izopropil-metil-fluorfoszfonát (CAS 107-44-8); és  
 O-pinakolil-metil-fluorfoszfonát (CAS 96-64-0); 
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b) O-alkil (legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkilt) N,N-
dialkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil) amino-ciánfoszfátok, úgymint: O-etil 
N,N-dimetilamino-cianfoszfát (CAS 77-81-6); 
c) O-alkil (H vagy legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a 
cikloalkilt), S-2-dialkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil)-aminoetil-alkil (metil, 
etil, n-propil vagy izopropil) foszfonotiolátok és megfelelő alkilált és protonált 
sók, úgymint: 

VX: O-etil S-2-diizopropilaminoetil metiltiolfoszfonát (CAS 50782-69-9); 
2. hólyaghúzó vegyi harcanyagok: 

a) kénmustárok, úgymint: 
 1. 2-klóretil-klórmetilszulfid (CAS 2625-76-5); 
 2. bisz(2-klóretil)-szulfid (CAS 505-60-2); 
 3. bisz(2-klóretiltio)-metán (CAS 63869-13-6); 
 4. 1,2-bisz(2-klóretiltio)-etán (CAS 3563-36-8); 
 5. 1,3-bisz(2-klóretiltio)-n-propán (CAS 63905-10-2); 
 6. 1,4-bisz(2-klóretiltio)-n-bután (CAS 142868-93-7); 
 7. 1,5-bisz(2-klóretiltio)-n-pentán (CAS 142868-94-8); 
 8. bisz(2-klóretil-tiometil)éter (CAS 63918-90-1); 
 9. bisz(2-klóretil-tioetil)éter (CAS 63918-89-8); 
b) hólyaghúzó harci gázok (luizitok), úgymint: 
 1. 2-klórvinil-arzindiklorid (CAS 541-25-3); 
 2. trisz(2-klórvinil)-arzin (CAS 40334-70-1); 
 3. bisz(2-klórvinil)-arzinklorid (CAS 40334-69-8); 
c) nitrogénmustárok, úgymint: 
 1. HN1: bisz(2-klóretil)-etilamin (CAS 538-07-8); 
 2. HN2: bisz(2-klóretil)-metilamin (CAS 51-75-2); 
 3. HN3: trisz(2-klóretil)amin (CAS 555-77-1); 

3. cselekvőképességet akadályozó vegyi harcanyagok, úgymint: 
a) 3-kvinuklidinil-benzilát (BZ) (CAS 6581-06-2); 

4. lombtalanító (defoliáns) vegyi harcanyagok, úgymint: 
a) butil 2-klóro-4-fluorofenoxiacetát (LNF); 
b) (2,4,5-triklór-fenoxi)-ecetsav (CAS 93-76-5) keverve (2,4-diklór-fenoxi)-
ecetsavval (CAS 94-75-7) (Agent Orange (CAS 39277-47-9)); 

c) CW bináris prekurzorok és kulcs prekurzorok a következők szerint: 
 1. alkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil foszfonil-difluorid, mint  

DF: metil-foszfonil-difluorid (CAS 676-99-3); 
2. O-alkil (H vagy legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a  cikloalkilt) 

O-2-dialkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil)-aminoetil-alkil  (metil, etil, 
n-propil vagy izopropil)-foszfonitok és megfelelő alkilált és  protonált sók, 
úgymint: 

 QL: O-etil O-2-diizopropilamino-etil-metilfoszfonit (CAS 57856-11-8); 
3. klórszarin: O-izopropil-metilklórfoszfonát (CAS 1445-76-7); 
4. klórszomán: O-pinakolil-metilklórfoszfonát (CAS 7040-57-5). 

d) „Tömegoszlató anyagok”, aktív összetevőkből álló vegyi anyagok és azok kombinációi, 
beleértve: 

1. α-bromofenilacetonitril, (α-bromobenzil-cianid) (CA) (CAS 5798-79-8); 
2. [(2-klórfenil) metilén] propándinitril, (o-klórbenzilidénmalononitril) (CS) (CAS 
 2698-41-1); 
3. 2-klór-1-feniletanon, fenacil-klorid (ω-klóracetofenon) (CN) (CAS 532-27-4); 
4. dibenz-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8); 
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5. 10-klór-5,10-dihidrofenarzin, (fenarzin klorid), (Adamzit), (DM) (CAS 578-94-9); 
6. N-Nonanoilmorfolin, (MPA) (CAS 5299-64-9) 
 

 1. megjegyzés: Az ML7. Fejezet d) pontja nem vonatkozik azokra a „tömegoszlató 
 harcanyagokra”, amelyek kiszerelése egyedi és személyes önvédelemre szolgál. 
 2. megjegyzés: Az ML7. Fejezet d) pontja nem vonatkozik az élelmiszertermelési és 
 gyógyászati célokra azonosított és csomagolt aktív összetevőkből álló vegyi anyagokra  és 
 azok kombinációira. 
 
e) A következőkben felsoroltak bármelyikének és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek 
szétterítésére tervezett vagy átalakított, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított 
berendezések: 

1. az ML7. Fejezet a), b) vagy d) pontjaiban meghatározott anyagok; vagy 
2. az ML7. Fejezet c) pontja alatt felsorolt prekurzorokból készült vegyi harcanyagok. 

f) Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított védelmi és mentesítő berendezések, 
részegységek és vegyi keverékek a következők szerint: 

1. az ML7. Fejezet a), b) vagy d) pontjában felsorolt anyagok elleni védelem céljára 
tervezett vagy átalakított berendezések és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek; 
2. az ML7. Fejezet a) vagy b) pontja alatt felsorolt anyagokkal szennyezett 
létesítmények vegyi mentesítésére tervezett vagy átalakított berendezések és azok 
részegységei; 
3. kifejezetten az ML7. Fejezet a) vagy b) pontja alatt felsorolt anyagokkal szennyezett 
létesítmények mentesítésére kifejlesztett vagy előállított vegyi keverékek. 
 
Megjegyzés: Az ML7. Fejezet f) pont 1. alpontja magában foglalja a következőket: 
 a) a kifejezetten nukleáris, biológiai és vegyi szűrésre tervezett, vagy átalakított 
 légkondicionáló berendezések; 
 b) védőruházat. 
 
NB. A polgári gázálarcok, védő- és fertőtlenítő felszerelésekről további részletek a 
kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1A004. kategóriájában 
is találhatók. 
 

g) Az ML7. Fejezet a), b) vagy d) pontjában meghatározott harcanyagok felderítésére vagy 
azonosítására tervezett vagy átalakított, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy 
átalakított berendezések továbbá kifejezetten az azokhoz tervezett részegységek. 

 
Megjegyzés: Az ML7. Fejezet g) pontja nem vonatkozik a személyi sugárzásmérő 
doziméterekre. 
 
NB. Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 
1A004. kategóriáját. 

 
h) A kifejezetten az ML7. Fejezet b) pontjában meghatározott vegyi harcanyagok érzékelésére vagy 
azonosítására tervezett vagy feldolgozott „biopolimerek” és az ezek előállításához használt 
specifikus sejtkultúrák. 
i) Vegyi harcanyagok semlegesítésére vagy lebontására szolgáló „biokatalizátorok” és azok 
biológiai rendszerei a következők szerint: 

1. a kifejezetten az ML7. Fejezet b) pontjában meghatározott vegyi harcanyagok 
semlegesítésére és lebontására tervezett, és a biológiai rendszerek irányított 
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laboratóriumi szelekciója vagy genetikai manipulációja eredményeként létrejövő 
„biokatalizátorok”; 
2. biológiai rendszerek, amelyek tartalmazzák az ML7. Fejezet i) pont 1. alpontjában 
meghatározott „biokatalizátorok” előállításához szükséges specifikus genetikai 
információt az alábbiak szerint: 
 a) „expressziós vektorok”; 
 b) vírusok; 
 c) sejtkultúrák. 
 

 1. megjegyzés: Az ML7. Fejezet b) és d) pontjai nem vonatkoznak a következőkre: 
a) cianogén-klorid (CAS 506-77-4); Lásd a kettős felhasználású termékek és 
technológiák uniós jegyzékének 1C450.a.5. ellenőrzési jegyzékszámát. 
b) hidrogén-cianid (CAS 74-90-8); 
c) klór (CAS 7782-50-5); 
d) karbonil klorid (foszgén) (CAS 75-44-5); Lásd a kettős felhasználású termékek és 
technológiák uniós jegyzékének 1C450.a.4. ellenőrzési jegyzékszámát. 
e) difoszgén (triklórmetil-klórformiát) (CAS 503-38-8); 
f) 2004 óta nem használatos; 
g) xilil-bromid, orto: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4);  
h) benzil-bromid (CAS 100-39-0); 
i) benzil-jodid (CAS 620-05-3); 
j) brómaceton (CAS 598-31-2); 
k) cianogén-bromid (CAS 506-68-3); 
l) brómmetil-etil-keton (CAS 816-40-0); 
m) klóraceton (CAS 78-95-5); 
n) etil-jódacetát (CAS 623-48-3); 
o) jódaceton (CAS 3019-04-3); 
p) klórpikrin (CAS 76-06-2). Lásd a kettős felhasználású termékek és technológiák 
uniós jegyzékének 1C450.a.7. ellenőrzési jegyzékszámát. 
 
2. megjegyzés: Az ML7. Fejezet h) pontjában és i) pont 2. alpontjában meghatározott 
sejtkultúrák és biológiai rendszerek kizárólagosak és ezek az alpontok nem vonatkoznak 
a polgári célt szolgáló sejtekre vagy biológiai rendszerekre, amelyeket például a 
mezőgazdaságban, gyógyszeriparban, egészségügyben, állatgyógyászatban, 
környezetvédelemben, hulladékfeldolgozásban vagy élelmiszeriparban alkalmaznak. 

VIII. Fejezet 

(ML8) 
 

„Energiahordozó anyagok” és kapcsolódó összetevők, a következők szerint: 
 

NB.1. Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1C011. 
kategóriáját. 
NB.2. Töltetekért és eszközökért lásd az ML4. Fejezetet, valamint a kettős felhasználású termékek és 
technológiák uniós jegyzékének 1A008. kategóriáját. 
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 Műszaki megjegyzések: 
1. Az ML8. Fejezet c) pont 11. és 12. alpontja kivételével, az ML8. Fejezet 
alkalmazásában a „keverék” két vagy több anyag összetételét jelenti, amelyek közül 
legalább az egyik az ML8. Fejezetben szerepel. 
2. Ez a lista az ML8. Fejezetben szereplő minden anyagra vonatkozik, még akkor is, ha 
nem a feltüntetett alkalmazásra szolgál. (pl. a TAGN főképpen robbanóanyagként 
használatos, de üzemanyagként vagy oxidálószerként is ismert). 
3. Az ML8. fejezet alkalmazásában a részecskeméret a tömeg vagy térfogat szerinti 
átlagos részecskeátmérőt jelenti. A részecskemérettel kapcsolatos mintavételezés és a 
részecskeméret meghatározása nemzetközi szabványok vagy azokkal egyenértékű 
tagállami szabványok alapján fog történni. 
 

a) „Robbanóanyagok” és azok „keverékei”: 
1. ADNBF (aminodinitrobenzofuroxán vagy 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazán-1-oxid) 
(CAS 97096-78-1); 
2. BNCP [cisz-bisz (5-nitrotetrazolato) tetra amin-kobalt (III) perklorát] (CAS 117412-
28-9); 
3. CL-14 (diamino-dinitrobenzofuroxán vagy 5,7-diamino-4,6-dinitrobenzofurazán-1-
oxid) (CAS 117907-74-1); 
4. CL-20 (HNIW vagy hexanitrohexaazaizowurtzitán) (CAS 135285-90-4); CL-20 
klatrátjai [lásd még VIII. Fejezet g) pont „Perkurzorok” 3. és 4. alpontját]; 
5. CP [2-(5-cianotetrazoláto) penta amin-kobalt (III) perklorát] (CAS 70247-32-4); 
6. DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroetilén, FOX7) (CAS 145250-81-3); 
7. DATB (diaminotrinitrobenzol) (CAS 1630-08-6); 
8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazin); 
9. DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropirazin-1-oxid, PZO) (CAS 194486-77-6); 
10. DIPAM (3,3′-diamino-2,2′,4,4′,6,6′-hexanitrobifenil vagy dipikramid)(CAS  
  17215-44-0); 
11. DNGU (DINGU vagy dinitroglikoluril) (CAS 55510-04-8); 
12. furazanok a következők szerint: 
 a) DAAOF (DAAF, DAAFox vagy diaminoazoxifurazan); 
 b) DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS 78644-90-3); 
13. HMX és változatai az alábbiak szerint: 
 a) HMX (ciklotetrametilén-tetranitramin, oktahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-
tetrazokin, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-cikloktán, oktogén) (CAS 2691-41-0); 
 b) HMX difluoroaminált analógjai; 
 c) K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabiciklo [3,3,0]-oktanon-3, 
tetranitroszemiglikouril vagy keto-biciklikus HMX) (CAS 130256-72-3); 
14. HNAD (hexanitroadamantán) (CAS 143850-71-9); 
15. HNS (hexanitrosztilbén) (CAS 20062-22-0); 
16. Imidazolok, a következők szerint: 
 a) BNNII [oktahidro-2,5-bisz(nitroimino)imidazo (4,5-d)imidazol]; 
 b) DNI (2,4-dinitroimidazole) (CAS 5213-49-0); 
 c) FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol); 
 d) NTDNIA [N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol]; 
 e) PTIA (1-pikril-2,4,5-trinitroimidazol); 
17. NTNMH [1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilén hidrazin]; 
18. NTO (ONTA vagy 3-nitro-1,2,4-triazol-5-on) (CAS 932-64-9); 
19. Polinitrokubánok több mint négy nitro csoporttal; 
20. PYX [2,6-Bisz(pikrilamino)-3,5-dinitropiridin] (CAS 38082-89-2); 
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21. RDX és változatai: 
 a) RDX (ciklotrimetilén-trinitramin, ciklonit, T4, hexahidro-1,3,5- trinitro-
 1,3,5-triazin, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-ciklohexén, hexogén) (CAS 121-82-4); 
 b) Keto-RDX (K-6 vagy 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazaciklohexanon) (CAS 115029-35-
 1); 
22. TAGN (triamino-guanidin-nitrát) (CAS 4000-16-2); 
23. TATB (triamino-trinitrobenzol) (CAS 3058-38-6) [lásd még a VIII. Fejezet g) pont  
7. alpontját]; 
24. TEDDZ [3,3,7,7-tetrabisz(difluoroamine) oktahidro-1,5-dinitro-1,5-diazocin]; 
25. Tetrazolok a következők szerint: 
 a) NTAT (nitrotriazol-aminotetrazol); 
 b) NTNT [1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol]; 
26. Tetril (trinitrofenil-metilnitramin) (CAS 479-45-8); 
27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalin) (CAS 135877-16-6) [lásd még a 
 VIII. Fejezet g) pont  6. alpontját]; 
28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidin) (CAS 97645-24-4) [lásd még a VIII. Fejezet g) pont 
2. alpontját]; 
29. TNGU (SORGUYL vagy tetranitroglikoluril) (CAS 55510-03-7); 
30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d] piridazin) (CAS 229176-04-9); 
31. Triazinok a következők szerint: 
 a) DNAM (2-oxi-4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS 19899-80-0); 
 b) NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahidro-1,3,5-triazin) (CAS 130400-13-4); 
32. Triazolok a következők szerint: 
 a) 5-azido-2-nitrotriazol; 
 b) ADHTDN (4-amino-3,5-dihidrazino-1,2,4-triazol dinitramid) (CAS 1614-08- 0); 
 c) ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol); 
 d) BDNTA (bisz-dinitrotriazol-amin); 
 e) DBT (3,3’-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4); 
 f) DNBT (dinitrobisztriazol) (CAS 70890-46-9); 
 g) 2010 óta nem használatos; 
 h) NTDNT [1-N-(2-nitrotriazolo) 3,5-dinitrotriazol]; 
 i) PDNT (1-pikril-3,5-dinitrotriazol); 
 j) TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1); 
33. az ML8. Fejezet a) pontja alatt fel nem sorolt robbanóanyagok, amelyek a 
következő jellemzők bármelyikével rendelkeznek: 
 a) maximális sűrűségnél a 8 700 m/s értéket meghaladó detonációs sebesség, 
 vagy 
 b) a 34 Gpa (340 kbar) értéket meghaladó detonációs nyomás; 
34. 2013 óta nem használatos; 
35. DNAN (2,4-dinitroanizol) (CAS 119-27-7); 
36. TEX (4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazaizowurtzitán); 
37. GUDN (karbamoilguanidinium-dinitroamid) FOX-12 (CAS 217464-38-5); 
38. Tetrazinek a következők szerint: 
 a) BTAT (bisz(2,2,2-trinitroetil)-3,6-diaminotetrazin); 
 b) LAX-112 (3,6-diamino-1,2,4,5-tetrazin-1,4-dioxid); 
39. 343 K (70 °C) és 373 K (100 °C) közötti olvadáspontú, energiahordozó ionos 
anyagok 6 800 m/s értéket meghaladó detonációs sebességgel vagy 18 GPa (180 kbar) 
értéket meghaladó detonációs nyomással; 
40. BTNEN (bisz(2,2,2-trinitroetil)-nitramin) (CAS 19836-28-3); 
41. FTDO (5,6-(3’,4’-furazano)-1,2,3,4-tetrazin-1,3-dioxid); 
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42. EDNA (Etilén-dinitramin) (CAS 505-71-5); 
 

 Megjegyzés: Az ML8. Fejezet a) pontja magában foglalja a „robbanó kokristályokat”. 
  Műszaki megjegyzés: 
  A „robbanó kokristály” olyan szilárd anyag, amely rendezett háromdimenziós  
  szerkezetet alkotó két vagy három olyan robbanó molekulából áll, amelyek  
  közül az ML8. Fejezet a) pontja legalább egyet megjelöl. 
 
b) „Hajtóanyagok”: 
 

1. Bármely olyan szilárd „hajtóanyag”, amelynek elméleti specifikus impulzusa 
(szabványos feltételek között): 
 a) több, mint 240 másodperc a nem fémezett, nem halogénezett „hajtóanyagok” 
 esetében; 
 b) több, mint 250 másodperc a nem fémezett, halogénezett „hajtóanyagok” 
 esetében; vagy 
 c) több, mint 260 másodperc a fémezett „hajtóanyagok” esetében; 
2. 2013 óta nem használatos; 
3. „Hajtóanyagok”, amelyek erőállandója nagyobb, mint 1 200 kJ/kg; 
4. „Hajtóanyagok”, amelyek 38 mm/s stabil egyenes vonalú égési sebességet képesek 
fenntartani szabványos feltételek között (késleltetett egyes szál formájában mérve) 68,9 
bar (6,89 MPa) nyomáson és 294 K (21 °C) hőmérsékleten; 
5. Elasztomerrel módosított, öntött, kétbázisú „hajtóanyag” (EMCDB), amelynek 
nyújthatósága maximális nyomáson, 233 K (-40 °C) hőmérsékleten az 5%-ot 
meghaladja; 
6. Bármely egyéb „hajtóanyag”, amely az ML8. Fejezet a) pontja alatt meghatározott 
összetevőt tartalmaz; 
7. Az EU közös katonai listájában máshol nem említett, kifejezetten katonai 
felhasználásra tervezett „hajtóanyagok”; 
 

c) „Pirotechnikai eszközök”, üzemanyagok és kapcsolódó összetevőik a következők szerint és azok 
„keverékei”: 
 

1. kifejezetten katonai célra kifejlesztett „légijármű”-üzemanyagok; 
 

  1. megjegyzés: Az ML8. Fejezet c) pont 1. alpontja nem vonatkozik a következő  
 „légijármű”-üzemanyagokra: JP-4, JP-5 és JP-8. 
 
