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2020. évi LVIII. törvény
a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről*

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a Kormány a COVID-19 fertőzés okozta tömeges megbetegedést okozó, 2020. évben 
bekövetkezett humánjárvány megelőzésére, illetve következményeinek elhárítására a  veszélyhelyzet idején tett rendkívüli 
intézkedésekkel összefüggő szabályozási átmenetet biztosítsa, szem előtt tartva különösen a  jogbiztonság érvényesülésének 
követelményét, a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. Értelmező rendelkezés

1. §  &� UÚSWÏOZ� BMLBMNB[ÈTÈCBO� WFT[ÏMZIFMZ[FU�� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� LJIJSEFUÏTÏSǮM� T[ØMØ� ��������� 	***�� ���
� ,PSN�� SFOEFMFU�
szerinti veszélyhelyzet.

2. Hatály

2. §  &[� B̓ UÚSWÏOZ� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� LÚWFULF[UÏCFO� B[̓ ÈMMBNQPMHÈSPL� ÏMFU�� FHÏT[TÏH�� T[FNÏMZJ�� WBHZPO�� ÏT�
jogbiztonságának, valamint a  nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében szükséges, a  veszélyhelyzet 
NFHT[ǻOÏTÏU�LÚWFUǮFO�BMLBMNB[BOEØ�o�ÓHZ�LàMÚOÚTFO�FHZFT�WFT[ÏMZIFMZ[FU�JEFKÏO�IP[PUU�SFOELÓWàMJ�JOUÏ[LFEÏTFLLFM�
ÚTT[FGàHHǮ�ÈUNFOFUJ�o�T[BCÈMZPLBU�ÈMMBQÓUKB�NFH�

II. FEJEZET
A VESZÉLYHELYZET MEGSZŰNÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ÁTMENETI SZABÁLYOK

3. A veszélyhelyzettel összefüggésben felmerült, a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős 
Operatív Törzs által indokoltnak ítélt költségekkel kapcsolatos intézkedések

3. §  ������NÈSDJVT� ���UǮM� F̓ UÚSWÏOZ� IBUÈMZCBMÏQÏTÏJH� B̓ ,PSPOBWÓSVT�KÈSWÈOZ� &MMFOJ�7ÏEFLF[ÏTÏSU� 'FMFMǮT�0QFSBUÓW�5ÚS[T�
GFMÈMMÓUÈTÈSØM� T[ØMØ� ����������� 	*�� ���
� ,PSN�� IBUÈSP[BUUBM� GFMÈMMÓUPUU� ,PSPOBWÓSVT�KÈSWÈOZ� &MMFOJ�7ÏEFLF[ÏTÏSU� 'FMFMǮT�
Operatív Törzs javaslata alapján a  miniszterelnök vagy az  általa kijelölt személy által indokoltnak ítélt és írásban 
meghatározott költségek finanszírozása tekintetében, a  veszélyelhárítás érdekében szükséges nélkülözhetetlen 
kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzését, valamint a  szóban vagy távollévők között tett jognyilatkozattal 
történő megállapodás, illetve szerződés írásba foglalását legkésőbb e  törvény hatálybalépését követő 30 napon 
belül kell teljesíteni.

4. Egyes államháztartási szabályok alkalmazásával összefüggő átmeneti szabályok

4. §  Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó adatszolgáltatásra kötelezett az  államháztartásról szóló 
������ ÏWJ� $9$7�� UÚSWÏOZ� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� «IU�
� ���� BMDÓNF� T[FSJOUJ� IBWJ� BEBUT[PMHÈMUBUÈTJ� LÚUFMF[FUUTÏHÏOFL�
OFHZFEÏWFOUF� B̓ UÈSHZOFHZFEÏWFU� LÚWFUǮ� ���� OBQJH� LÚUFMFT� FMFHFU� UFOOJ�� &̓ SFOEFMLF[ÏTU� B̓ ������ NÈTPEJL� ÏT�
harmadik negyedévet érintő havi adatszolgáltatások tekintetében kell alkalmazni.

5. §  Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó adatszolgáltatásra kötelezett az  Áht. 70. alcíme szerinti, havi 
BEBUT[PMHÈMUBUÈTJ� LÚUFMF[FUUTÏHÏOFL� o� B[̓ «IU�� ����"�̓ f�B� T[FSJOUJ� BEBUT[PMHÈMUBUÈT� LJWÏUFMÏWFM� o� OFHZFEÏWFOUF�
B̓UÈSHZOFHZFEÏWFU�LÚWFUǮ�����OBQJH�LÚUFMFT�FMFHFU�UFOOJ��&̓SFOEFMLF[ÏTU�B̓������NÈTPEJL�ÏT�IBSNBEJL�OFHZFEÏWFU�
érintő havi adatszolgáltatások tekintetében kell alkalmazni.

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. június 16-i ülésnapján fogadta el.
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6. §  )B� B̓ IFMZJ� ÚOLPSNÈOZ[BU� B[̓ ÚOLPSNÈOZ[BUPL� UÈSTVMÈTB� JMMFUWF� B̓ OFN[FUJTÏHJ� ÚOLPSNÈOZ[BU� 	F� f� BMLBMNB[ÈTÈCBO�
B̓ UPWÈCCJBLCBO� FHZàUU�� ÚOLPSNÈOZ[BU
� F̓ UÚSWÏOZ� IBUÈMZCBMÏQÏTÏJH� OFN� SFOEFMLF[JL� B̓ ������ LÚMUTÏHWFUÏTJ�
évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a  zárszámadási rendeletet úgy kell 
az önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő 30. napon hatályba lépjen.

7. §  Az e  törvény hatálybalépéséig létrejött, a  központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból 
megvalósuló programokkal, projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott 
UFWÏLFOZTÏH�JEǮUBSUBNB�F̓UÚSWÏOZ�IBUÈMZCBMÏQÏTÏU�LÚWFUǮ������OBQJH�NFHIPTT[BCCPEJL�

8. § 	�
� ������NÈSDJVT����UǮM�F̓UÚSWÏOZ�IBUÈMZCBMÏQÏTÏJH�MÏUSFKÚUU�UÈNPHBUÈTJ�KPHWJT[POZPL�FTFUÏCFO
B
� B̓ UÈNPHBUØ� ÈMUBM� LJLÚUÚUU� CJ[UPTÓUÏL� SFOEFMLF[ÏTSF� ÈMMÈTÈU� MFHLÏTǮCC� F̓ UÚSWÏOZ� IBUÈMZCBMÏQÏTÏU� LÚWFUǮ�

30 napon belül kell biztosítani azzal, hogy ha azt nem a támogató által, az Áht. és az államháztartásról szóló 
UÚSWÏOZ� WÏHSFIBKUÈTÈSØM� T[ØMØ� ���������� 	9**�� ���
� ,PSN�� SFOEFMFUCFO� FMǮÓSUBLOBL� NFHGFMFMǮFO� CJ[UPTÓUKB�
a kedvezményezett, a támogató a támogatást jogosult azonnali hatállyal visszavonni,

C
� B[̓ «IU�� ���"�̓ f�ÈUØM� FMUÏSǮFO� OFN� T[ÈNÓU� KPHPTVMBUMBO� JHÏOZCFWÏUFMOFL� B[̓ B[� FTFU� BNFMZOÏM�
a kedvezményezett az eredeti támogatási cél megvalósítását azért nem kezdte meg, mert a veszélyhelyzetre 
tekintettel a  támogatási szerződés szerint a  támogatási cél nem megvalósítható, vagy megkezdte, de 
e körülményre tekintettel a támogatási szerződés szerint a támogatási cél nem megvalósítható,

D
� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� NJBUU� NFHIJÞTVMU� UÈNPHBUPUU� UFWÏLFOZTÏHCǮM� T[ÈSNB[Ø� KPHPTVMBUMBOVM� JHÏOZCF� WFUU� ÏT�
WJTT[Bö[FUFUU�LÚMUTÏHWFUÏTJ�UÈNPHBUÈT�ÚTT[FHÏU�B[̓«IU�����"�̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏUǮM�FMUÏSǮFO�àHZMFUJ�ÏT�LÏTFEFMNJ�
kamat nem terheli,

E
� OFN�LFMM�BMLBMNB[OJ�B[̓«IU����̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏU�IB�B̓UÈNPHBUÈTJ�KPHWJT[POZ�B̓LÚ[QPOUJ�LÚMUTÏHWFUÏT�UFSIÏSF�
nyújtott, a  veszélyhelyzet elhárítása és következményeinek enyhítése érdekében nélkülözhetetlenül 
T[àLTÏHFT� ÏT� FHZÏC� UÈNPHBUÈTPLOBL� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FUIF[� JHB[PEØ� LàMÚOMFHFT� T[BCÈMZBJSØM� T[ØMØ� ����������
	*7�̓���
�,PSN��SFOEFMFU���̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�BMBQKÈO�KÚUU�MÏUSF�

� 	�
� "[̓	�
̓CFLF[EÏTCFO�NFHIBUÈSP[PUUBLBU�B̓IBUÈSPO�UÞMJ�LFEWF[NÏOZF[FUUOFL�OZÞKUPUU�UÈNPHBUÈTSB�JT�BMLBMNB[OJ�LFMM�

5. A fizetési moratórium

9. § 	�
� )B� B̓ GFMFL� FMUÏSǮFO� OFN� SFOEFMLF[OFL� B[̓ BEØTOBL� B̓ IJUFMF[Ǯ� ÈMUBM� à[MFUT[FSǻFO� OZÞKUPUU� IJUFM�� ÏT�
LÚMDTÚOT[FS[ǮEÏTCǮM� JMMFUWF� QÏO[àHZJ� MÓ[JOHT[FS[ǮEÏTCǮM� 	F[FO� BMDÓN� BMLBMNB[ÈTÈCBO� B̓ UPWÈCCJBLCBO� FHZàUU��
T[FS[ǮEÏT
�FSFEǮ�UǮLF��LBNBU��JMMFUWF�EÓKö[FUÏTJ�LÚUFMF[FUUTÏHF�B̓	�
̓CFLF[EÏTCFO�NFHIBUÈSP[PUU�JEǮQPOUJH�BLLÏOU�
módosul, hogy az  adós a  szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési 
IBMBEÏLPU� LBQ� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� ö[FUÏTJ�NPSBUØSJVN
�� "̓ ö[FUÏTJ�NPSBUØSJVN�OFN� ÏSJOUJ� B[̓ BEØT� B[PO� KPHÈU� IPHZ�
az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.

