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 (7) A közmű tulajdonosát a – közműkiváltással vagy -fejlesztéssel összefüggésben bekövetkezett – vagyonnövekedés 
tekintetében illetékfizetési kötelezettség nem terheli.

III. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. Felhatalmazó rendelkezések

10. §  Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a
a) turisztikai térségek elnevezését, földrajzi kiterjedését és típusba sorolását,
b) turisztikai térségek közül a kiemelt turisztikai fejlesztési térségeket,
c) kiemelt állami turisztikai beruházások megvalósításának helyszíneit, a  beruházással érintett ingatlanok 

helyrajzi számának megjelölésével
rendeletben határozza meg.

8. Hatálybalépés

11. §  Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

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

2016. évi CLVII. törvény
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény eltérő szöveggel való 
hatálybalépéséről*

1. § (1) Magyarország 2017.  évi központi költségvetéséről szóló 2016.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 9.  § 
(6) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(6) Ha az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek befizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, 
a hiányzó összegre fejezeti tartalékot kell képezni és a befizetést legkésőbb 2017. december 28-áig kell teljesíteni.”

 (2) A Kvtv. 9. §-a a következő (9) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(9) A  központi költségvetési szervek a  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
előirányzatuk terhére a  szociális hozzájárulási adó 2017.  évi csökkentéséből származó kiadási megtakarításukat 
–  kormányrendeletben meghatározott módon – havonta az  érintett tárgyhónapot követő hó 15-éig, december 
hónap után december 20 ig kötelesek befizetni a  központi költségvetés javára, vagy azt a  kormányrendeletben 
meghatározott módon más célra átcsoportosítani.”

2. §  A Kvtv. 59. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(4) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem 
nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten – az Szja. tv. 71. § (1) bekezdésében 
meghatározott juttatások – az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket 
is magában foglaló együttes összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2017.  évben nem haladhatja meg 
a bruttó 200 000 forintot.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 6-i ülésnapján fogadta el.
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3. §  A Kvtv. 70. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) A  közbeszerzésekről szóló 2015.  évi CXLIII.  törvény (a  továbbiakban: Kbt.) 15.  § (1)  bekezdés b)  pontja 
szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a  közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 
2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig
a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 25,0 millió forint,
c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.”

4. §  A Kvtv. 75. § (1) bekezdése a következő d) ponttal kiegészülve lép hatályba:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„d) a 9. § (9) bekezdésében meghatározott befizetési, illetve átcsoportosítási kötelezettség részletes szabályait.”

5. §  A Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
a) 18. cím neve a  „Klebelsberg Intézményfenntartó Központ” szövegrész helyett a  „Klebelsberg Központ” 

szöveggel,
b) 21. cím, 1. alcím, 2. jogcímcsoport, 2. jogcím neve a „balettművészeti” szövegrész helyett a „táncművészeti” 

szöveggel
lép hatályba.

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

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

2016. évi CLVIII. törvény
a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi kérdésekkel 
összefüggő módosításáról*

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

1. §  A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 130.  §-a a  következő (4)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(4) Ha olyan végrehajtás megszüntetése, illetve korlátozása iránti per van folyamatban, amelyben a  felperes 
a 369. § a) pontjában foglaltakra, érvénytelenségre alapítva hivatkozik, a bíróság az ezen felperes által a végrehajtási 
záradékkal ellátott okiratba foglalt szerződés vagy végrehajtási záradékkal ellátott okiratba foglalt egyoldalú 
kötelezettségvállaló nyilatkozat esetén az annak alapjául szolgáló szerződés érvénytelensége tárgyában külön per 
megindítására előterjesztett keresetlevelet az (1) bekezdés d) pontja alapján elutasítja.”

2. §  A Pp. 197. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az elektronikus okirat esetén az aláírt vagy bélyegzővel ellátott adatokat az ellenkező bizonyításáig meg nem 
hamisítottnak kell tekinteni a tárolást végző szolgáltató igazolása alapján, ha a szolgáltató
a) a tárolásra átvételkor meggyőződött az elektronikus dokumentum hitelesítésének érvényességéről,
b) a tárolást a Kormány rendeletében meghatározott feltételeknek megfelelő, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti minősített archiválási szolgáltatás vagy 
elektronikus dokumentumtárolás központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás keretében végzi, és
c) a Kormány rendeletében meghatározottak szerint igazolja az elektronikus okirat hitelességét.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. december 6-i ülésnapján fogadta el.
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