  2. megjegyzés: Az ML8. Fejezet c) pont 1. alpontjában felsorolt    
 „légijármű”-üzemanyagok végtermékek, nem összetevők. 
 

2. alane (alumínium hidrid) (CAS 7784-21-6); 
3. boránok a következők szerint és azok származékai: 
 a) karboránok; 
 b) borán-homológok a következők szerint: 
  1. dekaborán (14) (CAS 17702-41-9); 
  2. pentaborán (9) (CAS 19624-22-7); 
  3. pentaborán (11) (CAS 18433-84-6); 
4. hidrazin és származékai, [lásd még az ML8. Fejezet d) pont (oxidáló hidrazin 
származékok) 8. és 9. alpontját]: 
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 a) hidrazin (CAS 302-01-2) 70% és magasabb koncentrációban; 
 b) monometil hidrazin (CAS 60-34-4); 
 c) szimmetrikus dimetil hidrazin (CAS 540-73-8); 
 d) nem-szimmetrikus dimetil hidrazin (CAS 57-14-7); 

 
Megjegyzés: Az ML8. Fejezet c) pont 4. pont a) alpontja a kifejezetten korrózió 
csökkentésére szolgáló hidrazin „keverékekre” nem vonatkozik. 

 
5. Fémes üzemanyagok, üzemanyag-„keverékek” vagy „pirotechnikai” „keverékek”, 
részecske formában, amelyek lehetnek gömbszerűek, atomizáltak, szferoidok, 
pikkelyesek vagy őröltek, melyek legalább 99%-ot tartalmaznak az alábbi anyagok 
bármelyikéből: 

 a) a következő fémek és azok „keverékei”: 
 
  1. berillium (CAS 7440-41-7) 60 µm -nél kisebb részecskemérettel; 

2. vaspor (CAS 7439-89-6) 3 µm vagy kisebb részecskemérettel vasoxidból 
hidrogénnel végzett redukciós gyártással előállítva; 
 

 b) az alábbi összetevőket tartalmazó „keverékek”: 
 

1. cirkónium (CAS 7440-67-7), magnézium (CAS 7439-95-4) vagy ezek 
ötvözetei 60 µm-nél kisebb részecskemérettel; vagy 
2. bór (CAS 7440-42-8) vagy bór-karbid (CAS 12069-32-8) üzemanyagok 
85%-os vagy magasabb tisztasággal és 60 µm-nél kisebb részecskemérettel; 

 
1. megjegyzés: Az ML8. Fejezet c) pont 5. alpontját a „robbanóanyagokra” és 
üzemanyagokra alkalmazni kell, függetlenül attól, hogy a fémeket vagy ötvözeteket 
alumíniumba, magnéziumba, cirkóniumba vagy berilliumba kapszulázták-e. 
   
2. megjegyzés: Az ML8. Fejezet c) pont 5. b) alpontja csak a részecske formában lévő fémes 
üzemanyagokra vonatkozik abban az esetben, ha azokat más anyagokkal összekeverik olyan 
katonai célú „keverékek”előállítása érdekében, mint például a folyékony, sűrű szuszpenziójú 
„hajtóanyagok”, a szilárd „hajtóanyagok” és a „pirotechnikai” „keverékek”. 
 
3. megjegyzés: Az ML8. Fejezet c) pont 5. b) 2. alpontja a bór-10-zel dúsított bórra és 
bórkarbidra (20%-nál magasabb bór-10 tartalommal) nem vonatkozik. 
 

6. kifejezetten lángszórókban vagy gyújtóbombákban történő felhasználáshoz 
összeállított, szénhidrogén üzemanyagoknál alkalmazott „sűrítőket”, mint például fém 
sztearátokat [pl. oktál (CAS 637-12-7)] vagy palmitátokat tartalmazó katonai anyagok; 
7. perklorátok, klorátok és kromátok, fémporral, vagy más nagy hatóerejű üzemanyag-
adalékokkal; 
8. gömbösített vagy gömbszerű alumíniumpor (CAS 7429-90-5) 60 µm vagy kisebb 
részecskemérettel, és legalább 99%-os alumínium tartalmú anyagból; 
9. titán szubhidrid (TiHn), amelynek sztöchiometriai egyenértéke n = 0,65-1,68; 
10. az ML8. Fejezet c) pont 1. alpontjában nem meghatározott, nagy energiasűrűségű 
 cseppfolyós üzemanyagok, az alábbiak szerint: 

a) szilárd és cseppfolyós üzemanyagot egyaránt tartalmazó olyan üzemanyag-
keverékek (mint például a bórtartalmú üzemanyag-keverékek), amelyek 
tömegalapú energiasűrűsége legalább 40 MJ/kg; 
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b) más nagy energiasűrűségű üzemanyagok és üzemanyag-adalékok (pl. kubán, 
ionos oldatok, JP-7, JP-10), amelyek térfogatalapú energiasűrűsége 293 K (20 
°C) hőmérsékleten egy atmoszféra (101,325 kPa) nyomás mellett mérve 
legalább 37,5 GJ/m3; 

 
Megjegyzés: Az ML8. Fejezet c) pont 10. pont b) alpontja nem alkalmazandó a finomított 
fosszilis üzemanyagokra, a bioüzemanyagokra és a polgári légi közlekedésben való 
használatra hitelesített hajtóművekben használt üzemanyagokra. 
 

11. „pirotechnikai” vagy pirofóros anyagok az alábbiak szerint: 
a) olyan „pirotechnikai” vagy pirofóros anyagok, amelyeket kifejezetten arra a 
 célra alakítottak ki, hogy az IR-spektrum bármely részén növeljék vagy 
 szabályozzák a kisugárzott energia termelődését; 
b) magnézium, politetrafluoretilén (PTFE) és egy vinilidén difluorid-
hexafluorpropilén kopolimer (mint például az MTV) keverékei; 

12. az ML8. Fejezetben máshol nem meghatározott olyan üzemanyag-keverékek, 
 „pirotechnikai” keverékek vagy „energiahordozó anyagok”, amelyek az alábbi 
 tulajdonságok mindegyikével rendelkeznek: 

a) a következő anyagok bármelyikének részecskéit 0,5%-nál nagyobb 
mennyiségben tartalmazzák: 
  1. alumínium; 
  2. berillium; 
  3. bór; 
  4. cirkónium; 
  5. magnézium; vagy 
  6. titán; 
b) az ML8. Fejezet 8. c) 12. a) pontjában meghatározott olyan részecskéket 
tartalmaznak, amelyek mérete egyik irányban sem éri el a 200 nm-t; és 
c) az ML8. Fejezet 8. c) 12. a) pontjában meghatározott olyan részecskéket 
tartalmaznak, amelyek fémtartalma legalább 60%; 

 
d) A következő oxidánsok és azok „keverékei”: 
 

1. ADN (ammónium dinitramid vagy SR 12) (CAS 140456-78-6); 
2. AP (ammónium perklorát) (CAS 7790-98-9); 
3. fluorgáznak a következőkben felsoroltak valamelyikével alkotott elegyei: 

 a) egyéb halogének; 
 b) oxigén; vagy 
 c) nitrogén; 

1. megjegyzés: Az ML8. Fejezet d) pont 3. alpontja nem vonatkozik a 
klór-trifluoridra (CAS 7790-91-2). 
2. megjegyzés: Az ML8. Fejezet d) pont 3. alpontja nem vonatkozik a 
gázállapotú nitrogén-trifluoridra(CAS 7783-54-2). 

4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidin) (CAS 78246-06-7); 
5. HAN (hidroxil-ammónium-nitrát) (CAS 13465-08-2); 
6. HAP (hidroxil-ammónium-perklorát) (CAS 15588-62-2); 
7. HNF (hidrazinium nitroformát) (CAS 20773-28-8); 
8. hidrazin-nitrát (CAS 37836-27-4); 
9. hidrazin perklorát (CAS 27978-54-7); 
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10. folyékony oxidáló szerek, gátolt vörösfüstös salétromsavból  (IRFNA) (CAS 
8007-58-7) összeállítva, vagy azt tartalmazva.  

 
Megjegyzés: az ML8. Fejezet d) pont 10. alpontja a nem gátolt vörösfüstös salétromsavra 
nem vonatkozik. 

 
e) Kötőanyagok, lágyítók, monomerek és polimerek a következők szerint: 
 

1. AMMO (azidometilmetiloxetán és annak polimerjei) (CAS 90683-29-7) [lásd még az 
ML8. Fejezet g) pont 1. alpontját]; 
2. BAMO (3,3-bisz(azidometil)oxetán és annak polimerjei) (CAS 17607-20-4) [lásd 
még az ML8. Fejezet g) pont 1. alpontját]; 
3. BDNPA [bis (2,2-dinitropropil)acetal] (CAS 5108-69-0); 
4. BDNPF [bis (2,2-dinitropropil)formal] (CAS 5917-61-3); 
5. BTTN (butanetrioltrinitrát) (CAS 6659-60-5) [lásd még az ML8. Fejezet g) pont 8. 
alpontját]; 
6. kifejezetten katonai felhasználásra kifejlesztett és a következők közül bármelyiket 
tartalmazó energetikai monomerek, lágyítók vagy polimerek: 

 a) nitrocsoportok; 
 b) azidocsoportok; 
 c) nitrát-csoportok; 
 d) nitraza-csoportok; vagy 
 e) difluoroamino csoportok; 

7. FAMAO (3-difluoroaminometil-3-azidometil oxetán) és annak polimerjei; 
8. FEFO [bisz-(2-fluoro-2,2-dinitroetil) formal] (CAS 17003-79-1); 
9. FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9); 
10. FPF-3 (poly-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluorometil-3-oxaheptane 1,7-diol 
formal); 
11. GAP (glicidilazid polimer) (CAS 143178-24-9) és annak származékai; 
12. HTPB (hidroxil végződésű polibutadién) egy hidroxil viszonyszámmal, amely 
egyenlő vagy nagyobb, mint 2,2 és egyenlő vagy kisebb, mint 2,4, 0,77 meq/g-nál 
kisebb hidroxil értékkel, amelynek viszkozitása kevesebb, mint 47 poise 30 °C 
hőmérsékleten (CAS 69102-90-5); 
13. kevesebb mint 10 000 molekula súlyú, alkohol-funkciós csoportot tartalmazó 
poli(epiklórhidrin) a következők szerint: 

 a) poli(epiklórhidrindiol); 
 b) poli(epiklórhidrintriol); 

14. NENA-k (nitratoetilnitramin elegyek) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 
82486-82-6 és 85954-06-9); 
15. PGN [poli-GLYN, poliglicidilnitrát vagy poli(nitratometil oxirane)] (CAS 27814-
48-8); 
16. Poli-NIMMO (poli nitratometilmetiloxetán), poli-NMMO vagy poli(3-nitratometil-
3-metiloxetán) (CAS 84051-81-0); 
17. Polinitro-orto-karbonátok; 
18. TVOPA [1,2,3-trisz(1,2-bis((difluoroamino))etoxi) propán vagy trisz vinoxi propán 
melléktermék] (CAS 53159-39-0); 
19. 4,5-diazidometil-2-metil-1,2,3-triazol (izo-DAMTR); 
20. PNO (poli(3-nitrato-oxetán)); 
21. TMETN (trimetilol-etán-trinitrát) (CAS 3032-55-1); 
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f) „Adalékanyagok” a következők szerint: 
 

1. lúgos réz-szalicilát (CAS 62320-94-9); 
2. BHEGA [bis-(2-hidroxietil) glikolamid] (CAS 17409-41-5); 
3. BNO (butadién-nitril-oxid); 
4. ferrocén származékok a következők szerint: 

 a) butacén (CAS 125856-62-4); 
 b) katocén (2,2-bis-etilferrocenil propán) (CAS 37206-42-1); 
 c) ferrocén-karboxilsavak és a ferrocén-karboxilsav észterei; 
 d) n-butil-ferrocén (CAS 31904-29-7); 
 e) más polimer ferrocén származékok melléktermékei, amelyek az 
 ML8. Fejezet f) pont 4. alpontjában máshol nem szerepelnek; 
 f) etil-ferrocén (CAS 1273-89-8); 
 g) propil-ferrocén; 
 h) pentil-ferrocén (CAS 1274-00-6); 
 i) diciklopentil-ferrocén; 
 j) diciklohexil-ferrocén; 
 k) dietil-ferrocén (CAS 1273-97-8); 
 l) dipropil-ferrocén; 
 m) dibutil-ferrocén (CAS 1274-08-4); 
 n) dihexil-ferrocén (CAS 93894-59-8); 
 o) acetil-ferrocén (CAS 1271-55-2)/1,1’-diacetil-ferrocén (CAS 1273-94-5); 

5. ólom-béta-reszorcilát (CAS 20936-32-7) vagy réz-béta-reszorcilát (CAS 70983-44-
7); 
6. ólom-citrát (CAS 14450-60-3); 
7. béta-reszorcilátok vagy szalicilátok ólom-réz kelátjai (CAS 68411-07-4); 
8. ólom-malát (CAS 19136-34-6); 
9. ólom-szalicilát (CAS 15748-73-9); 
10. ólom-sztanát (CAS 12036-31-6); 
11. MAPO [trisz-1-(2-metil) aziridinilfoszfin-oxid] (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (bisz(2-
metil-aziridinil) 2-(2-hidroxipropanoxi) propilamino foszfin-oxid); és más MAPO 
származékok; 
12. metil BAPO [bisz(2-metil aziridinil) metilamino foszfin-oxid] (CAS 85068-72-0); 
13. N-metil-p-nitroanilin (CAS 100-15-2); 
14. 3-nitraza-1,5-pentán diizocianát (CAS 7406-61-9); 
15. fémorganikus csatlakozó anyagok a következők szerint: 

 a) neopentil[diallil]oxi, tri[dioktil]foszfát-titanát (CAS 103850-22-2) 
 szintén ismert mint titánium IV, 2,2 [bisz 2-propenolát-metil, butanolát,  trisz 
 (dioktil) foszfát] (CAS 110438-25-0); vagy LICA 12 (CAS 103850-22-2); 
 b) titán IV, [(2-propenolát-1) metil, n-propanolátmetil] butanolát-1, 
 trisz[dioktil] pirofoszfát vagy KR3538; 
 c) titán IV, [(2-propenolát-1)metil, n-propanolátmetil] butanolát-1, trisz 
 (dioktil)foszfát; 

16. policián-difluor-aminoetilénoxid; 
17. kötőanyagok az alábbiak szerint: 

a) 1,1R,1S-trimezinil-trisz(2-etilaziridin) (HX-868, BITA) (CAS 7722-73-8); 
 b) polifunkcionális aziridin-amidok izoftalikus, trimezikus, 
 izocianursavas vagy trimetiládos gerincstruktúrával, és 2-metil vagy 2-etil 
 aziridin-csoporttal; 
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Megjegyzés: Az ML8. Fejezet f) pont 17. pont b) alpontja magában 
foglalja az alábbiakat: 

  a) 1,1H-izoftálil-bisz(2-metilaziridin)(HX-752) (CAS 7652-64-4); 
  b) 2,4,6-trisz(2-etil-1-aziridinil)-1,3,5-triazin (HX-874) (CAS  
  18924-91-9); 
  c) 1,1ʹ′-trimetiladipil-bisz(2-etilaziridin) (HX-877) (CAS 71463- 
  62-2). 