� 	�
� "̓ö[FUÏTJ�NPSBUØSJVN�������EFDFNCFS����ÏJH�UBSU�
� 	�
� "̓ T[FS[ǮEÏTFT� LÚUFMF[FUUTÏHFL� UFMKFTÓUÏTÏOFL� IBUÈSJEFKF� JMMFUWF� B̓ LÚUFMF[FUUTÏHWÈMMBMÈT� JEǮUBSUBNB�

a  fizetési moratórium idejével meghosszabbodik. A  fizetési moratórium fennállása alatt lejáró szerződés 
2020. december 31-éig meghosszabbodik.

� 	�
� "̓ T[FS[ǮEÏTFL� UFMKFTÓUÏTJ� IBUÈSJEFKÏOFL� NØEPTVMÈTB� B̓ T[FS[ǮEÏTU� CJ[UPTÓUØ� KÈSVMÏLPT� ÏT� OFN� KÈSVMÏLPT�
NFMMÏLLÚUFMF[FUUTÏHFLFU� o� JEF� ÏSUWF� B̓ HBSBODJBT[FS[ǮEÏTU� JMMFUWF� B̓ HBSBODJBWÈMMBMØ� OZJMBULP[BUPU� o� JT� NØEPTÓUKB�
függetlenül attól, hogy a mellékkötelezettséget szerződésbe vagy egyoldalú jognyilatkozatba foglalták a felek.

� 	�
� &̓ f� SFOEFMLF[ÏTFJU� B̓ ������ NÈSDJVT� ���� OBQKÈO� GFOOÈMMØ� T[FS[ǮEÏTFL� BMBQKÈO� NÈS� GPMZØTÓUPUU� LÚMDTÚOÚLSF� LFMM�
alkalmazni.

10. § 	�
� "̓ ������NÈSDJVT� ���� OBQKÈO� WBHZ� B[U� LÚWFUǮFO� B̓ ö[FUÏTJ�NPSBUØSJVN� JEFKÏO�NFHLÚUÚUU� T[FS[ǮEÏT� BMBQKÈO� GFMWFUU�
zálogjoggal nem biztosított fogyasztói hitelek esetén a  teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a  jegybanki 
alapkamat öt százalékponttal növelt mértékét.

� 	�
� "̓ ö[FUÏTJ� NPSBUØSJVNPU� LÚWFUǮFO� B[̓ BEPUU� IJUFMF[Ǯ� T[FS[ǮEÏTLÚUÏTLPS� ÏSWÏOZCFO� MÏWǮ� IJSEFUNÏOZÏCFO�
meghatározott teljes hiteldíj mutató válik irányadóvá.

� 	�
� "[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� BMLBMNB[ÈTÈCBO� B[̓ ÏSJOUFUU� OBQUÈSJ� GÏMÏW� FMTǮ� OBQKÈO� ÏSWÏOZFT� KFHZCBOLJ� BMBQLBNBU� JSÈOZBEØ�
az adott naptári félév teljes időtartamára.
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11. § 	�
� "̓��̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�BMLBMNB[ÈTÈCBO�OFN�NJOǮTàM�BEØTOBL�B[̓ÈMMBN�B[̓ÚOLPSNÈOZ[BU�ÏT�B̓.BHZBS�/FN[FUJ�#BOLSØM�
T[ØMØ�������ÏWJ�$999*9��UÚSWÏOZ����̓f�ÈCBO�NFHIBUÈSP[PUU�KPHT[BCÈMZPL�IBUÈMZB�BMÈ�UBSUP[Ø�WÈMMBMLP[ÈT�

� 	�
� "̓ ��̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF� BMLBMNB[ÈTÈCBO� BEØTOBL� NJOǮTàMOFL� B̓ IJUFMJOUÏ[FUFLSǮM� ÏT� B̓ QÏO[àHZJ� WÈMMBMLP[ÈTPLSØM�
T[ØMØ������� ÏWJ�$$9997**�� UÚSWÏOZ� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO��)QU�
� T[FSJOUJ�QÏO[àHZJ� WÈMMBMLP[ÈTPL�ÏT� B̓ LPMMFLUÓW�CFGFLUFUÏTJ�
GPSNÈLSØM� ÏT� LF[FMǮJLSǮM� WBMBNJOU� FHZFT� QÏO[àHZJ� UÈSHZÞ� UÚSWÏOZFL� NØEPTÓUÈTÈSØM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� 97*�� UÚSWÏOZ�
szerinti befektetési alapok is.

12. § 	�
� "[̓ BEØT� B̓ ö[FUÏTJ�NPSBUØSJVN� ��̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOUJ� JEǮUBSUBNB� BMBUU� CÈSNJLPS� EÚOUIFU� ÞHZ� IPHZ� ÏM� B̓ ��̓ f�
	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�CJ[UPTÓUPUU�ö[FUÏTJ�NPSBUØSJVNNBM�

� 	�
� "̓ ��̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOUJ� ö[FUÏTJ� NPSBUØSJVN� FTFUÏO� B̓ UFMKFTÓUÏTU� B̓ T[FS[ǮEÏTOFL� B̓ ö[FUÏTJ� NPSBUØSJVN�
elrendelése előtt hatályos rendelkezései szerint kell jóváírni.

� 	�
� "̓��̓f� 	�
̓CFLF[EÏTÏU�WBMBNJOU�B[̓ 	�
�ÏT� 	�
̓CFLF[EÏTU�B[̓PMZBO�NVOLÈMUBUØJ�IJUFMSF� JT�NFHGFMFMǮFO�BMLBMNB[OJ�LFMM�
amely a  nyilvánosság számára nem hozzáférhető, és amellyel kapcsolatban a  munkavállalónak hitelkamatot és 
egyéb ellenszolgáltatást a  piacon szokásos mértéknél alacsonyabb mértékű teljes hiteldíj mutató mellett köteles, 
vagy hitelkamatot és egyéb ellenszolgáltatást nem köteles fizetni.

13. § 	�
� "̓ UǮLFUBSUP[ÈTU� TFN� B̓ ö[FUÏTJ� NPSBUØSJVN� JEFKF� BMBUU� TFN� B̓ ö[FUÏTJ� NPSBUØSJVN� MFKÈSUÈU� LÚWFUǮFO� OFN� MFIFU�
a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni.

� 	�
� "̓ö[FUÏTJ�NPSBUØSJVN� JEFKF�BMBUU� GFMIBMNP[ØEPUU� LBNBUPU�B̓IÈUSBMÏWǮ� GVUBNJEǮCFO�FTFEÏLFT� UÚSMFT[UǮSÏT[MFUFLLFM�
együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni.

� 	�
� "̓ö[FUÏTJ�NPSBUØSJVN�MFKÈSUÈU�LÚWFUǮFO�B̓GVUBNJEǮ�ÞHZ�IPTT[BCCPEJL�NFH�IPHZ�B[̓FTFEÏLFTTÏ�WÈMØ�UÚSMFT[UǮSÏT[MFU�
és a  fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg 
az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét.

� 	�
� "[̓	�
o	�
̓CFLF[EÏTCFO�B̓LBNBUSB�WPOBULP[Ø�T[BCÈMZPLBU�NFHGFMFMǮFO�LFMM�BMLBMNB[OJ�B̓EÓKBLSB�JT�

14. §  "� CBCBWÈSØ� UÈNPHBUÈTSØM� T[ØMØ� ��������� 	***�� ���
� ,PSN�� SFOEFMFU� T[FSJOU� GPMZØTÓUPUU� LÚMDTÚO� BMBQKÈO� ö[FUFOEǮ�
kezességvállalási díjat a fizetési moratórium fennállásának időtartama alatt nem kell megfizetni.

15. §  "���̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOU�NØEPTVMU�T[FS[ǮEÏTU�OFN�LFMM�LÚ[KFHZ[ǮJ�PLJSBUCB�GPHMBMOJ�B̓LPSÈCCJ�LÚ[KFHZ[ǮJ�PLJSBU�
a szerződés módosult tartalmának keretei között érvényes.

16. § 	�
� )B� B̓ GFMFL� FMUÏSǮFO� OFN� SFOEFMLF[OFL� B̓ /FN[FUJ� &T[LÚ[LF[FMǮ� 1SPHSBNCBO� SÏT[U� WFWǮ� UFSNÏT[FUFT� T[FNÏMZFL�
PUUIPOUFSFNUÏTÏOFL�CJ[UPTÓUÈTÈSØM� T[ØMØ�������ÏWJ�$***�� UÚSWÏOZ���̓f� 	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ� SÏT[MFUWFWǮ� JMMFUWF�CÏSMǮ�
a  hatályos, részletvételre irányuló, illetve lakásbérleti szerződéséből eredő vételárrészlet-fizetési, illetve bérletidíj-
fizetési kötelezettsége akként módosul, hogy a  részletvevő, illetve a  bérlő a  szerződésből eredő vételárrészlet-
fizetési, illetve bérletidíj-fizetési kötelezettsége teljesítésére 2020. december 31-ig fizetési haladékot kap 
	F̓f̓BMLBMNB[ÈTÈCBO�B̓ UPWÈCCJBLCBO��ö[FUÏTJ�IBMBEÏL
��"̓ö[FUÏTJ�IBMBEÏL�OFN�ÏSJOUJ�B̓ SÏT[MFUWFWǮ�ÏT�B̓CÏSMǮ�B[PO�
jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.