18. propilén-imin (2-metilaziridin) (CAS 75-55-8); 
19. nagyfinomságú vasoxid (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) 250 m2/g-ot meghaladó fajlagos 
felülettel és 3,0 nm vagy annál kisebb átlagos részecskemérettel; 
20. TEPAN (tetraetilén-pentaaminakrilonitril) (CAS 68412-45-3); cianoetilénezett 
poliaminok és azok sói; 
21. TEPANOL (tetraetilén-pentaaminakrilonitril-glicidol) (CAS 68412-46-4); 
glicidollal cianoetilénezett poliaminok és azok sói; 
22. TPB (trifenil-bizmut) (CAS 603-33-8); 
23. TEPB (trisz(etoxifenil)-bizmut) (CAS 90591-48-3); 
 

g) „Prekurzorok” a következők szerint: 
 
 NB. Az ML8. Fejezet g) pontjában a hivatkozások az ezen anyagokból készült, 
 meghatározott „Energiahordozó anyagok”-ra vonatkoznak: 
 

1. BCMO (3,3-bisz(klórmetil)-‐oxetán) (CAS 78-71-7) [lásd még az ML8. Fejezet e) 
pont 1. alpontját és e) pont 2. alpontját]; 
2. dinitroazetidin-t-butil só (CAS 125735-38-8) [lásd még az ML8. Fejezet a) pont 28. 
alpontját]; 
3. hexa-aza-izowurtzitán-származékok, többek között a HBIW (hexabenzil-hexa-aza-
izowurtzitán) (CAS 124782-15-6) [lásd még az ML8. Fejezet a) pont 4. alpontját] és a 
TAIW (tetraacetil-dibenzil-hexa-aza-izowurtzitán) (CAS 182763-60-6) [lásd még az 
ML8. Fejezet a) pont 4. alpontját]; 
4. 2013 óta nem használatos; 
5. TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7,-tetraaza ciklo-oktán) (CAS 41378-98-7) [lásd még 
az ML8. Fejezet a) pont 13. alpontját]; 
6. 1,4,5,8-tetraazadekalin (CAS 5409-42-7) [lásd még az ML8. Fejezet a) pont 27. 
alpontját]; 
7. 1,3,5-triklórbenzol (CAS 108-70-3) [lásd még az ML8. Fejezet a) pont 23. alpontját]; 
8. 1,2,4-trihidroxibután (1,2,4-butanetriol) (CAS 3068-00-6) [lásd még az ML8. Fejezet 
e) pont 5. alpontját]; 
9. DADN (1,5-diacetil-3,7-dinitro-1, 3, 5, 7-tetraaza-ciklooktán) [lásd még az ML8. 
Fejezet a) pont 13. alpontját]. 
 

h) „Reaktív anyagból” készült porok vagy tárgyak a következők szerint: 
 

1. Az alábbi anyagok bármelyikéből készült olyan, az ML8. Fejezetben másutt meg nem 
határozott porok, amelyek szemcsemérete egyik irányban sem éri el a 250 µm-t: 

 a) alumínium; 
 b) nióbium; 
 c) bór; 
 d) cirkónium; 
 e) magnézium; 
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 f) titán; 
 g) tantál;  
 h) volfrám; 
 i) molibdén; vagy 
 j) hafnium; 

2. Az ML3., az ML4., az ML12. és az ML16. Fejezetben meg nem határozott olyan 
tárgyak, amelyek az ML8. Fejezet h) pont 1. alpontjában meghatározott porokból 
készülnek. 

 
 Műszaki megjegyzések: 

1. A „reaktív anyagok” olyan kialakításúak, hogy azok csak nagy nyírósebességen 
adjanak exoterm reakciót, és azokat alátétként vagy hüvelyként való felhasználásra 
tervezték gyújtófejekhez. 
2. A „reaktív anyagból” készült porok például nagy energiaigényű 
golyósmalmokban végzett őrlési folyamat útján készülnek. 
3. A „reaktív anyagból” készült tárgyak például szelektív lézeres szinterezés útján 
készülnek. 

1. megjegyzés: Az ML8. Fejezet nem vonatkozik az alábbi anyagokra, kivéve ha elegyet alkotnak, 
vagy keverve vannak az ML8. Fejezet a) pontjában meghatározott „energiahordozó anyagokkal”, 
vagy az ML8. Fejezet c) pontjában meghatározott fémporokkal: 

a) ammónium-pikrát (CAS 131-74-8); 
b) fekete lőpor; 
c) hexanitrodifenilamin (CAS 131-73-7); 
d) difluór-amin (CAS 10405-27-3); 
e) nitrokeményítő (CAS 9056-38-6); 
f) káliumnitrát (CAS 7757-79-1); 
g) tetranitronaftalin;  
h) trinitroanisol; 
i) trinitronaftalin; 
j) trinitroxilén; 
k) N-pirrolidinon; 1-metil-2-pirrolidinon (CAS 872-50-4); 
l) dioktil-malát (CAS 142-16-5); 
m) etil-hexil-akrilát (CAS 103-11-7); 
n) tri-etil-alumínium (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalumínium (TMA) (CAS 75-24-
1), és a lítium, nátrium, magnézium, cink vagy bór egyéb öngyulladó-fém alkiljai 
vagy ariljai; 
o) nitrocellulóz (CAS 9004-70-0); 
p) nitroglicerin (vagy glicerol-trinitrát, trinitroglicerin) (NG) (CAS 55-63-0); 
q) 2,4,6-trinitrotoluol (TNT) (CAS 118-96-7); 
r) etilén-diamin-dinitrát (EDDN) (CAS 20829-66-7); 
s) penta-eritritol-tetranitrát (PETN) (CAS 78-11-5); 
t) ólomazid (CAS 13424-46-9), normál ólomstifnát (CAS 15245-44-0) és lúgos 
ólomstifnát (CAS 12403-82-6), valamint primer robbanóanyagok és élesítő elegyek, 
amelyek azidokat vagy azid komplex vegyületeket tartalmaznak; 
u) trietilén-glikol-dinitrát (TEGDN) (CAS 111-22-8); 
v) 2,4,6-trinitro-reszorcinol (stifnát sav) (CAS 82-71-3); 
w) dietil-difenil karbamid (CAS 85-98-3); dimetil-difenil karbamid (CAS 611-92-
7); metil-etil-difenil karbamid (centralitok); 
x) N,N-difenil karbamid (nem szimmetrikus difenil karbamid) (CAS 603-54-3); 
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y) metil-N,N-difenil karbamid (metil nem szimmetrikus difenil karbamid) (CAS 
13114-72-2); 
z) etil-N,N-difenil-karbamid (etil nem szimmetrikus difenilkarbamid) (CAS 64544-
71-4); 
aa) 2-nitro-difenil-amin (2-NDPA) (CAS 119-75-5); 
bb) 4-nitro-difenil-amin (4-NDPA) (CAS 836-30-6); 
cc) 2,2-dinitro-propanol (CAS 918-52-5); 
dd) nitroguanidin (CAS 556-88-7) [lásd a kettős felhasználású termékek és 
technológiák uniós jegyzékének 1C011.d  ellenőrzési jegyzékszámát]. 

2. megjegyzés: Az ML8. Fejezet nem vonatkozik az ammónium-perklorátra [az ML8. Fejezet d) pont 
2. alpontja], az NTO-ra [az ML8. Fejezet a) pont 18. alpontja] és a katocénra [az ML8. Fejezet f) 
pont 4. alpont b) alpontja], amennyiben azok az alábbi kritériumok mindegyikét teljesítik: 

a) kifejezetten polgári felhasználású gázfejlesztő készülékekhez van kialakítva vagy 
előállítva; 
b) elegyet alkot vagy keverve van nem aktív, hőre keményedő kötőanyaggal vagy 
lágyítószerrel, és tömege kisebb, mint 250 g; 
c) az ammónium-perklorát [az ML8. Fejezet d) pont 2. alpontja] aránya legfeljebb 
80% az aktív anyag tömegéhez képest; 
d) az NTO [az ML8. Fejezet a) pont 18. alpontja] tömege 4 g vagy annál kisebb; és 
e) a katocén [az ML8. Fejezet f) pont 4. alpont b) alpontja] tömege 1 g vagy annál 
kisebb. 

IX. Fejezet 

(ML9) 
 

Hadihajók (felszíni vagy víz alatti), különleges tengerészeti berendezések, tartozékok, 
részegységek és egyéb vízfelszíni járművek a következők szerint: 

 
NB. Az irányítás és navigáció eszközei vonatkozásában lásd az ML11. Fejezetet.  
 

a) vízi járművek és részegységek a következők szerint: 
 

1. Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított (felszíni vagy víz alatti) 
vízi járművek, függetlenül a jelenlegi műszaki állapottól vagy működési feltételektől, és 
attól, hogy rendelkeznek-e fegyverzethordozó rendszerekkel vagy páncélzattal, valamint 
az ilyen vízi járművek úszótestei vagy azok részei, és kifejezetten katonai felhasználásra 
tervezett részegységei; 
 
2. Az ML9. Fejezet a) pont 1. alpontjában meghatározottaktól eltérő felszíni vízi 
járművek, amelyek a következők bármelyikével rendelkeznek, a járműre rögzítve vagy 
abba beépítve: 
 

 a) az ML1. Fejezetben meghatározott automata fegyverek, vagy az 
 ML2., az ML4., az ML12. vagy az ML19. Fejezetben meghatározott 
 fegyverek, vagy 12,7 mm vagy annál nagyobb kaliberű fegyverek 
 „rögzítési” vagy felfüggesztési pontjai; 
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  Műszaki megjegyzés: 
 

A „rögzítés(i pontok)” a fegyverek rögzítésére szolgáló eszközökre, vagy a tartók 
rögzítéséhez szükséges szerkezeti megerősítésekre vonatkoznak. 

 
 b) az ML5. Fejezetben meghatározott tűzvezető rendszerek; 
 
 c) rendelkeznek a következők mindegyikével: 
  1. „vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) védelem”;  
  és 
  2. semlegesítési célokra tervezett „előmosó vagy leöblítő   
  rendszer”; vagy 

 
  Technikai megjegyzés: 

1. A „vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) védelem” egy zárt rendszerű 
helyiség, amelyet túlnyomás, szigetelt szellőztetőrendszer, korlátozott számú, CBRN-
szűrőkkel ellátott szellőzőnyílás és légzárókkal felszerelt, korlátozott személyzeti 
hozzáférési pont jellemez. 
2. Az „előmosó vagy leöblítő rendszer” tengervizet permetező rendszer, amely képes 
a hajó külső felületének és fedélzetének egyidejű lemosására. 

 
 d) az ML4. Fejezet b) pontjában, az ML5. Fejezet c) pontjában vagy az 
 ML11. Fejezet a) pontjában meghatározott, aktív, fegyver elleni  eszközök, 
 amelyek a következők bármelyikével rendelkeznek: 
  1. „CRBN-védelem”; 
  2. kifejezetten radar keresztmetszet csökkentésére tervezett 
 hajótest és parancshídház; 
  3. hőkibocsátást csökkentő eszközök (pl. a kipufogó/füstgázok 
 hűtőrendszere), kivéve a kifejezetten a hajtómű   
 hatékonyságának általános növelésére vagy a környezeti hatások 
 csökkentésére tervezett eszközöket; vagy 
  4. a vízi jármű egésze mágnesességének csökkentésére tervezett 
 demagnetizáló rendszer; 
 

b) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett motorok és hajtóműrendszerek, és azok kifejezetten 
katonai felhasználásra tervezett részegységei, a következők szerint: 
 

1. kifejezetten tengeralattjárók meghajtására tervezett dízelmotorok: 
2. kifejezetten tengeralattjárók meghajtására tervezett és az alábbi jellemzők 
mindegyikével rendelkező elektromos motorok: 
 a) több, mint 0,75 MW (1 000 LE) teljesítmény; 
 b) gyors tolatási képesség; 
 c) folyadékhűtés; és 
 d) teljesen zárt kivitel; 
3. a következő jellemzők mindegyikével rendelkező antimágneses dízelmotorok:
 a) 37,3 kW (50 LE) vagy nagyobb teljesítmény; és  
 b) a teljes tömeg 75%-át meghaladó nem mágneses összetevők; 
4. „levegőfüggetlen (AIP)”, kifejezetten tengeralattjárókra kifejlesztett 
hajtóműrendszerek; 
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 Műszaki megjegyzés: 
„Levegőfüggetlen hajtóműrendszer” (Air Independent Propulsion, AIP) révén a 
lemerült tengeralattjáró atmoszferikus oxigén nélkül hosszabb ideig képes 
 hajtóműrendszerének működtetésére, mint amire akkumulátorral lenne képes. Az 
ML9. Fejezet b) pont 4. alpontja alkalmazásában az AIP nem foglalja magában a 
nukleáris energiát. 
  

c) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett víz alatti érzékelő eszközök, azok 
vezérlőberendezései és kifejezetten katonai felhasználásra tervezett részegységei; 
 
d) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett tengeralattjáró elleni és torpedó elfogó hálók; 
 
e) 2003 óta nem használatos; 
 
f) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett hajótest áthatolók és csatlakozók, amelyek képesek a 
hajótesten kívüli berendezésekkel a kölcsönös együttműködésre, és azok kifejezetten katonai 
felhasználásra tervezett részegységei; 

 
 Megjegyzés: Az ML9. Fejezet f) pontja magában foglalja a hajók azon egy eres, több eres, 

 koaxiális, vagy rádiófrekvenciás típusú csatlakozóit és hajótest áthatolóit, amelyek 
 képesek megakadályozni a vízszivárgást és fenntartani 100 méternél nagyobb merülési 
 mélységben a szükséges jellemzőket; továbbá a mélységtől függetlenül kifejezetten 
 „lézernyaláb” átvitelére tervezett száloptikai csatlakozókat és optikai áthatolókat. Az 
 ML9. Fejezet f) pontja nem vonatkozik a normál hajtótengely és a hidrodinamikai 
 irányító rudazat hajótest áthatolóira. 

 
g) alacsony zajszintű csapágyak a következő részegységek bármelyikével felszerelve, és azok a 
kifejezetten katonai felhasználásra tervezett berendezések, amelyek ilyen csapágyakat foglalnak 
magukba: 
 
 1. gáz-, vagy mágneses felfüggesztés; 
 2. aktív jelelnyomás-vezérlés; vagy 
 3. vibráció elnyomás-vezérlés. 

X. Fejezet 

(ML10)  

„Légi járművek”, „levegőnél könnyebb légi járművek”, „személyzet nélküli légi járművek”, 
légijármű-hajtóművek (motor) és „légijármű”-részegységek, illetve az azokhoz tartozó 

berendezések és részegységek, amelyeket kifejezetten katonai felhasználásra terveztek vagy 
alakítottak át, a következők szerint: 

NB. Az irányítás és navigáció eszközei vonatkozásában lásd az ML11. Fejezetet. 
a) „személyzet által vezetett „légi járművek” és „levegőnél könnyebb légi járművek” és a 
kifejezetten azokhoz tervezett részegységek; 
b) 2011 óta nem használatos; 
c) személyzet nélküli „légi járművek” és „levegőnél könnyebb légi járművek”, valamint kapcsolódó 
berendezések és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek, a következők szerint: 
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1. „személyzet nélküli légi járművek” („UAV”), távirányítással vezetett légi járművek 
(RPV), autonóm programozható légi járművek és személyzet nélküli, „levegőnél 
könnyebb légi járművek”; 
2. indító szerkezetek, mentő eszközök és földi kiszolgáló eszközök; 
3. vezérlésre vagy irányításra tervezett berendezések; 

d) légijármű-hajtóművek és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek; 
e) a kifejezetten a következők bármelyikéhez való használatra tervezett vagy módosított légi 
üzemanyag utántöltési eszközök és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek: 

1. az ML10. Fejezet a) pontjában meghatározott „légi jármű”; vagy 
2. az ML10. Fejezet c) pontjában meghatározott, személyzet nélküli „légi jármű”; 

f) „földi kiszolgáló eszközök”, amelyeket kifejezetten az ML10. Fejezet a) pontjában meghatározott 
„légi járműhöz” való használatra, vagy az ML10. Fejezet d) pontjában meghatározott légijármű-
hajtóművekhez terveztek; 
  

Műszaki megjegyzés: 
 A „földi kiszolgáló eszközök” magukban foglalják a nyomás alatti üzemanyag- utántöltő 
 berendezéseket és a szűk területeken végrehajtandó műveletekhez tervezett 
 berendezéseket. 
 
g) az ML10. Fejezet a) pontjában meghatározott „légi járművön” való használatra tervezett, a 
személyzet rendelkezésére álló védőfelszerelések, a személyzet biztonságát szolgáló berendezések, 
valamint más olyan, a személyzet vészhelyzetben való kimenekítését szolgáló eszközök, amelyek 
nem szerepelnek az ML10. Fejezet a) pontjában; 
 
 Megjegyzés: Az ML10. Fejezet g) pontja nem vonatkozik a személyzet általi használatra 
 szolgáló olyan sisakokra, amelyek nem tartalmaznak az EU közös katonai listájában 
 meghatározott berendezéseket, és amelyek nem alkalmasak ilyenek felszerelésére vagy 
 elhelyezésére. 
 
 NB. A sisakokhoz kapcsolódóan lásd még az ML13. Fejezet c) pontját. 
 
h) ejtőernyők, siklóernyők és kapcsolódó berendezések, valamint a kifejezetten azokhoz tervezett 
részegységek, a következők szerint: 

1. az EU közös katonai listájában máshol nem említett ejtőernyők; 
2. siklóernyők; 
3. kifejezetten nagy magasságból történő ejtőernyős ugrásokhoz tervezett felszerelés (pl. 
ruhák, különleges sisakok, légzőkészülékek, navigációs berendezések); 

i) ejtőernyővel ledobott terhekre tervezett késleltetett nyitású berendezések vagy automatikus 
irányítórendszerek. 
 
 1. megjegyzés: Az ML10. Fejezet a) pontja nem vonatkozik a kifejezetten katonai célra 
 tervezett „légi járművekre” és 
 „levegőnél könnyebb légi járművekre” vagy az említett „légi járművek” változataira, 
 amennyiben megfelelnek az alábbi kritériumok mindegyikének: 
  a) nem harci „légi járművek”; 

b) nem katonai kialakításúak és nincsenek felszerelve kifejezetten katonai 
felhasználásra tervezett vagy átalakított berendezéssel vagy tartozékkal; és 
c) egy vagy több uniós tagállam vagy a Wassenaari Megállapodásban részt vevő 
állam polgári légügyi hatósága által polgári használatra lajstromozásra  kerültek. 
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 2. megjegyzés: Az ML10. Fejezet  d) pontja nem vonatkozik az alábbiakra: 
a) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított légijármű-hajtóművek, 
amelyek egy vagy több uniós tagállam vagy a Wassenaari Megállapodásban részt vevő 
állam polgári légügyi hatósága által „polgári légi járműben” való használatra 
lajstromozásra kerültek, vagy a kifejezetten  azokhoz tervezett részegységek; 
b) dugattyús légijármű-motorok vagy a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek, 
kivéve azokat, amelyeket „személyzet nélküli légi járművekhez” terveztek. 

 
 3. megjegyzés: Az ML10. Fejezet a) és d) pontja alkalmazásában a kifejezetten nem 
 katonai „légi járművekhez” vagy légijármű-hajtóművekhez tervezett katonai jellegű 
 részegységek és katonai jellegű kapcsolódó berendezések csak azokat a katonai jellegű 
 részegységeket és katonai jellegű kapcsolódó berendezéseket jelentik, amelyek a  katonai 
 felhasználásra történő átalakításhoz szükségesek. 
  

4. megjegyzés: Az ML10. Fejezet a) pontja értelmében a katonai felhasználás a 
 következőket jelenti: ütközet, katonai felderítés, roham, katonai kiképzés, logisztikai 
 támogatás, valamint személyi állomány vagy katonai berendezés szállítása és légi 
 deszantolása. 
 
 5. megjegyzés: Az ML10. Fejezet a) pontja nem vonatkozik azokra a „légi járművekre”, 
 amelyek megfelelnek az alábbi kritériumok mindegyikének: 

a) először 1946 előtt gyártották; 
b) nem rendelkeznek az EU közös katonai listáján meghatározott eszközökkel, kivéve ha 
ezek ahhoz szükségesek, hogy a „légi járművek” megfeleljenek egy vagy több uniós 
tagállam vagy a Wassenaari Megállapodásban részt vevő állam polgári légügyi 
hatósága biztonsági vagy légialkalmassági előírásainak; és 
c) nincsenek felszerelve az EU közös katonai listáján meghatározott fegyverrel, kivéve 
ha az működésképtelen és alkalmatlan arra, hogy újra üzembe helyezzék. 

XI. Fejezet 

(ML11)  

Az EU közös katonai listáján másutt meg nem határozott elektronikai berendezések, 
„űrhajók” és részegységeik, a következők szerint: 

a) kifejezetten katonai célra tervezett elektronikai berendezések, valamint a kifejezetten ezekhez 
tervezett részegységek; 

 
 Megjegyzés: Az ML11. Fejezet a) pontja magában foglalja a következőket: 

a) elektronikai ellentevékenység és elektronikai ellentevékenység elleni berendezéseket 
(úgymint oda nem tartozó, vagy hibás jeleknek a radar, vagy rádió kommunikációs 
vevőkbe történő bejuttatására tervezett berendezéseket, vagy amelyek képesek 
másképpen megakadályozni az ellenséges elektronikus vevőket a hatásos vételben, 
működésben, beleértve azok ellentevékenységi berendezéseit is), beleértve a zavarás és 
zavarás elleni berendezéseket is; 
b) széles frekvenciasávban hangolható elektroncsövek; 
c) elektronikai rendszerek vagy berendezések, amelyeket elektromágneses spektrum 
ellenőrzésére és megfigyelésére, katonai hírszerzési vagy biztonsági célokra, vagy az 
ilyen hírszerzési és megfigyelési ellentevékenység elhárítására terveztek; 
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d) víz alatti ellentevékenység eszközei, többek között akusztikai és mágneses 
zavaróeszközök és csapdák, a szonár vevőkbe zavaró, vagy hamis jeleket továbbító 
berendezések; 
e) adatfeldolgozó berendezés biztonsági eszköze, adattitkosító berendezés, rejtjelezési 
eljárásokkal ellátott biztonsági távközlési és jelátviteli berendezések; 
f) azonosító, engedélyező és kulcsbetöltő berendezés, valamint a kulcs kezelésére, 
készítésére és elosztására szolgáló berendezés; 
g) irányítási és navigációs berendezések; 
h) digitális troposcatter-rádió kommunikációs adatátviteli berendezések; 
i) kifejezetten az elektronikus jel-hírszerzés céljára kifejlesztett digitális demodulátorok; 
j) „automata parancsnoki és vezetési rendszerek”. 

 
 NB. a katonai alkalmazású „szoftverrádióval” (SDR) kapcsolatos 
 „szoftver”tekintetében lásd az ML21. Fejezetet. 
 
b) a globális navigációs műholdrendszerek (GNSS) zavaró berendezései és a kifejezetten ezekhez 
tervezett részegységek; 
c) kifejezetten katonai használatra tervezett vagy átalakított „űrhajók” és az „űrhajók” kifejezetten 
katonai használatra tervezett részegységei. 

XII. Fejezet 

(ML12)  

Nagy sebességű, kinetikai energiájú fegyverrendszerek és kapcsolódó eszközök, és az 
azokhoz tervezett különleges részegységek a következők szerint: 

a) a célpont megsemmisítésére vagy a célpont támadási célja elérésének megakadályozására 
tervezett kinetikai energiájú fegyverrendszerek; 
b) kifejezetten e célból tervezett vizsgáló és értékelő berendezések és vizsgálati modellek, beleértve 
a diagnosztikai műszereket és célokat, a kinetikai energiájú lövedékek és rendszerek dinamikus 
vizsgálatára. 

 
NB. Űrméret alatti lőszerek és kizárólag vegyi hajtóanyagot alkalmazó fegyverrendszerek és azok 

lőszerei tekintetében lásd az ML1-ML4. Fejezetet. 
 
1. megjegyzés: Az ML12. Fejezet magában foglalja az alábbiakat, amennyiben azokat kifejezetten 

 kinetikai energiájú fegyverrendszer céljára tervezték: 
a) indító-meghajtó rendszerek, amelyek alkalmasak egyszeri, vagy gyorstüzelésű 
üzemmódban 0,1 grammot meghaladó tömeg 1,6 km/s-ot meghaladó sebességre történő 
felgyorsítására; 
b) primer áramforrások, villamos páncélzat, energiatároló berendezések (pl. nagy 
kapacitású energiatároló kondenzátorok), hőgazdálkodási, kondicionáló, kapcsoló vagy 
üzemanyag-kezelő berendezések; valamint elektromos csatlakozók az energiaellátás és 
a löveg, valamint a lövegtorony és egyéb meghajtások számára; 
 
NB. A nagy kapacitású energiatároló kondenzátorok tekintetében lásd még a kettős 
felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 3A001.e.2. ellenőrzési 
jegyzékszámát. 
 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 119. szám 452532 
 

c) a cél felderítését, nyomon követését, a tűzvezetést és az eredmény felmérését szolgáló 
rendszerek; 
d) irányított lövedék önvezérlési, irányítási, vagy eltérítő hajtási (oldalirányú gyorsulást 
biztosító) rendszerei. 

 
2. megjegyzés: Az ML12. Fejezet vonatkozik mindazon fegyverrendszerekre, amelyek az alábbi 
 hajtásmódok bármelyikével működnek: 

a) elektromágneses; 
b) elektrotermikus; 
c) plazma; 
d) könnyűgáz (könnyűgáz löveghez); vagy 
e) vegyi hajtóanyag (ha azt a fentiek bármelyikével kombinálják). 

XIII. Fejezet 

(ML13)  

Páncélozott vagy védőberendezések, szerkezetek és részegységek az alábbiak szerint: 

a) az alábbi jellemzők bármelyikével rendelkező fém vagy nem fém páncéllemezek: 
1. katonai szabvány vagy előírás szerint gyártva; vagy 
2. katonai felhasználásra alkalmas; 

NB. A testvédő páncéllemezek vonatkozásában lásd az ML13. Fejezet d) pont 2. alpontját. 
 
b) kifejezetten katonai rendszerek ballisztikai védelmére tervezett fémes vagy nemfémes 
szerkezetek, vagy azok kombinációi, és kifejezetten azokhoz tervezett részegységek; 
c) katonai követelmények és szabványok, vagy hasonló nemzeti szabványok alapján gyártott 
sisakok, és kifejezetten azokhoz tervezett különleges kialakítású sisakborítások, bélések és komfort-
töltések; 
 
NB. A katonai sisakok egyéb részegységeivel, illetve tartozékaival kapcsolatban lásd az EU közös 
katonai listájának vonatkozó bejegyzését. 

 
d) testvédő páncélzat vagy védőruházat és annak részegységei az alábbiak szerint: 

1. lágy testvédő páncélzat vagy védőruházat katonai szabvány, előírás vagy annak 
megfelelő követelmény szerint gyártva, és a kifejezetten azokhoz tervezett 
részegységek; 
 
Megjegyzés: Az ML13. Fejezet d) pont 1. alpontja értelmében a katonai követelmények 
vagy szabványok tartalmaznak legalább a repeszek elleni védelemre vonatkozó 
előírásokat. 
 
2. kemény testvédő páncéllemezek, melyek a III. szint (lásd NIJ 0101.06, 2008. július, 
vagy a megfelelő nemzeti szabványt) szerinti vagy annál jobb ballisztikai védelmi 
képességet biztosítanak. 
 

1. megjegyzés: Az ML13. Fejezet b) pontja magában foglalja a kifejezetten reaktív 
páncélzathoz vagy katonai óvóhelyek létrehozására tervezett anyagokat. 
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2. megjegyzés: Az ML13. Fejezet c) pontja nem vonatkozik a hagyományos acélsisakra, 
kivéve ha az módosításra került vagy úgy tervezték, hogy ellátható  legyen, vagy 
ellátták bármilyen típusú kiegészítő tartozékkal. 
 
3. megjegyzés: Az ML13. Fejezet c) és d) pontja nem vonatkozik azon sisakokra, testvédő 
páncélzatokra és az azokhoz tartozó szerelvényekre, amelyeket azok viselője személyes 
védelmére tart magánál. 
 
4. megjegyzés: Az ML13. Fejezetben meghatározottak körébe kizárólag a kifejezetten 
bombák hatástalanítását végzők számára tervezett, kifejezetten katonai használatú 
védősisakok tartoznak. 
 
 

 NB. 1 Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 
 1A005. kategóriáját. 

 NB. 2 A testvédő páncélzatok és sisakok gyártásához használt „szálas és rostos  anyagok” 
 tekintetében lásd a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós  jegyzékének 
 1C010. kategóriáját. 

 
XIV. Fejezet 

(ML14)  

„Kifejezetten katonai gyakorló” eszközök vagy hadgyakorlat forgatókönyvének 
szimulációjára szolgáló berendezések, szimulátor berendezések az ML1. Fejezetben vagy az 

ML2. Fejezetben meghatározott bármilyen tűzfegyver vagy fegyver használatának 
begyakorlására, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek és tartozékok. 

Műszaki megjegyzés: 
„Kifejezetten katonai gyakorló eszközök”: a katonai célú támadásgyakorló eszközök, a 
repülésoktató eszközök, a lokátor cél gyakorlóeszközök, a lokátor célpont generátorok, a fegyver 
irányzó oktató berendezések, a tengeralattjáró elhárító harci eszközök gyakorló eszközei, a repülés 
szimulátorok (beleértve a pilóták/űrhajósok kiképzésére szolgáló emberméretű centrifugákat), a 
lokátor oktató berendezések, a műszeres repülés gyakorlását szolgáló oktató berendezés, a 
navigációs oktató berendezések, a rakétaindítást gyakoroltató berendezések, a célberendezések, a 
pilóta nélküli (cél) „légi járművek”, a fegyverzetgyakorló berendezések, a pilóta nélküli „légi 
jármű” gyakorló berendezés, a mobil gyakorló egységek és a szárazföldi katonai hadműveletek 
gyakorlására szolgáló berendezések. 

 
1. megjegyzés: Az ML14. Fejezet magában foglalja a gyakorló eszközök képalkotó és interaktív 
környezeti rendszereit, amelyeket kifejezetten katonai felhasználásra tervezték vagy alakították át. 
2. megjegyzés: Az ML14. Fejezet nem vonatkozik a kifejezetten vadász és sportfegyverek 
használatának gyakorlására szolgáló berendezésekre. 
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XV. Fejezet 

(ML15)  

Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett képalkotó vagy ezeket zavaró berendezések, 
valamint a kifejezetten ezekhez tervezett részegységek és tartozékok az alábbiak szerint: 

a) rögzítő és képfeldolgozó berendezések; 
b) kamerák, fényképészeti és filmfeldolgozó berendezések; 
c) képerősítő berendezések; 
d) infravörös vagy termikus képalkotó berendezések; 
e) képalkotó lokátorszenzor berendezések; 
f) az ML15. Fejezet a)-e) pontokban meghatározott berendezésekhez tartozó zavaró és zavarás-
elhárító berendezések.  
 
Megjegyzés: Az ML15. Fejezet f) pontja magában foglalja azon berendezéseket, amelyeket a 
katonai képalkotó rendszerek működésének vagy hatékonyságának a csökkentésére, vagy az ilyen 
csökkentő hatásoknak a minimalizálására terveztek. 

 
Megjegyzés: Az ML15. Fejezet nem vonatkozik az „első generációs képerősítő csövekre”, vagy a 
kifejezetten az „első generációs képerősítő csövek” alkalmazásával tervezett  berendezésekre. 

 
 NB. Az „első generációs képerősítő csöveket” alkalmazó célzókészülékek besorolása 
 tekintetében lásd az ML1. és ML2. Fejezetet, valamint az ML5. Fejezet a) pontját. 
 
NB. Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 6A002.a.2. és 
6A002.b. ellenőrzési jegyzékszámát. 

 
XVI. Fejezet 

(ML16) 

 Kovácsolt, sajtolt és más félkész gyártmányok, amelyeket kifejezetten az ML1-ML4., ML6., 
ML9., ML10., ML12. vagy ML19. Fejezetben meghatározott eszközökhöz terveztek. 

Megjegyzés: az ML16. Fejezet az anyagösszetétel, geometriai méret vagy alkalmazás alapján 
azonosítható félkész gyártmányokra vonatkozik. 

 
XVII. Fejezet 

(ML17)  

Különféle berendezések, anyagok és „könyvtárak”, és a kifejezetten azokhoz tervezett 
részegységek a következők szerint: 

a) kifejezetten katonai használatra tervezett vagy átalakított alámerülő és víz alatti úszó készülék, a 
következők szerint: 

1. önálló, alámerülő, ismételt belégzésű készülék, zárt vagy félig zárt rendszerű; 
2. kifejezetten az ML17. Fejezet a) 1. pontjában meghatározott alámerülő készülékkel 
együtt történő használatra tervezett víz alatti úszó készülék; 
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 NB. Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 8A002.q. 
 ellenőrzési jegyzékszámát. 

 
b) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett szerkezeti felszerelés; 
c) jel elfojtáshoz, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett szerelvények, bevonatok és eljárások; 
d) kifejezetten a harci zónában történő használatra tervezett tábori műszaki eszközök; 
e) „robotok”, „robot”-vezérlések és „végeffektorok”, amelyek a következő jellemzők 
valamelyikével bírnak: 

1. kifejezetten katonai használatra tervezték; 
2. magában foglal hidraulikavezetékek védelmére szolgáló eszközöket a ballisztikai 
repeszek által kívülről okozott szakadás ellen (pl. öntömítő vezetékek beépítése révén), 
és 839 K (566 °C) hőmérsékletnél magasabb lobbanáspontú hidraulikafolyadék 
használatára tervezték; vagy 
3. kifejezetten elektromágneses impulzus (EMP) környezetben való működésre 
tervezték vagy minősítették; 

 
  Műszaki megjegyzés: 
  Az elektromágneses impulzus nem vonatkozik a közelben található berendezés (pl. 
  gépek, készülékek vagy elektronikai berendezés) elektromágneses sugárzása vagy 
  villámlás okozta szándékolatlan interferenciára. 
 

f) kifejezetten az EU közös katonai listájában meghatározott rendszerekkel, berendezésekkel vagy 
részegységekkel együtt történő, katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított „könyvtárak”; 
g) nukleáris energia előállítására szolgáló berendezések vagy meghajtó berendezések, amelyek 
magukba foglalják a kifejezetten katonai felhasználásra tervezett „atomreaktorokat”, valamint az 
azokhoz kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy „átalakított” részegységeket; 
h) jel elfojtása érdekében, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett, bevonattal ellátott vagy 
kezelt berendezés és anyag, amelyet az EU közös katonai listája máshol nem sorol fel; 
i) kifejezetten katonai „atomreaktorok” részére tervezett szimulátorok; 
j) kifejezetten katonai berendezések kiszolgálására tervezett vagy „átalakított” mobil javító 
műhelyek; 
k) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy „átalakított” harctéri generátorok; 
l) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy „átalakított” intermodális ISO-konténerek vagy 
leszerelhető járműfelépítmények (cserefelépítmények); 
m) komphajók, amelyeket az EU közös katonai listája máshol nem sorol fel, valamint kifejezetten 
katonai felhasználásra tervezett hidak és pontonok; 
n) kifejezetten az ML4., ML6., ML9. vagy ML10. Fejezetben meghatározott termékek 
„fejlesztéséhez” tervezett kísérleti modellek; 
o) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett „lézer” védelmi berendezés (például szemvédelem 
vagy érzékelővédelem); 
p) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy „átalakított”, az EU közös katonai listájában 
máshol említettektől eltérő „üzemanyagcellák”. 
 
Műszaki megjegyzés: 
1. 2014 óta nem használatos. 
2. Az ML17. Fejezet alkalmazásában „átalakított”: bármely strukturális, elektromos, mechanikai 
vagy egyéb változás, amely valamely nem katonai eszközt kifejezetten katonai felhasználásra 
tervezett eszköz képességeivel lát el. 

 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 119. szám 4529

XVIII. Fejezet 

(ML18)  

Az alábbi „gyártó” berendezések és azok részegységei: 

a) kifejezetten az EU közös katonai listájában meghatározott termékek „gyártásához” tervezett vagy 
átalakított gyártóberendezések, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek; 
b) kifejezetten az EU közös katonai listájában meghatározott termékek tanúsításához, minősítéséhez 
és vizsgálatához tervezett környezetállósági vizsgáló létesítmények és az azokhoz tervezett 
berendezések. 
 

Műszaki megjegyzés: 
Az ML18. Fejezet alkalmazásában „gyártás”: a tervezés, vizsgálat, előállítás, tesztelés és 
ellenőrzés. 
 