� 	�
� "̓ ö[FUÏTJ� IBMBEÏL� B̓ T[FS[ǮEÏTU� CJ[UPTÓUØ� KÈSVMÏLPT� NFMMÏLLÚUFMF[FUUTÏHFLSF� JT� LJUFSKFE� GàHHFUMFOàM� BUUØM� IPHZ�
a mellékkötelezettséget szerződésbe vagy egyoldalú jognyilatkozatba foglalták a felek.

� 	�
� "[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� T[FS[ǮEÏTFT� LÚUFMF[FUUTÏHFL� UFMKFTÓUÏTÏOFL� IBUÈSJEFKF� JMMFUWF� B̓ LÚUFMF[FUUTÏHWÈMMBMÈT�
időtartama a fizetési haladék idejével meghosszabbodik.

� 	�
� "̓CÏSMǮ�ÈMUBM�MBLPUU�JOHBUMBO�WBHZPOLF[FMǮKF�B̓ö[FUÏTJ�IBMBEÏL�JEǮUBSUBNB�BMBUU�B̓CÏSMFUJ�EÓK�NFH�OFN�ö[FUÏTF�NJBUU�
nem élhet a felmondás jogával.

17. § 	�
� "̓ ��̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF� BMLBMNB[ÈTÈCBO� o� B̓ ��̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏCFO� GPHMBMUBLUØM� GàHHFUMFOàM� o� BEØTOBL� NJOǮTàM�
a  természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben meghatározott eljárások alatt álló 
adós, valamint az adós hiteltörlesztési kötelezettségeiért helytállni köteles személy is.

� 	�
� "̓ ��̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOUJ� ö[FUÏTJ�NPSBUØSJVN�LJUFSKFE� B̓ GǮIJUFMF[Ǯ� SÏT[ÏSF� ö[FUFOEǮ�NJOJNÈMJT� UÚSMFT[UǮSÏT[MFU�
megfizetésére, a  bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban, bírósági adósságrendezési egyezségben, 
WBMBNJOU�B̓CÓSØTÈHJ�BEØTTÈHUÚSMFT[UÏTJ�WÏH[ÏTCFO�NFHÈMMBQÓUÈTSB�LFSàMǮ�WBHZ�NFHÈMMBQÓUPUU�B̓��̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�
felsorolt, hitelviszonyból származó fizetési kötelezettségek teljesítésére is, a 2020. március 19. napja után esedékessé 
váló törlesztési részletekre vonatkozóan.
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6. A teljes hiteldíj mutató számítására és közzétételére vonatkozó átmeneti szabályok

18. §  "����̓ f� 	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�NFHIBUÈSP[PUU� UFMKFT�IJUFMEÓK�NVUBUØ� LJT[ÈNÓUÈTBLPS� B̓IJUFMT[FS[ǮEÏT� LBQDTÈO�ö[FUFOEǮ�
ÚTT[FT� EÓKOBL� B̓ ��̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏCFO� NFHIBUÈSP[PUU� JEǮQPOUJH� BMLBMNB[PUU� NÏSUÏLÏU� LFMM� öHZFMFNCF� WFOOJ�
	B̓UPWÈCCJBLCBO��LFEWF[NÏOZFT�5).
�

19. § 	�
� "̓ LFEWF[NÏOZFT� 5).�NFM� FHZJEFKǻMFH� B̓ UFMKFT� IJUFMEÓK� NVUBUØ� NFHIBUÈSP[ÈTÈSØM� T[ÈNÓUÈTÈSØM� ÏT� LÚ[[ÏUÏUFMÏSǮM�
T[ØMØ���������� 	***�����
�,PSN�� SFOEFMFU� SFOEFMLF[ÏTFJOFL�NFHGFMFMǮFO�T[ÈNÓUPUU� UFMKFT�IJUFMEÓK�NVUBUØU� JT�LÚ[[Ï�LFMM�
tenni.

� 	�
� "[̓	�
̓CFLF[EÏTOFL�NFHGFMFMǮFO�LÚ[[ÏUFUU�UFMKFT�IJUFMEÓK�NVUBUØU�WBMBNJOU�B̓��̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�NFHIBUÈSP[PUU�
időpontot követő törlesztőrészlet várható összegét a  hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban a  teljes 
hiteldíj mutató és a  törlesztőrészletek feltüntetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kell feltüntetni. 
A kereskedelmi kommunikációban alkalmazott tájékoztatást a hitel alapjául szolgáló szerződéskötési folyamat során 
nyújtott tájékoztatásokban is alkalmazni kell, a figyelem felkeltésére alkalmas módon.

7. Hitelintézet elővigyázatossági tőkefeltöltése

20. §  A koronavírus-világjárvány hitelintézetet érintő hátrányos hatásainak megelőzése, enyhítése, illetve elhárítása 
érdekében legfeljebb 2020. december 31-éig a Magyar Állam az ebben az alcímben foglalt feltételeknek megfelelő, 
NBHZBSPST[ÈHJ�T[ÏLIFMZǻ�IJUFMJOUÏ[FUOFL�B̓���̓f�CBO�NFHIBUÈSP[PUU�UǮLFFMFN�WÈTÈSMÈTTBM�UÈNPHBUÈTU�OZÞKUIBU�

21. § 	�
� "̓ .BHZBS� «MMBN� B̓ QÏO[àHZJ� LÚ[WFUÓUǮSFOET[FS� FHZFT� T[FSFQMǮJOFL� CJ[UPOTÈHÈU� FSǮTÓUǮ� JOUÏ[NÏOZSFOET[FS�
UPWÈCCGFKMFT[UÏTÏSǮM�T[ØMØ�������ÏWJ�9997**��UÚSWÏOZ����̓f�	�
̓CFLF[EÏT�E
̓QPOU�ED
̓BMQPOUKB�T[FSJOU�UǮLFFMFN�WÈTÈSMÈT�
LFSFUÏCFO� B̓ IJUFMJOUÏ[FUFLSF� WPOBULP[Ø� QSVEFODJÈMJT� LÚWFUFMNÏOZFLSǮM� ÏT� B̓ ���������&6� SFOEFMFU�NØEPTÓUÈTÈSØM�
T[ØMØ������� KÞOJVT����J����������&6�FVSØQBJ�QBSMBNFOUJ�ÏT� UBOÈDTJ� SFOEFMFU����̓DJLLÏCFO�NFHIBUÈSP[PUU� KÈSVMÏLPT�
UǮLFFMFN� GFMUÏUFMFJU� UFMKFTÓUǮ� LÚUWÏOZU� WÈTÈSPM� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� UÈNPHBUÈT� OZÞKUÈTB
� B̓ UÈNPHBUÈTCBO� SÏT[FTàMǮ�
kötvényt kibocsátó hitelintézettől. A kötvény kibocsátáskori futamideje legfeljebb 7 év lehet.

� 	�
� "̓ UÈNPHBUÈT� OZÞKUÈTB� TPSÈO� B̓ .BHZBS� «MMBN� OFWÏCFO� B[̓ ÈMMBNIÈ[UBSUÈTÏSU� GFMFMǮT� NJOJT[UFS� KÈS� FM� B[[BM� IPHZ�
a  feladat ellátásához közreműködőként bevonja az  Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságot.

� 	�
� "̓.BHZBS�«MMBN�ÏT�B̓IJUFMJOUÏ[FU�NFHÈMMBQPEÈTCBO�SFOEFMLF[JL�B[̓FCCFO�B[̓BMDÓNCFO�OFN�T[BCÈMZP[PUU�KPHPLSØM�ÏT�
kötelezettségekről.

� 	�
� "̓UÈNPHBUÈT�OZÞKUÈTÈSB�SFOEFMLF[ÏTSF�ÈMMØ�LFSFUÚTT[FH�MFHGFMKFCC�����������������GPSJOU�
� 	�
� "̓.BHZBS�«MMBN�ÈMUBM� B[̓ FHZ�IJUFMJOUÏ[FU� SÏT[ÏSF�OZÞKUPUU� UÈNPHBUÈT�OFN�IBMBEIBUKB�NFH�B[̓ BMÈCCJ� ÏSUÏLFL� LÚ[àM�

a legkisebbet:
B
� B̓ ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏT� C
̓ QPOUKÈCBO� NFHIBUÈSP[PUU� TUSFTT[UFT[UCFO� WBHZ� FT[LÚ[NJOǮTÏH�WJ[THÈMBUCBO�

megállapított tőkehiány mértéke,
C
� B̓ IJUFMJOUÏ[FU� TUSFTT[UFT[UCFO� WBHZ� FT[LÚ[NJOǮTÏH�WJ[THÈMBUCBO� B̓ TUSFTT[QÈMZB� NFOUÏO� NFHÈMMBQÓUPUU�

B̓)QU�̓���̓f� 	�
̓CFLF[EÏT�B
̓QPOUKB� T[FSJOUJ� UǮLFLÚWFUFMNÏOZF����T[È[BMÏLÈOBL�ÏT�B̓)QU�����̓f� 	�
̓CFLF[EÏT�
C
̓QPOUKB�T[FSJOUJ�UǮLFLÚWFUFMNÏOZÏOFL�ÚTT[FHF

D
� ���������������GPSJOU�
� 	�
� "̓UÈNPHBUÈTLÏOU�NFHWÈTÈSPMU�LÚUWÏOZ�LBNBUB�MFHBMÈCC

B
� B[̓&VSØQBJ�,Ú[QPOUJ�#BOL�ÈMUBM�NFHÈMMBQÓUPUU���ÏWFT�SFGFSFODJBIP[BN�FMǮ[Ǯ�IÞT[�NVOLBOBQJ�ÈUMBHÈOBL
C
� B[̓ «MMBNBEØTTÈH� ,F[FMǮ� ,Ú[QPOU� ;ÈSULÚSǻFO� .ǻLÚEǮ� 3ÏT[WÏOZUÈSTBTÈH� ÈMUBM� LÚ[[ÏUFUU� �� ÏWFT� ÈMMBNQBQÓS�

SFGFSFODJBIP[BN�ÏT�B[̓&VSØQBJ�,Ú[QPOUJ�#BOL�ÈMUBM�NFHÈMMBQÓUPUU���ÏWFT�SFGFSFODJBIP[BN������� KBOVÈS����ÏT�
2020. január 31. közötti különbsége átlagának,

D
� B[̓ &VSØQB� 6OJØ� v"w� IJUFMLPDLÈ[BUJ� CFTPSPMÈTTBM� SFOEFMLF[Ǯ� IJUFMJOUÏ[FUFJ� �� ÏWFT� $%4� GFMÈS� NFEJÈOKÈOBL�
valamint

E
� ����CÈ[JTQPOUOBL
az összege.
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22. § 	�
� "̓ UÈNPHBUÈT� OZÞKUÈTÈSØM� B̓ IJUFMJOUÏ[FU� LÏSFMNÏSF� B̓ .BHZBS� /FN[FUJ� #BOL� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� ./#
� FMOÚLÏOFL�
WÏMFNÏOZF� JTNFSFUÏCFO� B̓ .BHZBS� «MMBN� EÚOU�� "[̓ JOUÏ[LFEÏT� B[̓ &VSØQBJ� #J[PUUTÈHOBL� B[̓ ÈMMBNJ� UÈNPHBUÈTPLSB�
vonatkozó keretrendszere szerinti, az  intézkedést a  belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozatának 
meghozatalát követően hajtható végre. A támogatásra a hitelintézet egyszer jogosult.

� 	�
� "̓UÈNPHBUÈT�B̓LÚWFULF[Ǯ�GFMUÏUFMFL�FHZàUUFT�UFMKFTàMÏTF�FTFUÏO�OZÞKUIBUØ�
B
� B̓ IJUFMJOUÏ[FU� ö[FUǮLÏQFT� ÏT� WBMØT[ÓOǻTÓUIFUǮFO� MFHBMÈCC� B̓ LÚWFULF[Ǯ� ��� IØOBQCBO� ö[FUǮLÏQFT� NBSBE�

valamint nem állnak fenn a tőkeelemek leírásának vagy átalakításának a jogszabályi feltételei,
C
� B[̓ JOUÏ[LFEÏT� MFHGFMKFCC� B̓ QÏO[àHZJ� LÚ[WFUÓUǮSFOET[FS� GFMàHZFMFUÏWFM� LBQDTPMBUPT� GFMBEBULÚSÏCFO� FMKÈSØ�

./#̓ ÈMUBM� WÏHSFIBKUPUU� WBHZ� B[̓ &VSØQBJ� (B[EBTÈHJ�5ÏSTÏHSǮM� T[ØMØ�NFHÈMMBQPEÈTCBO� SÏT[FT� UÚCC� ÈMMBNCBO�
vagy eurózónában végzett stressztesztek, eszközminőség vizsgálatok vagy egyéb egyenértékű eljárások által 
feltárt tőkehiány megszüntetésére irányul,

D
� B[̓ JOUÏ[LFEÏT� DÏMKB� B̓ LPSPOBWÓSVT�WJMÈHKÈSWÈOZ� IJUFMJOUÏ[FUFU� ÏSJOUǮ� IÈUSÈOZPT� IBUÈTBJOBL� NFHFMǮ[ÏTF�
enyhítése, illetve elhárítása,

E
� B[̓JOUÏ[LFEÏT�TPSÈO�B̓IJUFMJOUÏ[FU�B̓���̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�SÚH[ÓUFUU�GFMUÏUFMFL�T[FSJOUJ�LÚUWÏOZU�CPDTÈU�LJ
F
� B̓IJUFMJOUÏ[FU�UǮLFCFWPOÈTJ�UFSWWFM�UÈNBT[UKB�BMÈ�IPHZ

FB
� NJOEFO�UǮMF�FMWÈSIBUØ�JOUÏ[LFEÏTU�NFHUFUU�B̓UǮLFIJÈOZ�NJOJNBMJ[ÈMÈTÈSB�ÏT
FC
� B̓UÈNPHBUÈTU�OFN�IBT[OÈMKB�GFM�B̓LPSÈCCBO�LFMFULF[Ǯ�WBHZ�WÈSIBUØ�WFT[UFTÏHFJOFL�öOBOT[ÓSP[ÈTÈSB�

valamint
G 
� B[̓JOUÏ[LFEÏT�ÈUNFOFUJ�KFMMFHǻ�B̓.BHZBS�«MMBN�ÈMUBM�B[̓JOUÏ[LFEÏTTFM�CJ[UPTÓUPUU�öOBOT[ÓSP[ÈTU�B̓IJUFMJOUÏ[FU�

legfeljebb 7 éven belül helyettesíti.
� 	�
� "[̓ ./#� FMOÚLÏOFL� B[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� WÏMFNÏOZF� B̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� B
� C
� ÏT� F
̓ QPOUKÈCBO� GPHMBMU� GFMUÏUFMFL�

UFMKFTàMÏTÏOFL�WJ[THÈMBUÈSB�UFSKFE�LJ��"[̓./#�FMOÚLF�B̓WÏMFNÏOZÏU�B[̓ÈMMBNIÈ[UBSUÈTÏSU�GFMFMǮT�NJOJT[UFS�SÏT[ÏSF�LàMEJ�
meg.

� 	�
� "[̓ FCCFO� B[̓ BMDÓNCFO� GPHMBMUBL� T[FSJOU� UÈNPHBUÈTCBO� SÏT[FTàMǮ� IJUFMJOUÏ[FUSF� B̓ )QU�� KBWBEBMNB[ÈTJ� QPMJUJLÈSB�
vonatkozó rendelkezéseit a  Magyar Állam által megvásárolt kötvény lejártáig a  következő eltérésekkel kell 
alkalmazni:
B
� B̓ UFMKFTÓUNÏOZKBWBEBMNB[ÈTU� B̓ IJUFMJOUÏ[FU� B̓ OFUUØ� CFWÏUFM� T[È[BMÏLÈCBO� IBUÈSP[[B� NFH� IB� B[̓ OJODT�

összhangban a  hitelintézet prudenciális követelményeknek való megfelelésével és a  támogatás időben 
történő visszafizetésével,

C
� B̓ ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOUJ�NFHÈMMBQPEÈTCBO� SFOEFMLF[OJ� LFMM� B̓ IJUFMJOUÏ[FU� KBWBEBMNB[ÈTJ� QPMJUJLÈKÈOBL�
a  hatékony kockázatkezeléssel és a  hosszú távú növekedéssel összhangban álló átalakításáról, ideértve 
a vezető állású személyek teljes javadalmazásának csökkentését is,

D
� B̓ KBWBEBMNB[ÈTJ� QPMJUJLB� IBUÈMZB� BMÈ� FTǮ� T[FNÏMZFL� UFMKFT� KBWBEBMNB[ÈTB� OFN� IBMBEIBUKB� NFH�
a  nemzetgazdasági éves átlagbér tizenötszörösét vagy az  adott hitelintézet alkalmazottai átlagbérének 
tízszeresét,

E
� B̓IJUFMJOUÏ[FU�WF[FUǮ�ÈMMÈTÞ�T[FNÏMZF�LJ[ÈSØMBH�B̓���̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ�NFHÈMMBQPEÈTCBO�NFHIBUÈSP[PUU�
esetben részesülhet teljesítményjavadalmazásban.

� 	�
� "̓ ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOUJ� NFHÈMMBQPEÈTCBO� SFOEFMLF[OJ� LFMM� BSSØM� JT� IPHZ� B̓ UÈNPHBUÈT� DÏMKB� .BHZBSPST[ÈH�
területén székhellyel rendelkező vállalkozások hitelezésének fenntarthatósága.

23. §  )B�B̓���̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ�B[̓&VSØQBJ�6OJØ�ÈMMBNJ�UÈNPHBUÈTPLSB�WPOBULP[Ø�LFSFUSFOET[FSF�T[FSJOUJ�FVSØQBJ�
CJ[PUUTÈHJ�IBUÈSP[BU�B̓���̓f�	�
�ÏT�	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�WBHZ�B̓���̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�GPHMBMU�GFMUÏUFMFLUǮM�B̓IJUFMJOUÏ[FU�
számára hátrányos módon eltér, vagy egyéb, az  ebben az  alcímben nem nevesített feltételt vagy kötelezettséget 
ÈMMBQÓU� NFH� B̓ IJUFMJOUÏ[FUOFL� B[̓ JOUÏ[LFEÏT� DTBL� B[U� LÚWFUǮFO� IBKUIBUØ� WÏHSF� IB� B̓ IJUFMJOUÏ[FU� B[̓ &VSØQBJ� 6OJØ�
NǻLÚEÏTÏSǮM� T[ØMØ� T[FS[ǮEÏT� ����̓ DJLL� 	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOUJ� FMKÈSÈT� BMBQKÈO� LJBEPUU� FVSØQBJ� CJ[PUUTÈHJ� IBUÈSP[BU�
szerinti feltételeknek is megfelel, valamint e  bizottsági határozatban rögzített egyéb kötelezettségek teljesítését 
B̓���̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ�NFHÈMMBQPEÈTCBO�WÈMMBMKB�
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8. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító 
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény eltérő alkalmazása

24. §  "� .BHZBS� &YQPSU�*NQPSU� #BOL� 3ÏT[WÏOZUÈSTBTÈHSØM� ÏT� B̓ .BHZBS� &YQPSUIJUFM� #J[UPTÓUØ� 3ÏT[WÏOZUÈSTBTÈHSØM� T[ØMØ�
������ÏWJ�9-**��UÚSWÏOZ�	B̓UPWÈCCJBLCBO��������ÏWJ�9-**��UÚSWÏOZ
���̓f�	�B
̓CFLF[EÏTÏUǮM�FMUÏSǮFO�������EFDFNCFS����JH�
B[̓ àHZGÏM� B̓ .BHZBS� &YQPSU�*NQPSU� #BOL� ;ÈSULÚSǻFO�.ǻLÚEǮ� 3ÏT[WÏOZUÈSTBTÈH� ÈMUBM� GPMZØTÓUPUU� LÚMDTÚOU� CÈSNFMZ�
QÏO[àHZJ�JOUÏ[NÏOZ�ÈMUBM�GPMZØTÓUPUU�LÚMDTÚO�LJWÈMUÈTÈSB�JT�GPSEÓUIBUKB�IB�B̓LJWÈMUBOEØ�LÚMDTÚO�NFHGFMFM�B[̓������ÏWJ�
9-**��UÚSWÏOZ���̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�NFHIBUÈSP[PUU�IJUFMDÏMPLOBL�

9. A szakképzésre vonatkozó átmeneti szabályok

25. §  4[BLLÏQ[ÏT� JTLPMÈCBO�UÚSUÏOǮ�NFHT[FSWF[ÏTF�FTFUÏO�B̓�����������UBOÏW�o�B[̓ JTLPMB�WF[FUǮKÏOFL�EÚOUÏTF�T[FSJOU�o�
befejezhető a  veszélyhelyzetet megelőző munkarend mellett távolléti oktatásban, távoktatás formájában vagy 
digitális képzésként.