 Megjegyzés: Az ML18. Fejezet a) és b) pontja magában foglalja a következő berendezéseket: 

   
  a) folyamatos nitrálók; 
 b) centrifugális vizsgálókészülék vagy berendezés, amely az alábbi paraméterek 

bármelyikével rendelkezik: 
   1. egy vagy több hajtómotorjának együttes névleges teljesítménye  
   legalább 298 kW (400 LE); 
   2. hasznos terhelhetősége legalább 113 kg; vagy 
   3. legalább 91 kg hasznos terhelésre ható 8 g vagy nagyobb   
   centrifugális gyorsulást állít elő; 
  c) dehidratáló prések; 

d) kifejezetten katonai „robbanóanyagok” sajtolására tervezett vagy átalakított 
csavaros extruderek; 

  e) vágógépek az extrudált „hajtóanyagok” méretre vágásához; 
f) legalább 1,85 m átmérőjű, nagy nyomást kibíró (sweetie) tartályok (tumblerek), 
amelyek tárolókapacitása nagyobb, mint 227 kg; 

  g) szilárd „hajtóanyagok” folyamatos keverésének eszközei; 
h) fluidhajtóanyag-őrlők katonai „robbanóanyagok” összetevőinek zúzására vagy 
őrlésére; 
i) az ML8. Fejezet c) pont 8. alpontja alapján engedélyezés alá vont fémpor 
gömbösítésének és egységes szemcseméretének egyidejű elérését biztosító 
berendezések; 
j) az ML8. Fejezet c) pont 3. alpontjában felsorolt anyagok átalakítására szolgáló 
konvekciós áramú konverterek. 

 
XIX. Fejezet 

(ML19)  

Irányított energiát kibocsátó fegyverrendszerek (DEW), kapcsolódó berendezések, vagy 
ellentevékenység eszközei, és kísérleti modellek a következők szerint és a kifejezetten azokhoz 

tervezett elemek részegységek: 

a) a célpont megsemmisítésére vagy a célpont támadási célja elérésének megakadályozására 
tervezett „lézer”-rendszerek; 
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b) a célpont megsemmisítésére vagy a célpont támadási célja elérésének megakadályozására 
alkalmas részecskesugárzó rendszerek; 
c) a célpont megsemmisítésére vagy célpont támadási célja elérésének megakadályozására alkalmas 
nagy teljesítményű rádiófrekvenciás (RF) rendszerek; 
d) kifejezetten az ML19. Fejezet a)-c) pontjaiban meghatározott rendszerek felderítésére vagy 
azonosítására, vagy az ellenük való védelemre tervezett berendezések; 
e) az ML19. Fejezetben meghatározott rendszerek, berendezések és részegységek fizikai kísérleti 
modelljei; 
f) „lézer”-rendszerek, amelyeket kifejezetten a védőeszközök nélküli látószerv - azaz a szabad szem 
vagy a látást javító eszközzel ellátott szem - maradandó vakságának előidézésére terveztek. 
 
1. megjegyzés: Az ML19. Fejezetben meghatározott, irányított energiát kibocsátó fegyverrendszerek 
közé tartoznak azok a rendszerek, amelyek képessége az alábbi engedélyköteles eszközök 
alkalmazásától függ: 

a) elégséges teljesítményű „lézerek” olyan megsemmisítő hatás létrehozására, amely 
hasonló a hagyományos lőszer pusztítási hatásához; 
b) részecskegyorsítók, amelyek pusztító hatású energiával feltöltött vagy semleges 
részecskesugarat lőnek ki; 
c) nagy lüktető teljesítményű vagy nagy átlagos teljesítményű rádiófrekvenciás 
sugáradók, amelyek kellően intenzív mezőt hoznak létre ahhoz, hogy a távoli célpontban 
lévő elektronikus áramkört üzemképtelenné tegyék. 
 

2. megjegyzés: Az ML19. Fejezet szerint engedélykötelesek az alábbi, kifejezetten irányított energiát 
kibocsátó rendszerek: 

a) primer energiaforrások, energiatároló, kapcsoló, teljesítmény szabályozó vagy 
üzemanyag-kezelő berendezések; 
b) célkereső vagy követő rendszerek; 
c) a célpont károsodását, megsemmisítését vagy a célpont támadási célja elérése 
megakadályozásának megtörténtét felmérő rendszerek; 
d) sugárnyaláb-kezelő, továbbító vagy célmegjelölő berendezés; 
e) gyors sugárnyaláb mozgatására képes berendezés, több célpont elleni gyors 
műveletekre; 
f) adaptív optikák és fáziskonjugátorok; 
g) áram injektorok negatív hidrogén-ion sugár előállítására;  
h) „űrminősítésű” gyorsító részegységek; 
i) negatívionsugár-összpontosító berendezés; 
j) nagy energiájú ionsugár ellenőrzésére és mozgatására szolgáló berendezés; 
k) „űrminősítésű” fémfóliák a negatív hidrogén izotóp sugarak semlegesítésére. 

 
XX. Fejezet 

(ML20)  

Kriogén és „szupravezető” berendezések az alábbiak szerint, valamint kifejezetten azokhoz 
tervezett részegységek és tartozékok az alábbiak szerint: 

a) kifejezetten katonai földi, vízi, légi vagy űrjárművekbe való beépítésre tervezett 
berendezések, amelyek képesek a jármű mozgása közben 103 K (- 170 °C) alatti hőmérsékletet 
előállítani vagy fenntartani. 
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 Megjegyzés: Az ML20. Fejezet a) pontja magában foglalja azon mobil rendszereket, 
 amelyek nemfémes vagy nem villamos vezető anyagokból - például a műanyagok, vagy  az 
 epoxigyantával impregnált anyagok - előállított tartozékokból vagy részegységekből 
 épülnek fel. 
 
b) olyan „szupravezető” villamos berendezés (forgógépek vagy átalakítók), amelyeket 
kifejezetten katonai földi, vízi, légi vagy űrjárművekbe való beépítésre terveztek, és amelyek a 
jármű mozgása közben is működtethetők. 

 
 Megjegyzés: Az ML20. Fejezet b) pontja nem vonatkozik az olyan egyenáramú hibrid 
 homopoláris generátorokra, amelyek egypólusú normál fémarmatúrával rendelkeznek,  és 
 olyan mágneses mezőben forognak, amelyet szupravezető tekercsek hoznak létre, 
 amennyiben a generátorban ezen tekercsek az egyedüli szupravezető elemek. 

 
 
 

XXI. Fejezet 

(ML21)  

„Szoftver”, a következők szerint: 

a) „szoftver”, amelyet kifejezetten az alábbiakban felsorolt valamely célra terveztek vagy 
alakítottak át: 

1. az EU közös katonai listájában meghatározott berendezés „fejlesztése”, „gyártása”, 
üzemeltetése vagy karbantartása; 
2. az EU közös katonai listájában meghatározott anyagok „fejlesztése” vagy „gyártása”; 
vagy 
3. az EU közös katonai listájában meghatározott „szoftver „fejlesztése”, „gyártása”, 
üzemeltetése vagy karbantartása. 

b) az ML21. Fejezet a) pontjában meghatározottaktól eltérő egyéb speciális „szoftver” az alábbiak 
szerint: 

1. kifejezetten katonai felhasználásra, katonai fegyverrendszerek modellezése, szimulálása 
vagy értékelése céljára tervezett „szoftver”; 
2. kifejezetten katonai felhasználásra, katonai műveletek modellezése vagy szimulálása 
céljára tervezett „szoftver”; 
3. hagyományos, nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverek hatásának meghatározására 
szolgáló „szoftver”; 
4. kifejezetten katonai felhasználásra tervezett és kifejezetten vezetési, hírközlési, irányítási 
és hírszerzési (Command, Communications, Control and Intelligence - C3I) vagy vezetési, 
hírközlési, irányítási, számítástechnikai és hírszerzési (Command, Communications, 
Control, Computer and Intelligence -C4I) rendszer alkalmazások céljára kifejlesztett 
„szoftver”; 

c) az ML21. Fejezet a) vagy b) pontjában nem meghatározott „szoftver”, amelyet kifejezetten arra 
terveztek vagy alakítottak át, hogy az EU közös katonai listájában nem szereplő berendezések 
számára lehetővé tegye az EU közös katonai listájában meghatározott berendezések katonai 
rendeltetésének betöltését. 

 



4532 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 119. szám 

XXII. Fejezet 

(ML22)  

„Technológia” a következők szerint: 

a) „technológia”, amely az ML22. Fejezet b) pontjában meghatározottaktól eltér és az EU közös 
katonai listáján szereplő termékek „fejlesztéséhez”, „gyártásához”, üzemeltetéséhez, üzembe 
helyezéséhez (a helyszíni üzembe helyezést is beleértve), folyamatos üzemben tartásához 
(ellenőrzéséhez), javításához, nagy-javításához vagy felújításához „szükséges”; 
b) „Technológia” a következők szerint: 

1. „technológia”, amely az Európai Unió közös katonai listájában meghatározott termékek 
teljes gyártási eljárásának tervezéséhez, a részegységek összeszereléséhez és azok 
működtetéséhez, üzemeltetéséhez és javításához „szükséges” még akkor is, ha a gyártási 
eljárás részegységei nincsenek meghatározva; 
2. „technológia”, amely kézifegyverek „fejlesztéséhez” és „gyártásához” „szükséges” még 
akkor is, ha azt antik kézifegyverek másolatainak gyártására használják; 
3. 2013 óta nem használatos; 

NB. A „technológiának” korábban az ML22. Fejezet b) pont 3. alpontjában foglalt 
meghatározása tekintetében lásd az ML22. Fejezet a) pontját. 

4. 2013 óta nem használatos; 
NB. A „technológiának” korábban az ML22. Fejezet b) pont 4. alpontjában foglalt 
meghatározása tekintetében lásd az ML22. Fejezet a) pontját. 

5. „technológia”, amely kizárólag az ML7. Fejezet i) pont 1. alpontjában meghatározott 
„biokatalizátoroknak” a katonai hordozóanyagokkal vagy katonai anyagokkal történő 
elegyítéséhez „szükséges”. 

 
1. megjegyzés: Az EU közös katonai listáján szereplő termékek „fejlesztéséhez”, „gyártásához”, 
üzemeltetéséhez, üzembe helyezéséhez (a helyszíni üzembe helyezést is beleértve), folyamatos 
üzemben tartásához (ellenőrzéséhez), javításához, nagyjavításához vagy felújításához „szükséges” 
„technológia” akkor is engedélyköteles marad, ha azt az EU közös katonai listáján nem szereplő 
termékekre kell alkalmazni. 
 
2. megjegyzés: Az ML22. pont nem vonatkozik a következőkre: 

a) azon „technológiák”, amelyek a szükséges minimumot képezik a nem engedélyköteles 
tételek, illetőleg az engedélyezett kivitelű tételek üzembe helyezéséhez, működtetéséhez, 
működtetés folyamatos fenntartásához (ellenőrzéséhez) vagy javításához; 
b) azon „technológiák”, amelyek „közhasznú”, „tudományos alapkutatás” vagy a 
szabadalmi engedélyekhez szükséges minimum információk; 
c) a polgári közlekedési eszközök folyamatos meghajtásához szükséges mágneses 
indukcióhoz kapcsolódó „technológiák”. 

 
XXIII. Fejezet 

 
(HUML23) 

 
Kifejezetten katonai célú felszerelések: 

 
Kizárólag katonai előírások szerint kialakított alapanyagból, katonai szabvány, felsorolás vagy 
annak megfelelő követelmény szerint gyártott termékek: 
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a) jelen Jegyzékben másutt engedélyezés alá nem vont, katonai alkalmazásra kifejlesztett 
hadiruházati felszerelések, lábbelik, málhazsákok és hordeszközök; 
 
 Megjegyzés: a XXIII. Fejezet a) pontja nem vonatkozik a rendszerből kivont, jelzésektől 
 megfosztott hadiruházati felszerelésekre, lábbelikre, málhazsákokra és hordeszközökre 
 
b) katonai és a személyi álcázó felszerelések, takaróeszközök; 
c) katonai alkalmazásra kifejlesztett túlélést biztosító eszközök, egyéni védőeszközök, 
védőfunkciójú eszközök és felszerelések. 

 
XXIV. Fejezet 

 
(HUML24) 

 
Kifejezetten katonai célú szolgáltatások: 

 
a) a katonai kontingensek és felszereléseik katonai feladat végrehajtására történő kitelepítése, 
váltása, át-, illetve hazatelepítése, utánpótlás és ellátás biztosítása érdekében katonai vagy polgári 
eszközökkel végzett szállítás-szolgáltatások; 
b) kifejezetten katonai célokra tervezett és alkalmazott, a jelen jegyzék I–VII., IX–XXIII., valamint 
XXV–XXVI. Fejezetében felsorolt termékek rendszeresítésével, rendszerben tartásával 
(üzemeltetésével, üzemben tartásával), illetve rendszerből történő kivonásával és kezelésével 
közvetlenül összefüggő szolgáltatások; 
c) kifejezetten veszélyes vagy speciális jellege miatt oda sorolandó eszközök és anyagok – beleértve 
az I–IV., VI–VIII., X–XIII., XV. és XIX. Fejezetekben szereplő termékeket – megsemmisítésére, 
hatástalanítására, illetve az ezzel összefüggő tevékenységre irányuló szolgáltatás. 

 
XXV. Fejezet 

 
(HUML25) 

 
Kényszerítő és bűnfelderítő eszközök: 

1. Kényszerítő eszközök: 
a) rendőrbotok: 

1. bevetési botok; 
2. gumibotok; 
3. teleszkópos ütőbotok; 
4. tonfák; 

b) elektromos sokkoló eszközök: 
c) mozgásszabadságot korlátozó eszközök: 

1. műanyagbilincsek; 
2. patentbilincsek; 
3. szorítóbilincsek; 
4. testbilincsek; 
5. menekülő jármű elfogó készlet; 
6. személy ellen alkalmazható elfogó háló; 

d) tömegoszlatásra alkalmas egyéb hordozható eszközök: 
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e) cselekvésképtelenséget előidéző, tömegoszlatásra alkalmas vegyi anyagok: 
1. dibenz-(b,f)-1,4-oxazepint(CR), 
2. klóracetofenont (CN), 
3. ortoklor-benzalmalon-nitrilt (CS) tartalmazó könnygázfajták; 

f) természetes és egyéb szintetikus, tömegoszlatásra alkalmas hatóanyagok. 
Megjegyzés: 
A XXV. Fejezet 1. pont f) alpontja szerinti termékkörbe tartozik a bors és paprika hatóanyagú 
spray. 

 
Megjegyzés: 
1. Tömegoszlató anyagokkal kapcsolatban lásd még a VII. Fejezet d) pontját. 
2. Nem tartoznak engedélyezés alá a XXV. Fejezet 1. pont e) és f) alpontja szerinti 20 gramm vagy 
ennél kisebb egyedi kiszerelésű könnygázkészítmények abban az esetben, ha azok 
hatóanyagtartalma legfeljebb 1%. 
 
2. Bűnfelderítő eszközök: 

a) lézeres ujjlenyomat-azonosító berendezés; 
b) számítógépes ujjlenyomat-azonosító berendezés; 
c) hangelemző és -azonosító berendezések és alkatrészek; 
d) mobil bűnügyi vizsgálati laboratóriumok, ezek berendezései és tartozékai; 
e) speciális rendeltetésű biológiai, neurofizikai reakcióvizsgáló berendezések; illetve 
ezek alkatrészei és tartozékai: 

1. 4 vagy több csatornaszámú poligráfok, 
2. automata ujj- és tenyérnyomat azonosító rendszer (AFIS), 
3. digitális ujjnyomat mintavételi eszközök 
4. pszichológiai stresszelemző berendezések, 
5. különleges rendeltetésű alkatrészek és tartozékok a 4. pontban szereplő 
berendezésekhez és rendszerekhez. 

 
Megjegyzés: Nem tartoznak a XXV. Fejezet 2. pont e) alpontja alapján engedélyezés alá azon 
biomedikai készülékek, amelyeket kórházakban biológiai és neurofizikai reakciók vizsgálatára 
alkalmaznak. 
 

XXVI. Fejezet 
 

(HUML26) 
 

Titkosszolgálati eszközök: 
 

1. Akusztikus lehallgató eszközök: 
Akusztikus lehallgató eszköznek minősül minden olyan akusztikus információ megismerésére, 
rögzítésére, továbbítására alkalmas elektronikus, szoftveres, mechanikus vagy más eszköz, 
módszer, technológia, amely a kommunikációban résztvevők bármelyikének tudta és beleegyezése 
nélkül, titkosan, illetve rejtetten alkalmazható, így különösen: 

a) lehallgatási célra tervezett, előállított vagy forgalmazott mikrofon, illesztő, 
rögzítő, illetve továbbító eszköz; 
b) lézer- vagy infravörös sugárzást felhasználó, illetve mikrohullámú vagy 
ultrahangos működési elvet alkalmazó technikai lehallgató rendszer; 
c) rejtett, álcázott, illetve megtévesztésre alkalmas hangrögzítő, vagy továbbító 
eszköz, azok tartozékai. 
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Megjegyzés: A XXVI. Fejezet 1. pontja nem vonja engedélyezés alá az alábbi eszközöket, 

berendezéseket, tartozékokat: 
1. polgári felhasználásra tervezett irodai vagy szórakoztató elektronikai eszközök 
és azok tartozékai; 
2. ipari vagy polgári felhasználásra tervezett jelzőrendszerek elemei; 
3. diszpécserközpontok információrögzítő eszközei; 
4. kulturális, sport- vagy egyéb tömegrendezvények hangosító eszközei; 
5. polgári vagy rádióamatőr felhasználásra tervezett rádiófrekvenciás adó-vevő 
készülékek; 
6. ipari, oktatási, tudományos, vagy hírközlés-technikai felhasználásra tervezett 
berendezések, mérőműszerek, azok tartozékai. 
 