26. § 	�
� "̓�����������UBOÏWCFO�B̓UBOVMØ�ÏW�WÏHJ�PT[UÈMZ[BUÈU�o�B̓UBOVMNÈOZJ�LÚWFUFMNÏOZFL�UFMKFTÓUFUUTÏHÏUǮM�GàHHFUMFOàM�o�
a tanítási év közben adott érdemjegyek alapján kell megállapítani.

� 	�
� "̓ ����������� UBOÏW� UBOVMNÈOZJ� LÚWFUFMNÏOZFJU� UFMKFTÓUFUUOFL� LFMM� UFLJOUFOJ� IB� B̓ UBOVMØ� B[̓ ÈMUBMB�
B̓ ����������̓ UBOÏWCFO� MÈUPHBUPUU� ÏWGPMZBNSB� B̓ T[BLNBJ� ÏT� WJ[THBLÚWFUFMNÏOZCFO� FMǮÓSU� ÚTT[FGàHHǮ� T[BLNBJ�
gyakorlat legalább hatvan százalékát teljesítette.

� 	�
� "̓ ����������� UBOÏW� PLUØCFSoOPWFNCFSJ� WJ[THBJEǮT[BLÈCBO� LÚUFMF[Ǯ� o� KBWÓUØ�� QØUMØWJ[THÈOBL� OFN� UFLJOUFOEǮ� o�
WJ[THBMFIFUǮTÏHFU�CJ[UPTÓUBOJ� B[̓PMZBO� UBOVMØ� T[ÈNÈSB� JT� BLJ� B̓ 	�
̓CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� HZBLPSMBUJ� LÏQ[ÏTU� UFMKFTÓUFUUF�
és a veszélyhelyzet időtartama alatt azért nem volt vizsgára bocsátható, mert nem teljesítette az iskola pedagógiai 
programjában meghatározott gyakorlati követelmények hatvan százalékát.

� 	�
� "̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� UBOVMØ� WJ[THÈSB� UÚSUÏOǮ� GFMLÏT[ÓUÏTF� ÏSEFLÏCFO� B[̓ JTLPMB� WBHZ� o� UBOVMØT[FS[ǮEÏTTFM�
SFOEFMLF[Ǯ� UBOVMØ� FTFUÏO� o� B̓ HZBLPSMBUJ� LÏQ[ÏTU� GPMZUBUØ� HB[EÈMLPEØ� T[FSWF[FU� B[̓ FMNBSBEU� UBOVMNÈOZJ�
LÚWFUFMNÏOZFL� UFMKFTÓUÏTF� öHZFMFNCFWÏUFMÏWFM� B̓ ������ BVHVT[UVT� ���� ÏT� ������ PLUØCFS� ��� LÚ[ÚUUJ� JEǮT[BLCBO�
gyakorlati képzést köteles szervezni, amelyen a  tanuló részvétele kötelező. A  tanuló számára a  tanulmányi 
követelmények teljesítését igazoló bizonyítvány azt követően állítható ki, ha teljesítette az  iskola pedagógiai 
programjában meghatározott gyakorlati követelmények hatvan százalékát.

27. § 	�
� "̓WFT[ÏMZIFMZ[FUSF�UFLJOUFUUFM�GFMGàHHFT[UFUU�T[BLNBJ�WJ[THÈU�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�NFHT[ǻOÏTÏU�LÚWFUǮ�IBUWBOBEJL�OBQJH�
LFMM� CFGFKF[OJ�� "̓ T[BLNBJ� WJ[THB� CFGFKF[ÏTÏSF� B̓ QØUMØWJ[THÈOBL� B̓ LPNQMFY� T[BLNBJ� WJ[THÈ[UBUÈT� T[BCÈMZBJSØM� T[ØMØ�
����������	7***�����
�,PSN��SFOEFMFU�������EFDFNCFS����ÏO�IBUÈMZPT�T[BCÈMZBJU�LFMM�BMLBMNB[OJ�B[[BM�IPHZ�B̓T[BLNBJ�
vizsga esetében igazolt hiányzásnak kell tekinteni, ha a  vizsgázó a  veszélyhelyzetre hivatkozással nem jelent meg 
a szakmai vizsgán.

� 	�
� "̓ ������ T[FQUFNCFS� ���� FMǮUU� NFHLF[EǮEǮ� T[BLNBJ� WJ[THÈL� FTFUÏO� B̓ WJ[THBT[FSWF[Ǯ� B̓ T[BLNBJ� WJ[THÈU�
vizsgacsoportonként, legkésőbb a  vizsga első vizsgatevékenységét megelőzően húsz nappal jelenti be 
a  felnőttképzési államigazgatási szervnek az  elektronikus vizsgarendszerben. 2020. október első hétvégéjét 
megelőzően írásbeli vizsgatevékenységre hetente legfeljebb két időpont jelölhető ki.

� 	�
� "̓KBWÓUØ��ÏT�QØUMØWJ[THB�MFUÏUFMÏOFL�MFIFUǮTÏHF�UFLJOUFUÏCFO�NFHIBUÈSP[PUU�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�JEǮUBSUBNB�BMBUU�MFKÈSØ�
egyéves határidő 2020. október 31-éig meghosszabbodik.

� 	�
� "̓ WJ[THÈ[Ø� B̓ T[BLNBJ� WJ[THÈWBM� WBHZ� B[̓ BOOBL� FSFENÏOZFT� UFMKFTÓUÏTÏWFM� NFHT[FSF[IFUǮ� LÏQFTÓUÏTTFM�
ÚTT[FGàHHÏTCFO�T[ÈNÈSB�KPHT[BCÈMZCBO�T[FS[ǮEÏTCFO�WBHZ�CÈSNJMZFO�NÈT�NØEPO�FMǮÓSU�LÚUFMF[FUUTÏHÏOFL�B[̓F̓f�
alapján új időponttal bejelentett szakmai vizsga utolsó napjáig tehet eleget.

28. §  "�UFDIOJLVN�ÏSFUUTÏHJ�WÏH[FUUTÏHHFM�LJ[ÈSØMBH�T[BLNBJ�WJ[THÈSB�GFMLÏT[ÓUǮ�LÏU�ÏWGPMZBNPT�LÏQ[ÏTÏCF�B̓�����������
tanévben bekapcsolódhat a  középiskola befejező évfolyamának elvégzésével az  a  tanuló, aki a  veszélyhelyzet 
következtében nem tette le az érettségi vizsgát azzal, hogy legkésőbb a szakmai vizsga vizsgaidőszakát megelőző 
utolsó érettségi vizsga vizsgaidőszakában, de legkésőbb a  képzés első tanévének utolsó napjáig megszerzi 
az  érettségi végzettséget. Megszűnik a  tanuló tanulói jogviszonya, ha az  érettségi végzettség megszerzésére 
az e rendelkezésben meghatározott határidőig az érettségi végzettséget nem szerzi meg.
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10. Felnőttképzési tárgyú átmeneti szabályok

29. § 	�
� "̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� NFHT[ǻOÏTÏOFL� JEǮQPOUKÈCBO� GPMZBNBUCBO� MFWǮ� GFMOǮUULÏQ[ÏTLÏOU� NFHT[FSWF[FUU� LÏQ[ÏT�
2020.  augusztus 31-éig abban az  esetben is megszervezhető távolléti oktatásban, távoktatás formájában vagy 
digitális képzésként, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés vagy 
képzési program egyébként nem teszi lehetővé.

� 	�
� 4[BLNBJ�WJ[THB�GFMOǮUULÏQ[ÏT�LFSFUÏCFO�UÚSUÏOǮ�NFHT[FSWF[ÏTÏSF�B̓���̓f�U�LFMM�BMLBMNB[OJ�

30. § 	�
� ,ÚMUTÏHWFUÏTJ� UÈNPHBUÈT� OZÞKUIBUØ� B[̓ PMZBO� LÏQ[ÏTFL� GFMOǮUULÏQ[ÏTJ� UFWÏLFOZTÏH� LFSFUÏCFO� UÚSUÏOǮ�
megszervezéséhez és megvalósításához, valamint az  azokban való részvételhez, amelyek a  munkavállalók 
és az  álláskeresők számára új kompetenciák megszerzését biztosítják, munkaerő-piaci szempontból azok 
megszervezéséhez és megvalósításához kiemelt közérdek fűződik, és hosszú távon hozzájárulnak Magyarország 
gazdasági növekedéséhez.

� 	�
� "[̓ 	�
̓ CFLF[EÏTCFO� NFHIBUÈSP[PUU� DÏMOBL� NFHGFMFMǮ� UBOVMÈTJ� FSFENÏOZFL� NFHIBUÈSP[ÈTÈU� ÏT� B[̓ B[PL�
megszerzéséhez szükséges tudás átadásához szükséges képzések megszervezésének és megvalósításának 
követelményeit a felnőttképzésért felelős miniszter határozza meg.

� 	�
� "̓LÚMUTÏHWFUÏTJ�UÈNPHBUÈTU�B̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�LÚWFUFMNÏOZFLOFL�NFHGFMFMǮ�GFMOǮUULÏQ[Ǯ�ÈMUBM�NFHT[FSWF[FUU�ÏT�
megvalósított képzésben részt vevő személy képzési díjának és a képzéssel összefüggő költségek finanszírozására 
lehet felhasználni.

� 	�
� "[̓ F̓ f� T[FSJOUJ� LÏQ[ÏT� ÏT� B[̓ BIIP[� FMǮGFMUÏUFMLÏOU� LBQDTPMØEØ� NÈT� LÏQ[ÏT� B̓ GFMOǮUULÏQ[ÏTSǮM� T[ØMØ� ������ ÏWJ�
-997**�� UÚSWÏOZOFL� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� ������ ÏWJ� -997**�� UÚSWÏOZ
� B̓ T[BLLÏQ[ÏTSǮM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� -999�� UÚSWÏOZ�
hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről szóló 2019. évi CXII. törvénnyel 
megállapított rendelkezései szerinti felnőttképzési tevékenység keretében szervezhető és valósítható meg 
a következő feltételek szerint:
B
� B̓ GFMOǮUULÏQ[ÏTJ� UFWÏLFOZTÏH� CFKFMFOUÏT� ÏT� FOHFEÏMZ� OÏMLàM� GPMZUBUIBUØ� B[[BM� IPHZ� B̓ GFMOǮUULÏQ[ÏTJ�

államigazgatási szerv a  felnőttképzőt a  veszélyhelyzet megszűnését követő hatvanadik napig a  2013. évi 
LXXVII. törvényben meghatározott eljárásban veszi a felnőttképzők nyilvántartásába,

C
� B̓ LÏQ[ÏTJ� QSPHSBN� GFMOǮUULÏQ[ÏTJ� T[BLÏSUǮ� ÈMUBMJ� FMǮ[FUFT� NJOǮTÓUÏTF� IFMZFUU� B̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ�
követelmények vizsgálata keretében kell megállapítani azt, hogy a  képzési program megfelel 
a  jogszabályoknak és az  abban meghatározott tartalommal, feltételekkel és módon megszerezhetők 
a képzési programban megjelölt kompetenciák,

D
� B̓GFMOǮUULÏQ[Ǯ�B̓������ÏWJ�-997**��UÚSWÏOZ����̓f�B�T[FSJOUJ�BEBUT[PMHÈMUBUÈTJ�LÚUFMF[FUUTÏHÏOFL�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�
megszűnését követő kilencven napon belül tesz eleget,

E
� B̓ GFMOǮUULÏQ[ǮOFL� WBHZPOJ� CJ[UPTÓUÏLLBM� ÏT� NJOǮTÏHJSÈOZÓUÈTJ� SFOET[FSSFM� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� NFHT[ǻOÏTÏU�
követő százhuszadik napig nem kell rendelkeznie.

� 	�
� "[̓F̓f�T[FSJOUJ�LÏQ[ÏT�ÏT�B[̓BIIP[�FMǮGFMUÏUFMLÏOU�LBQDTPMØEØ�NÈT�LÏQ[ÏT�LFSFUÏCFO�UÚSUÏOǮ�T[PMHÈMUBUÈTOZÞKUÈT�ÏT�
az ahhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítés az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerinti 
egyéb oktatás és képzésnek minősül és mentes az általános forgalmi adó alól.

� 	�
� )B� B̓ LÚMUTÏHWFUÏTJ� UÈNPHBUÈT� GFMUÏUFMF� IPHZ� B̓ LÏQ[ÏTCFO� SÏT[U� WFWǮ� T[FNÏMZ� B̓ GFMOǮUULÏQ[Ǯ� ÈMUBM� FHZ� WÈMMBMLP[ÈT�
részére foglalkoztatási céllal kiközvetítésre kerüljön, a  felnőttképző részére kifizetett képzési díj a  képzésben részt 
WFWǮ� T[FNÏMZU� GPHMBMLP[UBUØ� WÈMMBMLP[ÈT� SÏT[ÏSF� OZÞKUPUU� B[̓ &VSØQBJ� 6OJØ�NǻLÚEÏTÏSǮM� T[ØMØ� T[FS[ǮEÏT� ����̓ DJLL�
	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOUJ� ÈMMBNJ� UÈNPHBUÈTOBL� NJOǮTàM� ÏT� B̓ ����o����� QSPHSBNP[ÈTJ� JEǮT[BLSB� SFOEFMU� GPSSÈTPL�
GFMIBT[OÈMÈTÈSB�WPOBULP[Ø�VOJØT�WFSTFOZKPHJ�ÏSUFMFNCFO�WFUU�ÈMMBNJ�UÈNPHBUÈTJ�T[BCÈMZPLSØM�T[ØMØ�����������	9�����
�
,PSN��SFOEFMFU����"��BMDÓNF�WBHZ�����BMDÓNF�T[FSJOU�OZÞKUIBUØ�

11. Bérleti szerződésekre vonatkozó átmeneti szabályok

31. §  A turisztikai, a  vendéglátóipari, a  szórakoztatóipari, a  szerencsejáték, a  filmipari, az  előadóművész, 
a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok tekintetében a nem lakás céljára szolgáló helyiségre 
vonatkozó bérleti szerződéseket a bérbeadó 2020. június 30-áig felmondással nem szüntetheti meg.

32. § 	�
� "̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� GFOOÈMMÈTB� BMBUU� MFKÈSØ� B[̓ ÈMMBN� WBHZ� IFMZJ� ÚOLPSNÈOZ[BU� UVMBKEPOÈCBO� MÏWǮ� MBLÈTSB� LÚUÚUU�
lakásbérleti szerződés, valamint az  állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiségekre vonatkozó bérleti 
T[FS[ǮEÏT�ÞK�QÈMZÈ[BU�LJÓSÈTB�OÏMLàM�B̓CÏSMǮ�FHZPMEBMÞ�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�GFOOÈMMÈTB�BMBUU�o�EF�MFHLÏTǮCC�B̓T[FS[ǮEÏT�
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MFKÈSUÈOBL� VUPMTØ� OBQKÈO� o� NFHUFUU� ÓSÈTCFMJ� OZJMBULP[BUB� BMBQKÈO� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� NFHT[ǻOÏTÏU� LÚWFUǮ� ���� OBQJH�
meghosszabbodik.

� 	�
� "̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� NFHT[ǻOÏTÏU� LÚWFUǮ� IBSNJODBEJL� OBQJH� B̓ OFN[FUJ� WBHZPOSØM� T[ØMØ� UÚSWÏOZ� SFOEFMLF[ÏTFJUǮM�
az  állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakás tekintetében fennálló lakásbérleti szerződés, 
illetve az  állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiségek tekintetében fennálló bérleti szerződés tartalma 
vonatkozásában a felek közös megegyezéssel eltérhetnek.

� 	�
� "[̓ 	�
� ÏT� 	�
̓ CFLF[EÏT� SFOEFMLF[ÏTFJU� B̓ ������ NÈKVT� ��� OBQKÈO� WBHZ� B[U� NFHFMǮ[ǮFO� LÚUÚUU� B[̓ ÈMMBN� WBHZ� IFMZJ�
önkormányzat tulajdonában lévő lakás tekintetében fennálló lakásbérleti szerződésre, valamint az  állami vagy 
önkormányzati tulajdonú helyiségek tekintetében fennálló bérleti szerződésre is alkalmazni kell.

12. Az adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítések

33. § 	�
� "[̓BEØ[Ø�B̓������ÈQSJMJT����F�ÏT������� T[FQUFNCFS����B�LÚ[ÚUU�FTFEÏLFTTÏ�WÈMØ�ÏWFT�ÏT� TPSPO�LÓWàMJ� UÈSTBTÈHJ�BEØ�
adómegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségének, továbbá a  társasági adóról és az  osztalékadóról 
T[ØMØ� ������ ÏWJ� -999*�� UÚSWÏOZ� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� 5BP�� UÚSWÏOZ
� ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOU� B[̓ ÏWFT� BEØCFWBMMÈTTBM�
egyidejűleg teljesítendő adóelőleg megállapítási és bevallási kötelezettségének 2020. szeptember 30-ig tehet 
eleget.

� 	�
� "[̓BEØ[Ø�B̓������ÈQSJMJT����F�ÏT�������T[FQUFNCFS����B�LÚ[ÚUU�FTFEÏLFTTÏ�WÈMØ�ÏWFT�ÏT�TPSPO�LÓWàMJ�LJTWÈMMBMBUJ�BEØ�
adómegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségét, továbbá kisvállalati adóelőleg megállapítási és bevallási 
kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti.

� 	�
� "[̓BEØ[Ø�B̓������ÈQSJMJT����F�ÏT�������T[FQUFNCFS����B�LÚ[ÚUU�FTFEÏLFTTÏ�WÈMØ�ÏWFT�ÏT�TPSPO�LÓWàMJ�FOFSHJBFMMÈUØL�
jövedelemadója adómegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségének, továbbá az  éves adóbevallással 
egyidejűleg teljesítendő adóelőleg megállapítási és bevallási kötelezettségének 2020. szeptember 30-ig tehet 
eleget.

� 	�
� "[̓BEØ[Ø�B̓������ÈQSJMJT����F�ÏT�������T[FQUFNCFS����B�LÚ[ÚUU�FTFEÏLFTTÏ�WÈMØ�ÏWFT�ÏT�TPSPO�LÓWàMJ�IFMZJ� JQBSǻ[ÏTJ�
adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és az  ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét, 
valamint a  következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét 
2020. szeptember 30-ig teljesítheti.