2. Titkos vizuális megfigyelő eszközök: 
Titkos vizuális megfigyelő eszköznek minősül bármely olyan vizuális információ megismerésére, 
rögzítésére, továbbítására alkalmas optikai, elektronikus, szoftveres, mechanikus vagy más eszköz, 
módszer, technológia, amellyel az érintett személy tudta és beleegyezése nélkül annak 
tevékenységének titkos megfigyelése, rögzítése, vagy az így nyert információ továbbítása, 
feldolgozása megvalósítható, így különösen: 

a) megtévesztésre alkalmas rejtő eszközbe szerelt videó kamera és 
fényképezőgép, valamint a rejtésre szolgáló tartozékai; 
b) rejtésre szolgáló optika előtétekkel (például csavarfej, szegecsfej, gomb stb.) 
telepíthető kamera és tartozékai; 
c) fedett videó jelátvitelt alkalmazó, azt lehetővé tevő eszközök; 
d) videoszkópok, fiberszkópok, illetve egyéb, üvegszál optikát felhasználó, rejtett 
megfigyelést lehetővé tevő rendszerek és ezek fényképezőgéphez, vagy 
videokamerához való csatlakozását biztosító adapterek és tartozékok. 
 

Megjegyzés: A XXVI. Fejezet 2. pontja nem vonja engedélyezés alá az alábbi eszközöket, 
berendezéseket, tartozékokat: 

1. ipari, vagy polgári felhasználásra tervezett fotós, vagy videós szórakoztató, 
oktatási, tudományos, hírközlés-technikai eszközök és azok alkatrészei, tartozékai; 
2. ipari, vagy polgári felhasználásra tervezett, rejtetten nem telepíthető 
vagyonvédelmi, betörésjelző, vagy egyéb riasztórendszerek elemei; 
3. ipari forgalom-megfigyelő, -számláló, sebességmérő, dokumentáló rendszerek 
elemei; 
4. orvosi vagy ipari felhasználásra tervezett és gyártott endoszkópok, 
videoszkópok, fiberszkópok, boroszkópok, azok alkatrészei, tartozékai; 
5. tömegrendezvényeken használt videó-dokumentáló rendszerek és azok elemei; 
6. éjjellátó készülékek tekintetében lásd a XV. Fejezetet. 

 
3. Számítástechnikai eszközök ellenőrzésének, illetve elektronikus hírközlő, és azt helyettesítő 
hálózaton folytatott kommunikáció ellenőrzésének eszközei: 
Jelen pont engedélyezés alá vonja azokat az eszközöket vagy szoftvereket, amelyek alkalmasak az 
adatokat tároló és/vagy feldolgozó számítógépekből, számítástechnikai, vagy egyéb eszközökből, a 
hozzájuk használható adathordozókból a tárolt információ bármilyen módon történő titkos 
megszerzésére, továbbítására, rögzítésére, valamint a számítástechnikai eszközökön folytatott 
tevékenység valós idejű titkos megfigyelésére, rögzítésére, illetve az elektronikus hírközlő 
hálózaton folytatott kommunikáció megszerzésére, így különösen: 
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a) belépési és hozzáférési kódok megszerzését lehetővé tevő, támogató eszközök, 
szoftverek; 
b) hálózati védelmi rendszerek, illetve titkosításra épülő védelmek megkerülésére, 
feltörésére szolgáló eszközök, szoftverek; 
c) a használt vizuális kijelző tartalmát rögzítő és/vagy továbbító eszközök, 
szoftverek; 
d) olyan eszközök, szoftverek, amelyeket az adattovábbításra alkalmas hálózaton 
folytatott kommunikáció megszerzésére terveztek, állítottak elő, vagy erre 
lényeges átalakítás nélkül felhasználható. 

 
Megjegyzés: A XXVI. Fejezet 3. pontja nem vonja engedélyezés alá az alábbi eszközöket, 
berendezéseket, tartozékokat: 

1. ipari vagy polgári felhasználásra tervezett – a hírközlési szolgáltatás 
nyújtásával összefüggésben használatos – mérőberendezések, hírközlés-technikai 
eszközök és azok alkatrészei, tartozékai; 
2. ipari vagy polgári felhasználásra tervezett, és a felhasználó tudta és 
beleegyezése nélkül nem alkalmazható rendszerek és szoftverek eszközei, 
tartozékai. 

 
 
4. Zavaró eszközök: 
Jelen pont engedélyezés alá vonja mindazokat a termékeket, eszközöket, technológiákat, 
szoftvereket, ezek alkatrészeit, és tartozékait, amelyek a XXVI. Fejezet 1., 2. és 3. pontjában 
felsorolt eszközök zavarására, működésük felfüggesztésére, illetve lehetetlenné tételére terveztek, 
állítottak elő, így különösen: 

a) rádiófrekvenciás zavaró adók; 
b) vezetékes zavaró adók; 
c) akusztikus zaj generátorok; 
d) lézer- vagy infravörös sugárzással működő zavaró adók; 
e) elektronikai eszközök tönkretételére tervezett, előállított berendezések; 
f) informatikai eszközök zavarására tervezett, előállított eszközök, szoftverek; 
g) biztonsági rendszerek zavarására tervezett, előállított eszközök. 

5. Felderítő eszközök: 
Jelen pont engedélyezés alá vonja az alábbiakat: 

a) vezetéken megvalósított lehallgatást detektáló berendezések; 
b) optikakereső berendezések; 
c) rejtett rádiófrekvenciás adóberendezések felderítésére és helyének 
meghatározására szolgáló detektorok; 
d) nem lineáris átmenet gerjesztésén alapuló detektáló eszközök passzív lehallgató 
és megfigyelő berendezések felfedésére. 

6. Titkos behatolás eszközei: 
Titkos behatoló eszköznek minősülnek azon mechanikai, elektronikai, optikai, vegyi vagy egyéb 
elven működő eszközök, vagy szoftverek, amelyek segítségével zárt objektumba (zárt földterület, 
épület, gépkocsi stb.) hajtható végre behatolás vagy tárgyakon található mechanikai, elektronikus 
védelmi rendszerek leküzdhetők oly módon, hogy a védelmi rendszerek a későbbiek folyamán is 
rendeltetésszerűen használhatók maradnak, így különösen: 

a) mechanikus, elektromos, elektronikus vagy egyéb elven működő zárak, 
zárszerkezetek, lakatok, reteszek stb. rendeltetésszerű nyitóeszközeit helyettesítő 
roncsolásos vagy roncsolásmentes nyitására tervezett és előállított eszközök, 
technológiák és tartozékaik; 
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b) elektronikus biztonsági rendszerek rendeltetésszerű működését befolyásoló vagy 
működésképtelenségét kiváltó, speciálisan e célra készült eszközök, szoftverek és 
tartozékaik. 

7. Rejtjelező és titkosító berendezések: 
a) elektronikus hírközlő hálózaton, illetve informatikai rendszerekben használatos 
rejtjelező és titkosító eszközök, gépek, berendezések és speciálisan ezekhez 
tervezett szoftverek, valamint azok funkcionális részegységei, alkatrészei, továbbá 
kiegészítő egységei és tartozékai; 
b) speciális rejtjelkulcsok előállítására, elosztására, szállítására tervezett, vagy 
használt eszközök, berendezések és speciálisan ezekhez tervezett szoftverek; 
c) rejtjelkulcsok. 

 
Megjegyzés:  
A XXVI. Fejezet 7. pontja nem vonja engedélyezés alá az alábbi eszközöket, berendezéseket, 
tartozékokat: 

1. szerzői jogvédelem biztosítását célzó kódoló-dekódoló eszközök; 
2. ipari, vagy polgári felhasználásra tervezett biztonsági (vagy védelmi, 
személyazonosító, jogosultság-ellenőrzési célú) rendszerek kódoló-dekódoló 
eszközei. 
 

8. Követő eszközök: 
Követő eszköznek minősül bármely olyan eszköz vagy szoftver, illetve tartozékai, amelyet 
személy vagy tárgy – az adott személy, illetve a tárgy tulajdonosának tudta nélkül történő – 
irány- és helymeghatározására terveztek, állítottak elő. 
 

Megjegyzés:  
A XXVI. Fejezet 8. pontja nem vonja engedélyezés alá a nagyközönség számára árusított irány- és 
helymeghatározásra alkalmas vevőberendezéseket. 
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A LISTÁBAN HASZNÁLT KIFEJEZÉSEK FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA 

 
Az alábbiakban találhatóak – betűrendi sorrendben – az e listában használt kifejezések fogalmának 
meghatározása. 
 
1. megjegyzés: A fogalommeghatározások a lista egészére vonatkoznak. A hivatkozások kizárólag 
tájékoztató jellegűek, és nem érintik a definícióknak a lista egészében való általános alkalmazását. 
 
2. megjegyzés: Az ebben „A listában használt kifejezések fogalommeghatározásai” című részben 
szereplő szavak és kifejezések kizárólag akkor értelmezendőek a definíciónak megfelelően, ha a 
megfelelő részhez fűzött műszaki megjegyzés nem határoz meg specifikus definíciót. Egyéb 
esetekben a szavak és kifejezések általánosan elfogadott (szótári) jelentésükben értelmezendők. 
 
ML8. „Adalékanyagok”: 
robbanóanyagokban, azok tulajdonságainak javítása céljából használt anyagok. 
 
ML17. „Atomreaktor”: 
a reaktortartályon belül lévő vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó egységek, az a berendezés, amely 
az aktív zónában a teljesítményszintet szabályozza és azok a részegységek, amelyek általában az 
aktív zóna primer hűtőközegét foglalják magukban, azzal közvetlenül érintkeznek vagy azt 
szabályozzák. 
 
ML11. „Automatikus parancsnoki és vezetési rendszerek”: 
olyan elektronikus rendszerek, amelyeken keresztül a vezetés alatt álló hadműveleti, harcászati 
kötelék, egység, hajó, alegység vagy fegyverek hatékony működéséhez nélkülözhetetlen 
információt betáplálják, feldolgozzák és továbbítják. Ezt a katonai vezető szerv feladatainak 
támogatására tervezett számítógépes és egyéb speciális hardver felhasználásával végzik. Az 
automatikus parancsnoki és vezetési rendszerek fő funkciói a következők: az információk hatékony 
automatikus gyűjtése, tárolása és feldolgozása; mindazon körülmények és helyzet bemutatása, 
amelyek hatással lehetnek a harc előkészítésére és megvívására; a művelet céljának és pillanatnyi 
állásának megfelelően a harcászati és hadműveleti számvetések elvégzése az erőforrásoknak a 
harccsoportok vagy hadrendi elemek vagy a harctéren telepített erők közötti megosztása céljából; a 
művelet vagy harc időtartama alatt bármikor helyzetértékeléshez és döntéshozatalhoz szükséges 
adatok előkészítése; a műveletek számítógépes szimulációja. 
 
ML7., 22. „Biokatalizátorok”: 
egyes vegyi vagy biokémiai reakciókhoz, vagy egyéb biológiai vegyületekben használt ’enzimek’, 
amelyek a vegyi harcanyagokhoz (CW) kötődnek és lebontásukat gyorsítják. 
 
Műszaki megjegyzés: 
 
„Enzim”:  
egyes vegyi vagy biokémiai reakciókhoz használt „biokatalizátor”. 
 
ML7. „Biológiai anyagok”: 
olyan patogének vagy toxinok, amelyeket úgy szelektáltak vagy úgy módosítottak (például a 
tisztaság, az eltarthatósági idő, a fertőzőképesség, a terjedési jellemzők vagy az UV-sugárzással 
szembeni ellenálló képesség megváltoztatásával), hogy azok emberek vagy állatok halálát, illetve 
testi sérülését okozzák, vagy kárt tegyenek a berendezésekben, a termésben vagy a környezetben. 
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ML7. „Biopolimerek”: 
az alábbiak szerinti biológiai makromolekulák: 
a) egyes vegyi vagy biokémiai reakciókhoz használt enzimek; 
b) „nem idiotipikus”, „monoklonális” vagy „poliklonális ellenanyagok”; 
c) különleges módon tervezett vagy feldolgozott receptorok; 
 
Műszaki megjegyzések: 
1.    „Nem idiotipikus ellenanyagok”: 
olyan ellenanyagok, amelyek más ellenanyagok konkrét ellenanyag-megkötő helyeihez kötődnek; 
2.    „Monoklonális ellenanyagok”: 
olyan proteinek, amelyek egy ellenanyag-megkötő helyhez kötődnek, és amelyeket egy sejtklón 
állít elő; 
3.    „Poliklonális ellenanyagok”: 
olyan proteinek keveréke, amelyek egy ellenanyag megkötő helyhez kötődnek, és amelyeket egynél 
több sejtklón állít elő; 
4.   „Receptorok”: 
olyan biológiai makromolekuláris szerkezetek, amelyek képesek ligandok megkötésére, amelyek 
megkötése hatással van fiziológiai funkcióikra. 
 
ML15. „Első generációs képerősítő csövek”: 
elektrosztatikus fókuszú csövek, amelyekben a ki- és bemenetnél multialkáli fotókatódból (S-20 
vagy S-25) készült optikai vagy üveglemez került felhasználásra, azonban mikrocsatornás 
lemezeket nem tartalmaznak. 
 
ML8. „Energiahordozó anyagok”: 
olyan anyagok vagy keverékek, amelyek a tervezett felhasználásukhoz szükséges energia 
kibocsátása céljából kémiai reakcióba lépnek. A „robbanóanyagok”, „pirotechnikai eszközök” és 
„hajtóanyagok” az energiahordozó anyagok alosztályait képezik. 
 
ML7. „Expressziós vektorok”: 
genetikai anyagnak a fogadósejtbe történő bejuttatására használt hordozók (például plazmid vagy 
vírus). 
 
ML17., 21., 22. „Fejlesztés”: 
kapcsolódik a sorozatgyártást megelőző valamennyi szakaszhoz, mint például: tervezés, 
tervezéskutatás, tervezéselemzések, tervezési koncepciók, a prototípusok összeszerelése és 
vizsgálata, kísérleti gyártási tervek, tervezési adatok, a tervezési adatok termékké történő 
átalakításának folyamata, konfigurációs tervezés, integrációtervezés, tervrajzok. 
 
ML18., 21., 22. „Gyártás”: 
valamennyi gyártási fázis vagyis: tervezés, gyártás, integrálás, összeszerelés, ellenőrzés, tesztelés, 
minőségbiztosítás. 
 
ML8. „Hajtóanyag”: 
olyan anyagok vagy keverékek, amelyek kémiai reakcióba lépve – ellenőrzött ütemben – nagy 
mennyiségű forró gázt állítanak elő mechanikai munka végzése céljából. 
 



4540 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 119. szám 

ML1. „Hatástalanított tűzfegyver”: 
olyan tűzfegyver, amelyet valamely uniós tagállam vagy a Wassenaari Megállapodásban részt vevő 
állam nemzeti hatósága által meghatározott eljárással lövedék kilövésére alkalmatlanná tettek. Az 
említett eljárások véglegesen megváltoztatják a tűzfegyver alapvető elemeit. A tagállamok törvényi, 
rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseivel összhangban a tűzfegyver hatástalanítása az illetékes 
hatóság által kibocsátott tanúsítvánnyal igazolható és a tűzfegyver valamely lényeges elemén 
beütött próbajellel jelölhető. 
 
ML17. „Könyvtár” (parametrikus műszaki adatbázis): 
olyan műszaki információk gyűjteménye, amelyeknek a felhasználása növelheti a releváns 
rendszerek, berendezések vagy részegységek teljesítményét. 
 
ML22. „Közhasznú”: 
olyan „technológia” vagy „szoftver”, amelyet a továbbterjesztésére vonatkozó korlátozás nélkül 
tettek közzé. 
 
Megjegyzés: szerzői jogi korlátozások nem gátolják, hogy a „technológia” vagy „szoftver” a 
„közhasznú” tárgykörébe tartozzon. 
 
ML10. „Léghajó”: 
olyan, motorral hajtott légi jármű, amelyet a levegőnél könnyebb gáztest (általában hélium, 
korábban hidrogén) tart fenn. 
 
ML8., 10., 14. „Légi jármű”: 
merevszárnyas, csuklósszárnyas, forgószárnyas (helikopter), döntött rotoros vagy döntött szárnyas 
légi jármű. 
 
ML10. „Levegőnél könnyebb légi járművek”: 
hőlégballonok és „léghajók”, amelyek emelkedésükhöz forró levegőt vagy a levegőnél könnyebb 
gázokat – például héliumot vagy hidrogént – használnak. 
 
ML9., 19. „Lézer”: 
fényforrás, amely sugárzás stimulált emissziója általi fényerősítés révén térben és időben koherens 
fényt hoz létre. 
 
L21. „Mikroprogram”: 
különleges tárolóban tárolt elemi utasítások sorozata, amelyek végrehajtását a referencia 
utasításainak utasításregiszterbe történő töltése indítja el. 
 
ML4., 8. „Pirotechnikai eszközök”: 
szilárd vagy folyékony üzemanyagok és oxidáló szerek keveréke, amely begyújtáskor egy energiát 
termelő kémiai folyamaton megy keresztül szabályozott arányok mellett azért, hogy megfelelő 
időkésedelmet hozzon létre, vagy hőmennyiséget, zajt, füstöt, látható fényt vagy infravörös 
kisugárzást gerjesszen. A piroforok a pirotechnikai eszközök egyik olyan alosztályát képezik, 
amelyek nem tartalmaznak oxidálószert, levegővel érintkezve azonban spontán gyulladnak. 
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ML7., 10. „Polgári légi jármű”: 
egy vagy több uniós tagállam vagy a Wassenaari Megállapodásban részt vevő állam polgári 
repülésügyi hatóságai által közzétett, a repülésre való alkalmasságot minősítő listákban felsorolt 
„légi járművek”, amelyek kereskedelmi, polgári, belső és külső útvonalakon repülhetnek, vagy 
polgári, magán- vagy üzleti célokra használhatók. 
 
ML8. „Prekurzorok”: 
robbanóanyagok gyártásához használt különleges vegyi anyagok. 
 
ML21. „Program”: 
egy folyamat végrehajtására adott utasítások sorozata az elektronikus számítógép által 
végrehajtható, vagy arra átalakítható formában. 
 
ML8., 18. „Robbanóanyagok”: 
olyan szilárd, folyékony vagy gáz-halmazállapotú anyagok vagy anyagok keverékei, amelyek 
robbanófejekben elsődleges, indító- vagy főtöltetként, valamint rombolások és egyéb alkalmazások 
során történő felhasználásukkor robbanást okoznak. 
 
ML17. „Robot” 
esetleg folyamatos működésű vagy pontról pontra mozgatható manipulációs mechanizmus, amely 
szenzorokat is alkalmazhat, és rendelkezik az alábbi jellemzők mindegyikével: 
a) többfunkciós; 
b) képes anyagok, részegységek, szerszámok vagy különleges eszközök beállítására vagy 
orientálására, háromdimenziós térben történő változtatható mozgások révén; 
c) három vagy több zárt vagy nyitott hurkos szervoeszközt foglal magában, amelyek léptető 
motorokat is tartalmazhatnak; és 
d) rendelkezik a „felhasználó által programozható” tanít/visszajátszik módszerrel vagy elektronikus 
számítógéppel, amely lehet programozható logikai kontroller, azaz mechanikai beavatkozás nélküli. 
 
„Felhasználó általi programozhatóság”: olyan lehetőség, amely a felhasználó számára biztosítja a 
„programok” bevitelét, módosítását vagy cseréjét, az alábbi módszerek kivételével: 
a) a kábelezés vagy összekötés fizikai megváltoztatása; vagy 
b) a funkcióvezérlés átállítása, a paraméterek betáplálását is beleértve. 
 
Megjegyzés: A fenti meghatározás nem foglalja magában az alábbi eszközöket: 
1. Olyan manipulációs mechanizmusok, amelyeket csak kézzel vagy távoperátorral lehet irányítani. 
2. Állandó sorozatú manipulációs mechanizmusok, amelyek mechanikusan rögzített programozott 
mozgások szerint működő automatizált mozgó eszközök. A programot mechanikusan korlátozzák a 
rögzített, de állítható ütközők, pl. csapok vagy bütykök. A mozgások sorrendje és a pályák vagy 
szögek megválasztása mechanikai, elektronikus vagy elektromos úton nem változtatható, illetve nem 
is cserélhető. 
3. Mechanikai vezérlésű, változtatható sorrendű manipulációs mechanizmusok, amelyek a 
mechanikusan rögzített programozott mozgások szerint működő automatikus mozgó eszközök. A 
programot mechanikusan korlátozzák a rögzített, de állítható ütközők, pl. csapok vagy bütykök. A 
mozgások sorozata és a pályák vagy szögek megválasztása a rögzített programsémán belül 
változtatható. A programséma változtatása vagy módosítása (pl. a csapok átállítása vagy a bütykök 
cseréje) egy vagy több mozgási tengelyen csak mechanikai műveletek révén történik; 
4. Nem szervovezérlésű, változtatható sorrendű manipulációs mechanizmusok, amelyek a 
mechanikusan rögzített programozott mozgások szerint működő automatikus mozgó eszközök. A 
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program változtatható, de a folyamat csak a mechanikusan rögzített elektromos bináris eszközről 
vagy állítható ütközőkről kapott bináris jel hatására halad tovább. 
5. Descartes-féle koordináta-manipulátor rendszerként definiált rakodódaruk, amelyeket 
függőlegesen elhelyezett tárolórekeszek integrált részeként alakítottak ki, és e rekeszek tartalmának 
tárolás és kirakodás céljából történő elérésére szolgálnak. 
 
ML13. „Szálas vagy rostos anyagok”: 
többek között: 
a) folytonos monofil szálak; 
b) folytonos cérnák és előfonatok; 
c) szalagok, szövetek, kusza fonatok és paszományok; 
d) vágott szálak, szálkötegek és koherens szálú végek; 
e) bármilyen hosszú, egykristályos vagy polikristályos tűkristályok; 
f) aromás poliamid pép. 
 
ML10. „Személyzet nélküli légi jármű” („UAV”): 
minden olyan „légi jármű”, amely a fedélzeten mindennemű emberi jelenlét nélkül képes a repülés 
megkezdésére, valamint az irányított repülés és navigálás fenntartására. 
 
ML21. „Szoftver”: 
bármilyen tényleges hordozóra rögzített, egy vagy több „program” vagy „mikroprogram” 
gyűjteménye. 
 
ML20. „Szupravezető”: 
olyan anyagok (fémek, ötvözetek vagy vegyületek), amelyek elveszíthetik minden elektromos 
ellenállásukat, azaz végtelen elektromos vezetőképességgel rendelkezhetnek, és igen nagy 
elektromos áram átvitelére alkalmasak Joule-hő keletkezése nélkül. 
 
Egy „szupravezető” anyag „kritikus hőmérséklete” (más kifejezéssel: átmeneti hőmérséklete) az a 
hőmérséklet, amelyen az anyag az elektromos egyenárammal szemben minden ellenállását elveszíti. 
 
Műszaki megjegyzés: 
 
Az anyag kritikus „szupravezető” állapotát a „kritikus hőmérséklet”, a kritikus mágneses mező – 
amely a hőmérséklet függvénye – és a kritikus áramsűrűség jellemzi, amely azonban a mágneses 
mezőtől és a hőmérséklettől egyaránt függ. 
 
ML22. „Szükséges”: 
a „technológia” tekintetében a „technológiának” az ellenőrzés alá eső működési szint, jellemzők 
vagy funkciók eléréséért vagy meghaladásáért felelős része. Az ilyen „szükséges technológia” több 
termék részét is képezheti. 
 
ML22. „Technológia”: 
a termékek „fejlesztéséhez”, „gyártásához” vagy üzemeltetéséhez, üzembe helyezéséhez, 
folyamatos üzemben tartásához (ellenőrzéséhez), javításához, nagyjavításához vagy felújításához 
szükséges egyedi információ. Ez az információ lehet „műszaki adat” vagy „műszaki támogatás”. Az 
EU közös katonai listája szerinti meghatározott „technológia” fogalommeghatározását az ML22. 
Fejezet tartalmazza. 
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Műszaki megjegyzés: 
 
1. A „műszaki adat” lehet tervrajz, terv, ábra, modell, formula, táblázat, gépészeti terv és 
specifikáció, kézikönyv és útmutatás, akár írásban, akár más adathordozón, például 
mágneslemezen, mágnesszalagon vagy csak olvasható tárban rögzítve. 
2. A „műszaki támogatás” lehet útmutatások, készségek, képzés, a munkával kapcsolatos 
ismeretek átadása vagy konzultációs szolgáltatás. A „műszaki támogatás” magában 
foglalhatja a „műszaki adatok” átadását is. 
 
ML7. „Tömegoszlató harcanyagok”: 
olyan anyagok, amelyek – a tömegoszlatási célra történő tervezett felhasználásuk során – 
rövid idő alatt az emberi érzékszervek irritációját vagy a fizikai funkciók zavarát okozzák, 
amely hatások az anyagoknak való expozíció befejeződését követően rövid időn belül 
megszűnnek. (A könnygáz a „tömegoszlató harcanyagok” egyik fajtája.) 
 
ML22. „Tudományos alapkutatás”: 
kísérleti vagy elméleti munka, melynek alapvető célja új ismeretek megszerzése jelenségek 
vagy megfigyelhető tények alapelveiről, és elsődlegesen nem meghatározott gyakorlati cél 
vagy szándék elérésére irányul. 
 
ML11. „Űrhajó”: 
aktív és passzív műholdak és űrszondák. 
 
ML19. „Űrminősítésű”: 
olyan termék, amelyet úgy terveztek és gyártottak, hogy alkalmas legyen – illetve amelyet 
sikeres tesztelést követően olyannak minősítettek, mint amely alkalmas – a Föld felszíne felett 
100 kilométernél nagyobb magasságon való működésre. 
 
Megjegyzés: Az, hogy egy konkrét eszköz tesztelés révén űrminősítést kap, még nem jelenti 
azt, hogy az ugyanazon gyártási sorozatból vagy modellszériából származó más eszközök is 
„űrminősítésűek”, hacsak nem tesztelték külön azokat is. 
 
ML17. „Üzemanyagcellák”: 
olyan elektrokémiai eszköz, amely képes egy külső forrásból kapott üzemanyag kémiai 
energiáját közvetlenül egyenárammá átalakítani. 
 
ML17. „Végeffektorok”: 
fogószerszámok, aktív szerszámegységek és minden egyéb olyan szerszám, amelyet a „robot” 
manipulátorkar végén lévő alaplapra erősítenek. 
 
Műszaki megjegyzés: „aktív szerszámegységek”: 
valamely munkadarab hajtóerejét vagy munkaenergiáját biztosító, vagy azt érzékelő 
eszközök.” 
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2. melléklet a 165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelethez

 1.  A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 12. melléklet II. pontja helyébe a következő pont lép:
„II. Csatolandó okiratok:
1. az importőr harmadik ország beviteli engedélye, valamint
2. Végfelhasználói Nyilatkozat vagy Nemzetközi Import Igazolás vagy a  végfelhasználás igazolására szolgáló más 
dokumentum,
3. amennyiben a  kérelmező nem azonos a  tulajdonossal, az  áru tulajdonosának meghatalmazása az  áru 
értékesítésére,
4. tranzit harmadik országok illetékes hatósága által kiadott tranzitengedély vagy a  harmadik ország illetékes 
hatóságának nyilatkozata arról, hogy a  tranzithoz hozzájárul, vagy a  haditechnikai eszköz tranzitja nem 
engedélyköteles.”

A Kormány 166/2019. (VII. 8.) Korm. rendelete
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 módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  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 (a továbbiakban: R.) a következő 22. §-sal egészül ki:
„22.  § E  rendeletnek 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 módosításáról szóló 166/2019. (VII. 8.) Korm. rendelettel 
(a  továbbiakban: Módr14.) megállapított 2.  mellékletben foglalt táblázat 23. sorát a  Módr14. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

2. §  Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 166/2019. (VII. 8.) Korm. rendelethez

 1. Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 23. sorral egészül ki:

(A B C

1 A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne Koordinációra kijelölt kormánymegbízott)

23
Járműipari beruházás Miskolc  

II. kerület külterületén

Miskolc közigazgatási területén 
elhelyezkedő, az ingatlan-

nyilvántartás szerinti II. kerület 
külterület 0130/14 helyrajzi számú 

ingatlan

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2019. (VII. 8.) MNB rendelete
a „Kandó Kálmán” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Kandó Kálmán születésének 150. évfordulója alkalmából – „Kandó Kálmán” 
megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2019. július 9.

2. § (1) A négyzet alakú emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 14 gramm, mérete 28,43 mm × 28,43 mm, 
széle sima.

 (2) Az emlékérme előlapján a Kandó Kálmán által tervezett, MÁV V40 sorozatú, fázisváltós villamosmozdony ábrázolása 
látható, a  régi mozdonyok géptábláinak felületét idéző érdes, szemcsés háttérrel. Az  emlékérme szélén, fent, 
egymás alatti vízszintes sorokban, balra a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, jobbra a „2019” verési évszám 
és a  „BP.”  verdejel, lent a  „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. Az  emlékérme előlapjának képét az  1.  melléklet 
tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján Kandó Kálmán portréjának ábrázolása látható. A portré ábrázolásától jobbra, lent, egymás 
alatti vízszintes sorokban a „KANDÓ”, a „KÁLMÁN” és az „1869–1931” felirat olvasható. Az emlékérme bal oldali szélén, 
lent Bitó Balázs tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 10 000 darab készíthető, amelyből 6000 darab különleges – ún. proof – technológiával verhető.

4. §  Ez a rendelet 2019. július 9-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 28/2019. (VII. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 28/2019. (VII. 8.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 32/2019. (VII. 8.) AM rendelete
a szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló 20/2019. (V. 27.) AM rendelet és 
az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és 
kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló  
20/2019. (V. 27.) AM rendelet módosítása

1. §  A szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló 20/2019. (V. 27.) AM rendelet 
[a továbbiakban: 20/2019. (V. 27.) AM rendelet] 1. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában:)
„a) átlagos fűtőérték: a tárgyidőszakon belül a számlák szerinti elszámolási időszakokra (a továbbiakban: elszámolási 
időszak) meghatározott, a  számlákon kWh/m3 mértékegységben feltüntetett, szárítmány-előállításra felhasznált 
tüzelőanyagra vonatkozó fűtőérték adatok számtani átlaga vagy az  ezen adatok szerinti számlán szereplő, adott 
elszámolási időszakra vonatkozó fűtőérték,
b) felhasznált hőenergia-mennyiség: az 1. mellékletben foglalt képlet alapján meghatározott, a szárítmányt előállító 
üzem által a tárgyidőszakban szárítmány-előállításra felhasznált és igazolt tüzelőanyag-mennyiség és az elszámolási 
időszak átlagos fűtőértéke szorzatának összege kWh mértékegységben kifejezve,”

2. §  A 20/2019. (V. 27.) AM rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatási kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:)
„b) a szárítmány-előállítás céljára a tárgyidőszakban felhasznált napi tüzelőanyag mennyiségére, valamint az átlagos 
fűtőértékre és a felhasznált hőenergia mennyiségére vonatkozó, elszámolási időszaki bontásban feltüntetett adatok,”

3. §  A 20/2019. (V. 27.) AM rendelet 4. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha a  telephelyi és elszámolási időszaki bontásban a  szárítmány-előállításra felhasznált tüzelőanyag 
mennyiségéről és a fűtőértékről szóló elszámoló számlán a fűtőérték megajoule-ban van feltüntetve, akkor a kWh-ra 
történő átváltás során szorzótényezőként 0.277778-as érték az alkalmazandó.
(10) Ha a  szárítmány-előállítás tartályos vagy palackos propán-bután gáz felhasználásával történik, akkor 
a propán-bután gáz esetében 12,8 kWh/kg átlagos fűtőérték alkalmazandó a számlán szereplő értéktől függetlenül.”

4. §  A 20/2019. (V. 27.) AM rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. §  A 20/2019. (V. 27.) AM rendelet
a) 3.  § (2)  bekezdés c)  pontjában a  „havi bontásban feltüntetve” szövegrész helyébe a  „napi bontásban 

feltüntetve” szöveg,
b) 3. § (3) bekezdés a) pontjában a „telephelyi és havi bontásban” szövegrész helyébe a „telephelyi elszámolási 

időszaki bontásban” szöveg,
c) 4. § (3) bekezdés a) pontjában a „csak azon hónapjait” szövegrész helyébe a „csak azon napjait” szöveg
lép.
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2. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások 
igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

6. §  Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és 
kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 1.  mellékletében foglalt táblázat D:20 mezőjében 
az „Immunizálás: 70 Ft/egyed/alkalom” szövegrész helyébe az „Immunizálás: 30 Ft/egyed/alkalom” szöveg lép.

3. Záró rendelkezés

7. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

1. melléklet a 32/2019. (VII. 8.) AM rendelethez
„1. melléklet a 20/2019. (V. 27.) AM rendelethez

A tárgyévben szárítmány-előállítás céljára felhasznált hőenergia-mennyiség kiszámításának képlete

FHM= (h1×ÁF1) + (h2×ÁF2) + … + (hn×ÁFn)

ahol

FHM: felhasznált hőenergia-mennyiség
h: a támogatás alapját képező szárítmány előállítására az adott elszámolási időszakban felhasznált 
tüzelőanyag-mennyiség
ÁF: adott elszámolási időszaki átlagos fűtőérték”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 277/2019. (VII. 8.) KE határozata
a 198/2018. (V. 22.) KE határozat módosításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja, a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 202.  § 
(2)  bekezdése, továbbá a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
141.  § (2)  bekezdés q) pontja alapján – a  miniszterelnök javaslatára – a  198/2018. (V. 22.) KE határozatot  
dr. Pacsay-Tomassich Orsolya vonatkozásában 2019. július 1-jei hatállyal akként módosítom, hogy a  határozatban  
„az Emberi Erőforrások Minisztériuma” szövegrész helyébe „a Külgazdasági és Külügyminisztérium” szöveg lép.

Budapest, 2019. június 27.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. július 3.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03224-2/2019.

A Kormány 1405/2019. (VII. 8.) Korm. határozata
az egyes kormányhatározatoknak a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal névváltozásával összefüggő 
módosításáról

 1. A Magyar Köztársaság Külső Határok Alap Nemzeti Programjáról szóló 1102/2007. (XII. 23.) Korm. határozat 1. számú 
melléklet I. alcím 1. pont h) alpontjában
a) az „a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatallal” szövegrész helyébe az  „az Országos Idegenrendészeti 

Főigazgatósággal” szöveg,
b) az „a BÁH” szövegrészek helyébe az „az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság” szöveg
lép.

 2. A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 58. pont (2) bekezdés b) pontjában és 58. pont 
(3)  bekezdés p)  pontjában az  „a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal” szövegrész helyébe az  „az Országos 
Idegenrendészeti Főigazgatóság” szöveg lép.

 3. A  Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének 
meghatározásáról szóló 1150/2012. (V. 15.) Korm. határozat 6.  pont a)  alpontjában az  „a Bevándorlási és 
Menekültügyi Hivatal” szövegrész helyébe az „az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság” szöveg lép.

 4. A  Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti és működési 
rendjének meghatározásáról szóló 1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat 1.  melléklet 4.  pont b)  alpontjában  
az „a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal” szövegrész helyébe az „az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság” 
szöveg lép.

 5. A  Határellenőrzési Munkacsoportról szóló 1022/2015. (I. 29.) Korm. határozat 2.  pont k)  alpontjában  
az „a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal” szövegrész helyébe az „az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság” 
szöveg lép.
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 6. A  terrorizmus elleni küzdelem feladatainak egységes végrehajtási rendjéről szóló 1824/2015. (XI. 19.)  
Korm. határozat 1. pont l) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E határozat hatálya kiterjed)
„l) az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságra,”

 7. A  nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat 
1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 8. Az  Európai Határregisztrációs Rendszer, valamint az  Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer 
fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedéseket koordináló munkacsoport létrehozásáról szóló 1538/2018. 
(X. 30.) Korm. határozat 6.  pont h)  alpontjában az „a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal” szövegrész helyébe  
az „az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság” szöveg lép.