� 	�
� )B� B[̓ BEØ[Ø� JQBSǻ[ÏTJ� BEØCFWBMMÈT�CFOZÞKUÈTJ� BEØFMǮMFH�CFWBMMÈTJ� LÚUFMF[FUUTÏHÏU� B̓ 	�
̓ CFLF[EÏTCFO� GPHMBMUBL�
alkalmazásával a  2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első előlegrészlete esedékessége napjáig nem 
UFMKFTÓUFUUF� BLLPS� F[FO�FMǮMFHSÏT[MFU� FTFEÏLFTTÏHFLPS� B[̓ FMǮ[Ǯ� o� LPSÈCCBO�CFWBMMPUU� o� JQBSǻ[ÏTJ� BEØFMǮMFH�SÏT[MFU�
összegét kell megfizetni. Az  adózó ezen adóelőleg-részlet mérséklését annak esedékessége előtt kérheti, ha 
számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója nem éri el az adóévi adóelőleg összegét.

� 	�
� "̓IFMZJ�BEØLSØM�T[ØMØ�������ÏWJ�$��UÚSWÏOZ���̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ�OZJMBULP[BUPU�MFHLÏTǮCC�������T[FQUFNCFS����JH�
lehet benyújtani az adóhatósághoz.

� 	�
� "[̓BEØ[Ø�B̓������ÈQSJMJT����F�ÏT�������T[FQUFNCFS����B�LÚ[ÚUU�FTFEÏLFTTÏ�WÈMØ�ÏWFT�ÏT�TPSPO�LÓWàMJ�JOOPWÈDJØT�KÈSVMÏL�
megállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségének, továbbá az éves járulékbevallással egyidejűleg teljesítendő 
innovációs járulékelőleg megállapítási és bevallási kötelezettségének 2020. szeptember 30-ig tehet eleget.

� 	�
� "̓ ������ ÈQSJMJT� ���F� ÏT� ������ T[FQUFNCFS� ���B� LÚ[ÚUU� FTFEÏLFTTÏ� WÈMØ� UÈSTBTÈHJ� BEØFMǮMFH� LJTWÈMMBMBUJ� BEØFMǮMFH�
FOFSHJBFMMÈUØL�KÚWFEFMFNBEØKB�BEØFMǮMFH�JOOPWÈDJØT�KÈSVMÏLFMǮMFH�ÚTT[FHÏU�BNFMZSǮM�B[̓	�
�	�
�	�
�ÏT�	�
̓CFLF[EÏT�
alapján adóelőleg- és járulékelőleg-bevallás 2020. szeptember 30-ig kerülhet benyújtásra, az  adózó az  utolsó 
SFOEFMLF[ÏTSF�ÈMMØ�BEØFMǮMFH��JMMFUWF�KÈSVMÏLFMǮMFH�CFWBMMÈTCBO�NFHÈMMBQÓUPUU�FMǮMFH�LÚUFMF[FUUTÏH�o�IB�B̓DTPQPSUPT�
társasági adóalany társasági adó vonatkozásában adóelőleg bevallással nem rendelkezik, akkor a  részére 
BEØIBUØTÈHJ� IBUÈSP[BUUBM� FMǮÓSU� UÈSTBTÈHJ� BEØFMǮMFH� LÚUFMF[FUUTÏH� o� BMBQVMWÏUFMÏWFM� B[POPT�àUFNF[ÏTCFO� ÈMMBQÓUKB�
meg és a rá irányadó határidőig fizeti meg. Az így megállapított társasági adóelőleg kötelezettséget a Tao. törvény 
���̓ f� 	�
� 	�
� 	�
� ÏT� 	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOU� NFHÈMMBQÓUPUU� BEØFMǮMFH� LÚUFMF[FUUTÏHOFL� LFMM� UFLJOUFOJ� B[̓ BEØSØM� WBMØ�
rendelkezés szempontjából. Az adózó ezen adó-, illetve járulékelőleg mérséklését annak esedékessége előtt kérheti, 
ha számításai szerint a  2020-ban kezdődő adóév adója, illetve járuléka nem éri el az  adó-, illetve járulékelőleg 
összegét.
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13. Egyes ágazatokat megillető adó- és járulékkedvezmények átmeneti szabályai

34. § 	�
� "̓ T[PDJÈMJT� IP[[ÈKÈSVMÈTJ� BEØSØM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� -**�� UÚSWÏOZ� BMBQKÈO� GFOOÈMMØ� T[PDJÈMJT� IP[[ÈKÈSVMÈTJ� BEØö[FUÏTJ�
LÚUFMF[FUUTÏHFU�������NÈSDJVT�ÈQSJMJT�NÈKVT�ÏT�KÞOJVT�IØOBQSB�OFN�LFMM�UFMKFTÓUFOJF�B̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ
B
� LJö[FUǮOFL�B̓NVOLBWJT[POZCBO�GPHMBMLP[UBUPUU�UFSNÏT[FUFT�T[FNÏMZ�GPHMBMLP[UBUÈTB�UFLJOUFUÏCFO
C
� FHZÏOJ�WÈMMBMLP[ØOBL�F̓KPHÈMMÈTÈSB�UFLJOUFUUFM�ÏT
D
� B̓ UÈSTBEBMPNCJ[UPTÓUÈT� FMMÈUÈTBJSB� KPHPTVMUBLSØM� T[ØMØ� UÚSWÏOZ� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� 5CK�
� T[FSJOUJ� UÈSTBT�

vállalkozónak e jogállására tekintettel.
� 	�
� "̓ ������ NÈSDJVT� ÈQSJMJT� NÈKVT� ÏT� KÞOJVT� IØOBQSB� WPOBULP[Ø� KÈSVMÏLö[FUÏTJ� LÚUFMF[FUUTÏHFU� B̓ 5CK�� T[BCÈMZBJUØM�

FMUÏSǮFO�B̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ
B
� GPHMBMLP[UBUØOÈM�NVOLBWJT[POZCBO�GPHMBMLP[UBUPUU�UFSNÏT[FUFT�T[FNÏMZ
C
� FHZÏOJ�WÈMMBMLP[Ø�ÏT
D
� B̓5CK��T[FSJOUJ�UÈSTBT�WÈMMBMLP[Ø
FTFUÏCFO� ÞHZ� LFMM� UFMKFTÓUFOJ� IPHZ� B̓ KÈSVMÏLBMBQPU� LÏQF[Ǯ� KÚWFEFMFN� VUÈO� LJ[ÈSØMBH� B̓ �� T[È[BMÏLPT� NÏSUÏLǻ�
természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 forint összeget kell megfizetni.

� 	�
� "̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� KÈSVMÏLö[FUÏT� UFMKFTÓUÏTF� OFN� ÏSJOUJ� B̓ CJ[UPTÓUPUU� UÈSTBEBMPNCJ[UPTÓUÈTJ� ÏT� NVOLBFSǮQJBDJ�
ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét.

� 	�
� /FN�LFMFULF[JL�B̓T[BLLÏQ[ÏTJ�IP[[ÈKÈSVMÈTSØM�ÏT�B̓LÏQ[ÏT�GFKMFT[UÏTÏOFL�UÈNPHBUÈTÈSØM�T[ØMØ�������ÏWJ�$-7��UÚSWÏOZ�
szerinti szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozóan 
B̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�IP[[ÈKÈSVMÈT�ö[FUÏTSF�LÚUFMF[FUUOFL�

� 	�
� "̓ 	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�B̓NFHWÈMUP[PUU�NVOLBLÏQFTTÏHǻ�T[FNÏMZFL�FMMÈUÈTBJSØM�ÏT�FHZFT� UÚSWÏOZFL�NØEPTÓUÈTÈSØM�
szóló 2011. évi CXCI. törvény szerint rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett esetében a  rehabilitációs 
hozzájárulás mértéke a 2020. adóévre a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 
NØEPTÓUÈTÈSØM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� $9$*�� UÚSWÏOZ� ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOUJ� IP[[ÈKÈSVMÈT� NÏSUÏLÏOFL� LÏUIBSNBEB��
A  rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett a  rehabilitációs hozzájárulásra 2020 második, harmadik és 
negyedik negyedévére előleget nem fizet.

� 	�
� "̓ LJTBEØ[Ø� WÈMMBMLP[ÈTPL� UÏUFMFT� BEØKÈSØM� ÏT� B̓ LJTWÈMMBMBUJ� BEØSØM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� $9-7**�� UÚSWÏOZ� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO��
,BUW�
� T[FSJOUJ� LJTWÈMMBMBUJ� BEØBMBOZ� BNFMZ� B̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� UFWÏLFOZTÏHFU� UÏOZMFHFT� GǮUFWÏLFOZTÏHLÏOU�
folytat, e  tevékenységével összefüggésben a  2020. március, április, május és június hónapra történő kisvállalati 
adókötelezettsége megállapításánál nem tekinti kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét.