 9. Az emberkereskedelem elleni küzdelem hatékonyságának növeléséhez szükséges intézkedésekről szóló 1125/2019. 
(III. 13.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1125/2019. (III. 13.) Korm. határozat] 1.  pont a)  alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A Kormány 
elfogadja az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló Intézkedési Tervet, és az alábbi intézkedéseket határozza meg:)
„a) az  emberkereskedelem megelőzésében, az  áldozatainak azonosításában, valamint e  bűncselekmény 
felderítésében részt vevő szervezetek állományának képzésében biztosítani kell az  áldozatok felismeréséhez 
szükséges speciális ismeretek elsajátítását, továbbá gondoskodni kell a  lakosság széles körű tájékoztatásáról, ezen 
intézkedések érdekében a Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy a jelenleg már e tárgyban rendelkezésre 
álló képzési anyagokat vizsgálják felül, és állítsanak össze célzott képzési csomagot, valamint folytassanak 
tájékoztató és prevenciós tevékenységeket,”

 10. Az emberkereskedelem elleni küzdelem hatékonyságának növeléséhez szükséges intézkedésekről szóló 1125/2019.  
(III. 13.) Korm. határozat 5. pontjában
a) a „meghatározott szervezetek átfogó és célzott képzési anyagának kialakításához” szövegrész helyébe 

a „foglaltak végrehajtásához” szöveg,
b) a „20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím javára 30 000 000 forint” szövegrész helyébe a „7. Rendőrség cím 

javára 22 000 000 forint, valamint a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi  
L. törvény 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
25. Európai uniós fejlesztési programok alcím, 1. Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok 
megvalósításához kapcsolódó kiadások jogcímcsoport javára 8 000 000 forint” szöveg

lép.
 11. A  XIV. Belügyminisztérium fejezet 2019. évi egyes forrásigényeinek biztosításáról szóló 1301/2019. (V. 27.)  

Korm. határozat 8. pontjában a „2. és 4.” szövegrész helyébe a „4–6.” szöveg lép.
 12. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. 

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1405/2019. (VII. 8.) Korm. határozathoz

 1. A  nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat 
1. melléklet 1. pont 1.33. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A központi államigazgatási és kormányzati tevékenység szempontjából fontos szervek (intézmények) és létesítmények:]
„1.33. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság,”
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A Kormány 1406/2019. (VII. 8.) Korm. határozata
a vajdasági magyarság nemzeti jelentőségű fejlesztései és programjai támogatásához szükséges  
forrás biztosításáról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (1)  bekezdése és 33.  § (2)  bekezdése alapján  

– a  kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és bankköltséggel együtt – a  vajdasági magyarság 
nemzeti jelentőségű fejlesztései és programjai megvalósításához szükséges 1 093 356 000 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel 
a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli 
kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és 
kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap támogatása alcím javára, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: 2020. június 30.

 2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti jelentőségű vajdasági magyar intézmények programjai és megkezdett 
beruházásai finanszírozása érdekében gondoskodjon
a) a 2020. évtől a központi költségvetés XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok 

támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap támogatása alcím javára beépülő jelleggel 325 000 000 forint,
b) a 2021. évtől a központi költségvetés XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok 

támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap támogatása alcím javára beépülő jelleggel 290 000 000 forint
forrás biztosításáról.

Felelős: pénzügyminiszter
 a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: az a) alpont tekintetében a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során
 a b) alpont tekintetében a 2021. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1406/2019. (VII. 8.) Korm. határozathoz

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XV. Pénzügyminisztérium

26 Központi kezelésű előirányzatok
2 Központi tartalékok

297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -1 093 356 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
42 Alapok támogatása

263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 093 356 000

 LXV. Bethlen Gábor Alap
263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 093 356 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 093 356 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 1 093 356 000 1 093 356 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

XV. Pénzügyminisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat számaÁllamháztartási 
egyedi azonosító

K I A D Á S O K 

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L
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A Kormány 1407/2019. (VII. 8.) Korm. határozata
a 2020. évi EuroVelo és Kerékpáros Turisztikai Konferencia megrendezéséhez szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  2020. évi EuroVelo és Kerékpáros Turisztikai Konferencia (a továbbiakban: Konferencia) Budapesten 

történő megrendezésével;
 2. az 1.  pontban foglaltak megvalósulása érdekében felhívja az  innovációért és technológiáért felelős 

minisztert, hogy az  aktív Magyarországért felelős kormánybiztos és a  miniszterelnök kabinetfőnöke útján  
a  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság bevonásával készítse el és nyújtsa be 
a Konferencia megrendezéséhez szükséges pályázatot az Európai Kerékpáros Szövetség részére;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
 aktív Magyarországért felelős kormánybiztos
 a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: 2019. július 9.

 3. egyetért azzal, hogy a  Konferencia megrendezésével kapcsolatos feladatokat az  aktív Magyarországért felelős 
kormánybiztos az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával 
lássa el;

Felelős: aktív Magyarországért felelős kormánybiztos
Határidő: a Konferencia rendezési jogának elnyerését követően folyamatosan

 4. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy – a Konferencia rendezési jogának elnyerése esetén – vizsgálja meg 
a Konferencia kormányzati kommunikációs és rendezvényszervezési feladatainak a Nemzeti Kommunikációs Hivatal 
bevonásával történő megvalósíthatóságát.

Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: a Konferencia rendezési jogának elnyerése esetén azonnal, a  Konferencia szervezésével és 

lebonyolításával egyidejűleg, folyamatosan

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1408/2019. (VII. 8.) Korm. határozata
a budapesti felsőoktatási intézmények egyes gyakorló intézményei infrastruktúrájának felújítása, 
korszerűsítése és bővítése beruházás előkészítésének támogatásáról

A Kormány
 1. a részére bemutatott koncepció alapján egyetért a  budapesti felsőoktatási intézmények egyes gyakorló 

intézményei infrastruktúrájának felújítása, korszerűsítése és bővítése (a  továbbiakban: fejlesztés) előkészítésével 
a 2. mellékletben foglaltak szerint;

 2. egyetért a  Budapest 36540 helyrajzi számú, természetben az  1088 Budapest, Szentkirályi utca 7. szám alatt 
található ingatlan és a  Budapest 36549 helyrajzi számú, természetben az  1088 Budapest, Puskin u. 6. szám alatt 
található ingatlan Magyar Állam részére történő per-, teher- és igénymentes megszerzésével és az  Eötvös Loránd 
Tudományegyetem érdekében történő hasznosításával;

 3. a fejlesztés és az  annak keretében megvalósuló 4. és 11.  pont szerinti beruházások előkészítésének kormányzati 
felelőseként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert jelöli ki, az emberi erőforrások minisztere 
bevonásával;

 4. a fejlesztés a 2. mellékletben foglalt 1. sz. táblázat szerinti beruházásainak az ott megjelölt, a Beruházás Előkészítési 
Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Korm. rendelet) 2.  § (2)  bekezdése 
szerinti, a 2019. évi pénzügyi teljesítéssel érintett előkészítési fázisaira összesen legfeljebb 577 851 000 forint forrást 
biztosít a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 
4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, azzal, hogy a  teljes előkészítést legkésőbb 2020. július 30. 
napjáig kell megvalósítani;
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 5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a  Kvtv. 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet,  
3. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások címet a  4. Programszerű magasépítési 
beruházások alcím, 2. Budapesti felsőoktatási intézmények egyes gyakorló intézményei infrastruktúrájának felújítása 
és korszerűsítése jogcímcsoport, 1. Beruházás előkészítés jogcímmel egészíti ki;

Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  azonnal

 6. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a 4. pont szerinti beruházás előkészítési feladatainak 
finanszírozása érdekében összesen 577 851 000 forint  egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel 
nem használt rész tekintetében a  Beruházás Előkészítési Alapba történő visszafizetési kötelezettséggel a  Kvtv. 
1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 
4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos 
bevételek és kiadások fejezet, 3. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások cím,  
4. Programszerű magasépítési beruházások alcím, 2. Budapesti felsőoktatási intézmények egyes gyakorló 
intézményei infrastruktúrájának felújítása és korszerűsítése jogcímcsoport, 1. Beruházás előkészítés jogcím javára, 
az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős:   pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő:  azonnal
Az elszámolás és a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében

Felelős:  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:  2019. december 31.

 7. az Áht. 36.  § (4c)  bekezdés b)  pontjában biztosított jogkörében eljárva a  4.  pont szerinti beruházás előkészítése 
érdekében az  5.  pont szerinti kiadási előirányzat terhére vállalható kötelezettségek 2020. évre vonatkozó felső 
korlátját 577 851 000 forintban állapítja meg;

 8. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – indokolt esetben a pénzügyminiszter 
bevonásával – gondoskodjon a  2020. évi előkészítési szakaszok megvalósításához szükséges, a  7.  pont szerint 
meghatározott összeg rendelkezésre állásáról;

Felelős:  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő:  a felmerülés ütemében
 9. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy

a) készítsen jelentést a  Korm. rendelet 8.  § (1)  bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése 
érdekében a  3.  pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint 
a felhasznált forrás összegéről,
Felelős:  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:  az előkészítés befejezését követő 30 napon belül

b) a beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján 
készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  beruházás megvalósításáról a  kivitelezéshez kapcsolódó 
kötelezettségvállalási összeg és a  kifizetések ütemezésének, valamint az  üzemeltetési költségek 
bemutatásával;
Felelős:   nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:  a beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően

 10. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – az  emberi erőforrások miniszterének 
bevonásával – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) 
útján gondoskodjon egyrészről a  Budapest 36549 helyrajzi számú, természetben az  1088 Budapest, Puskin u. 6. 
szám alatt található ingatlan legfeljebb a  független ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott és elfogadott 
forgalmi értéken az  állam javára történő megvásárlása érdekében szükséges intézkedések megtételéről, továbbá 
a Budapest 36540 helyrajzi számú, természetben az 1088 Budapest, Szentkirályi utca 7. szám alatt található ingatlan 
ingyenes vagy legfeljebb a független ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott forgalmi értéken az állam javára 
történő megszerzése érdekében szükséges intézkedések megtételéről;
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Felelős:  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő:  azonnal
 11. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca 

nélküli miniszter bevonásával a  10.  pont szerinti ingatlanok állami tulajdonba kerülését követően a  Beruházás 
Előkészítési Alap terhére gondoskodjon
a) a Budapest 36549 helyrajzi számú, természetben az 1088 Budapest, Puskin u. 6. szám alatt található ingatlan 

felújításának, illetve az  ingatlan területén egy új kétszintes sportcsarnok építésének előkészítéséhez 
szükséges összesen 101 600 000 forint forrás, továbbá

b) a Budapest 36540 helyrajzi számú, természetben az 1088 Budapest, Szentkirályi utca 7. szám alatt található 
ingatlan komplex funkcionális felújításának előkészítése érdekében összesen 76 200 000 forint forrás 
átcsoportosításáról;
Felelős:   pénzügyminiszter 

emberi erőforrások minisztere 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő:  a felmerülés ütemében
 12. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter és az  emberi 

erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a  2.  pontban meghatározott ingatlanok tulajdonjogának 
per-, teher- és igénymentes megszerzéséhez szükséges forrás rendelkezésre állásáról a  Kvtv. 1.  melléklet  
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím,  
1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás 
jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcím javára;

Felelős:  pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő:  a felmerülés ütemében
 13. egyetért azzal, hogy a 4. és 11. pont szerinti előkészítési fázisokat a Beruházási Ügynökség valósítsa meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1408/2019. (VII. 8.) Korm. határozathoz

XV. Pénzügyminisztérium
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

forintban

Állam- Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Módosítás A módosítás
háztartási szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

egyedi csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
azonosító szám név neve áthúzódó

hatása

XLIII.

3 Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások
4 Programszerű magasépítési beruházások 

2
380739 1 Beruházás előkészítés

K6 Beruházások 577 851 000 
XV. Pénzügyminisztérium

26 Központi kezelésű előirányzatok 
2 Központi tartalékok

375739 4 Beruházás Előkészítési Alap
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -577 851 000

forintban

Állam- Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Módosítás A módosítás
háztartási szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

egyedi csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
azonosító szám név neve áthúzódó

hatása

forintban

Állam- Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Módosítás A módosítás
háztartási szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

egyedi csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
azonosító szám név neve áthúzódó

hatása

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos   

Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 577 851 000 577 851 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége:   a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki.

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra:

Az előirányzat-módosítás érvényessége:   a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

1 példány

Az előirányzat-módosítás érvényessége:     a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Budapesti felsőoktatási intézmények egyes gyakorló intézményei 
infrastruktúrájának felújítása és korszerűsítése     

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és 
kiadások

K I A D Á S O K A módosítás jogcíme

Összesen
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2. melléklet az 1408/2019. (VII. 8.) Korm. határozathoz

1. sz. táblázat Beruházás Előkészítési Alap

A B C D E F G

Intézmény neve

Telephely 

irányító-

száma

Telephely címe

Telephely 

helyrajzi 

száma

Beruházás 

előkészítésének 

költsége (bruttó Ft)

Korm. rendelet szerinti 

beruházási fázisok

Létrejövő vagyonelemek 

vagyonkezelői kijelölése

ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló 
Gimnázium

1146
Budapest, Cházár András 

utca 10.
32745 178 000 000 g), n), o), p), e)

Eötvös Loránd 
Tudományegyetem

ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium 1088
Budapest, Trefort utca 

6–8.
36539 80 000 000 g), n), o), p), e)

ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium 1053
Budapest, Papnövelde 

utca 4–6.
24019 142 000 000 g), n), o), p), l), e)

ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola 1126
Budapest, Kiss János 

altábornagy utca 42–44.
7894 64 000 000 g), n), o), p) e)

ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola

1071
Budapest, Damjanich 

utca 41–43.
33458 191 000 000 g), n), o), p), e)

ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény

ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat
ELTE Lágymányosi Campus Északi épületben gyakorló óvoda 

és bölcsőde kialakítása
1117

Budapest, Pázmány Péter 
sétány 1/a

31 750 000 g), n), o), p), e)

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Képző- és Iparművészeti 
Szakgimnázium és Kollégium

1093
Budapest, Török Pál  

utca 1.
37005 200 340 000 a), c), d), e), f ), g), n), p)

Képző- és Iparművészeti 
Szakgimnázium és 

Kollégium

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Képző- és Iparművészeti 
Szakgimnázium és Kollégium

1118 Budapest, Somlói út 9. 5367 30 000 000 a), c), d), e), f ), g), n), p)

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Képző- és Iparművészeti 
Szakgimnázium és Kollégium

1118 Budapest, Somlói út 26. 5085 40 000 000 a), c), d), e), f ), g), n), p)

Magyar Táncművészeti Egyetem Nádasi Ferenc Gimnáziuma 
és Kollégiuma

1145
Budapest, Columbus utca 

87–89.
29803/5 60 000 000 a), c), d), e), f ), g), n), p)

Magyar Táncművészeti 
EgyetemMagyar Táncművészeti Egyetem Nádasi Ferenc Gimnáziuma 

és Kollégiuma
1145

Budapest, Amerikai út 
100.

29803/3 50 000 000 a), c), d), e), f ), g), n), p)

Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános 
Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani 

Intézménye
1118 Budapest, Villányi út 67. 4914/1 70 612 000

e), f ), g), h), i), d), l), m), 
n), o), p)

Semmelweis Egyetem

Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola 
és Gimnázium

1125
Budapest, Diana utca 

35–37.
8439/13 18 000 000 a), c), d), e), f ), g), n), p) Testnevelési Egyetem

Összesen 1 155 702 000
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2. sz. táblázat Beruházás Előkészítési Alap Magyar Állam tulajdonszerzését követően

A B C D E F G

Intézmény neve

Telephely 

irányító- 

száma

Telephely címe

Telephely 

helyrajzi 

száma

Beruházás 

előkészítésének 

költsége (bruttó Ft)

Korm. rendelet szerinti 

beruházási fázisok

Létrejövő vagyonelemek 

vagyonkezelői kijelölése

ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium 1088
Budapest,  

Szentkirályi u. 7.
36540 76 200 000 a)–p)

Eötvös Loránd 
TudományegyetemELTE Trefort Belvárosi Campus új kétszintes sportcsarnok 

megvásárlása és építése
1088 Budapest, Puskin u. 6. 36549 101 600 000 a)–p)

Összesen 177 800 000
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.


	2019. évi LXI. törvény
	a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépésének elhalasztásáról*

	2019. évi LXII. törvény
	a babaváró támogatás igénylésével, valamint a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásával kapcsolatos eljárások illetékmentességének megteremtése érdekében az illetékekről szóló 
1990. évi XCIII. törvény módosításáról**

	2019. évi LXIII. törvény
	a médiaszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények módosításáról*

	2019. évi LXIV. törvény
	egyes törvényeknek az épített és a természeti környezet védelmével, valamint a kulturális örökségvédelemmel összefüggő módosításáról*

	2019. évi LXV. törvény
	a képviselők mentelmi jogával összefüggésben egyes törvények módosításáról*

	A Kormány 164/2019. (VII. 8.) Korm. rendelete
	a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. 

	A Kormány 165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelete
	a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 166/2019. (VII. 8.) Korm. rendelete
	az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvá

	A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2019. (VII. 8.) MNB rendelete
	a „Kandó Kálmán” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

	Az agrárminiszter 32/2019. (VII. 8.) AM rendelete
	a szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló 20/2019. (V. 27.) AM rendelet és az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) 

	A köztársasági elnök 277/2019. (VII. 8.) KE határozata
	a 198/2018. (V. 22.) KE határozat módosításáról

	A Kormány 1405/2019. (VII. 8.) Korm. határozata
	az egyes kormányhatározatoknak a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal névváltozásával összefüggő módosításáról

	A Kormány 1406/2019. (VII. 8.) Korm. határozata
	a vajdasági magyarság nemzeti jelentőségű fejlesztései és programjai támogatásához szükséges 
forrás biztosításáról

	A Kormány 1407/2019. (VII. 8.) Korm. határozata
	a 2020. évi EuroVelo és Kerékpáros Turisztikai Konferencia megrendezéséhez szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1408/2019. (VII. 8.) Korm. határozata
	a budapesti felsőoktatási intézmények egyes gyakorló intézményei infrastruktúrájának felújítása, korszerűsítése és bővítése beruházás előkészítésének támogatásáról


		2019-07-08T20:30:36+0200
	Dr. Salgó László Péter