� 	�
� "̓,BUW��T[FSJOUJ�LJTBEØ[Ø�WÈMMBMLP[ÈT�BNFMZ
B
� UBYJT�T[FNÏMZT[ÈMMÓUÈT�	5&«03�ÏT�5&4;03�����

C
� GPESÈT[BU�T[ÏQTÏHÈQPMÈT�	5&«03�ÏT�5&4;03�����

D
� GFTUÏT�àWFHF[ÏT�	5&«03�ÏT�5&4;03�����

E
� FHZÏC�IVNÈO�FHÏT[TÏHàHZJ�FMMÈUÈT�	5&«03�ÏT�5&4;03�����

F
� WJMMBOZT[FSFMÏT�	5&«03�ÏT�5&4;03�����

G 
� ö[JLBJ�LÚ[ÏS[FUFU�KBWÓUØ�T[PMHÈMUBUÈT�	5&«03�ÏT�5&4;03�����

H
� FMǮBEØ�NǻWÏT[FU�	5&«03�ÏT�5&4;03�����

I
� WÓ[��HÈ[��GǻUÏT��MÏHLPOEJDJPOÈMØ�T[FSFMÏT�	5&«03�ÏT�5&4;03�����

J
� T[BLPSWPTJ�KÈSØCFUFH�FMMÈUÈT�	5&«03�ÏT�5&4;03�����

K
� ÏQàMFUBT[UBMPT�T[FSLF[FU�T[FSFMÏTF�	5&«03�ÏT�5&4;03�����

L
� TQPSU�T[BCBEJEǮT�LÏQ[ÏT�	5&«03�ÏT�5&4;03�����

M
� UFUǮGFEÏT�UFUǮT[FSLF[FU�ÏQÓUÏT�	5&«03�ÏT�5&4;03�����

N
� ÈMUBMÈOPT�KÈSØCFUFH�FMMÈUÈT�	5&«03�ÏT�5&4;03�����

O
� QBEMØ��GBMCVSLPMÈT�	5&«03�ÏT�5&4;03�����

P
� GPHPSWPTJ�KÈSØCFUFH�FMMÈUÈT�	5&«03�ÏT�5&4;03�����

Q
� FMǮBEØ�NǻWÏT[FUFU�LJFHÏT[ÓUǮ�UFWÏLFOZTÏH�	5&«03�ÏT�5&4;03�����

R
� FHZÏC�TQPSUUFWÏLFOZTÏH�	5&«03�ÏT�5&4;03�����

S
� GFLWǮCFUFH�FMMÈUÈT�	5&«03�ÏT�5&4;03�����

T
� LPOGFSFODJB�LFSFTLFEFMNJ�CFNVUBUØ�T[FSWF[ÏTF�	5&«03�ÏT�5&4;03�����

U
� àEàMÏTJ�FHZÏC�ÈUNFOFUJ�T[ÈMMÈTIFMZ�T[PMHÈMUBUÈT�	5&«03�ÏT�5&4;03�����

V
� UFTUFE[ÏTJ�T[PMHÈMUBUÈT�	5&«03�ÏT�5&4;03�����

W
� FHZÏC�WFOEÏHMÈUÈT�	5&«03�ÏT�5&4;03�����

X
� FHZÏC�T[ÈMMÈTIFMZ�T[PMHÈMUBUÈT�	5&«03�ÏT�5&4;03�����
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Y
� T[FSFODTFKÈUÏL�GPHBEÈT�	5&«03�ÏT�5&4;03����

Z
� JEǮTFL�GPHZBUÏLPTPL�T[PDJÈMJT�FMMÈUÈTB�CFOUMBLÈT�OÏMLàM�	5&«03�ÏT�5&4;03�����
�ÏT
[
� T[ÈMMPEBJ�T[PMHÈMUBUÈT�	5&«03�ÏT�5&4;03�����

UFWÏLFOZTÏHFU� GPMZUBU� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO��NFOUFTÓUFUU� UFWÏLFOZTÏHFU� GPMZUBUØ
�������NÈSDJVT� ÈQSJMJT�NÈKVT�ÏT� KÞOJVT�
hónapra tekintettel mentesül a  kisadózó után a  Katv. szerinti tételes adó megfizetése alól. Az  e  bekezdés szerinti 
adófizetési kötelezettség alóli mentesülés nem befolyásolja a  társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot 
ÏT�B[̓FMMÈUÈTPL�ÚTT[FHÏU��&̓ SFOEFMLF[ÏTU�B[̓B̓,BUW��IBUÈMZB�BMÈ� UBSUP[Ø�NFOUFTÓUFUU� UFWÏLFOZTÏHFU� GPMZUBUØ�LJTBEØ[Ø�
vállalkozás alkalmazhatja, amely e  tevékenysége tekintetében 2020. február hónapjában már a  Katv. hatálya alá 
tartozott.

� 	�
� "̓ LJTBEØ[Ø� WÈMMBMLP[ÈT� B̓ ������ NÈSDJVT� ��KF� FMǮUU� FTFEÏLFTTÏ� WÈMU� ,BUW�� T[FSJOUJ� BEØUBSUP[ÈTÈU� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU�
NFHT[ǻOÏTÏOFL� OFHZFEÏWÏU� LÚWFUǮ� IØOBQUØM� ��� IBWJ� FHZFOMǮ� SÏT[MFUCFO� o� B[̓ FHZFT� SÏT[MFUFLFU� B̓ UÈSHZIØ�
���̓ OBQKÈJH� o� ö[FUIFUJ� NFH�� "[̓ ÈMMBNJ� BEØIBUØTÈH� ������ NÈSDJVT� ��KÏUǮM� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� NFHT[ǻOÏTÏOFL�
negyedévét követő hónapig és a részletfizetés időtartamára az adótartozásra pótlékot nem számít fel. Ha az adózó 
az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, akkor az e bekezdés szerinti kedvezményre való jogosultságát elveszti, 
ÏT� B̓ UBSUP[ÈT� FHZ� ÚTT[FHCFO� FTFEÏLFTTÏ� WÈMJL�� &CCFO� B[̓ FTFUCFO� B[̓ BEØIBUØTÈH� B̓ UBSUP[ÈT� GFOONBSBEØ� SÏT[ÏSF�
o�B̓�����̓NÈSDJVT̓��KÏJH� UFSKFEǮ� JEǮT[BLSB� GFMT[ÈNÓUPUU�LÏTFEFMNJ�QØUMÏLPO� GFMàM�o�������NÈSDJVT���KÏUǮM�LÏTFEFMNJ�
pótlékot számít fel.

� 	�
� "[̓ 	�
o	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� SFOEFMLF[ÏTFL� B̓ LÚWFULF[Ǯ� 5&«03�� ÏT� 5&4;03�T[ÈNNBM� B[POPTÓUPUU� UFWÏLFOZTÏHFU�
UÏOZMFHFT�GǮUFWÏLFOZTÏHLÏOU�WÏH[ǮLSF�o�JEF�OFN�ÏSUWF�B̓LÚMUTÏHWFUÏTJ�T[FSW�LJö[FUǮLFU�o�UFSKFEOFL�LJ�
B
� UBYJT�T[FNÏMZT[ÈMMÓUÈT�	5&«03�ÏT�5&4;03������

C
� T[ÈMMÈTIFMZ�T[PMHÈMUBUÈT�	5&«03�ÏT�5&4;03���

D
� WFOEÏHMÈUÈT�	5&«03�ÏT�5&4;03���

E
� BMLPUØ��NǻWÏT[FUJ�T[ØSBLP[UBUØ�UFWÏLFOZTÏH�	5&«03�ÏT�5&4;03���

F
� TQPSU��T[ØSBLP[UBUØ�T[BCBEJEǮT�UFWÏLFOZTÏH�	5&«03�ÏT�5&4;03���

G 
� T[FSFODTFKÈUÏL�GPHBEÈT�	5&«03�ÏT�5&4;03���

H
� öMN�WJEFP�UFMFWÓ[JØNǻTPS�HZÈSUÈTB�IBOHGFMWÏUFM�LJBEÈT�	5&«03�ÏT�5&4;03���

I
� LPOGFSFODJB�LFSFTLFEFMNJ�CFNVUBUØ�T[FSWF[ÏTF�	5&«03�ÏT�5&4;03������

J
� OBQJMBQLJBEÈT�	5&«03�ÏT�5&4;03������

K
� GPMZØJSBU�JEǮT[BLJ�LJBEWÈOZ�LJBEÈTB�	5&«03�ÏT�5&4;03������

L
� NǻTPSÚTT[FÈMMÓUÈT�NǻTPST[PMHÈMUBUÈT�	5&«03�ÏT�5&4;03���

M
� VUB[ÈTLÚ[WFUÓUÏT�VUB[ÈTT[FSWF[ÏT�FHZÏC�GPHMBMÈT�	5&«03�ÏT�5&4;03���

N
� ö[JLBJ�LÚ[ÏS[FUFU�KBWÓUØ�T[PMHÈMUBUÈT�	5&«03�ÏT�5&4;03������

O
� CFMWÓ[J�T[FNÏMZT[ÈMMÓUÈT�	5&«03�ÏT�5&4;03������

P
� OÚWÏOZJ�T[BQPSÓUØBOZBH�UFSNFT[UÏTF�	5&«03�ÏT�5&4;03������

Q
� FHZÏC�OFN�ÏWFMǮ�OÚWÏOZ�UFSNFT[UÏTF�	5&«03�ÏT�5&4;03������

R
� FHZÏC�ÏWFMǮ�OÚWÏOZ�UFSNFT[UÏTF�	5&«03�ÏT�5&4;03������

S
� EÓT[OÚWÏOZ�OBHZLFSFTLFEFMNF�	5&«03�ÏT�5&4;03������

T
� EÓT[OÚWÏOZ�WFUǮNBH�NǻUSÈHZB�IPCCJÈMMBU�FMFEFM�LJTLFSFTLFEFMNF�	5&«03�ÏT�5&4;03������

U
� WBEHB[EÈMLPEÈT�WBEHB[EÈMLPEÈTJ�T[PMHÈMUBUÈT�	5&«03�ÏT�5&4;03������

V
� EFT[UJMMÈMU�T[FT[FT�JUBM�HZÈSUÈTB�	5&«03�ÏT�5&4;03������

W
� T[ǮMǮCPS�UFSNFMÏTF�	5&«03�ÏT�5&4;03������

X
� TÚSHZÈSUÈT�	5&«03�ÏT�5&4;03������
�ÏT
Y
� T[ǮMǮUFSNFT[UÏT�	5&«03�ÏT�5&4;03������
�

� 	��
� 5ÏOZMFHFT� GǮUFWÏLFOZTÏHOFL� F[FO� f� BMLBMNB[ÈTÈCBO� B[U� B̓ UFWÏLFOZTÏHFU� LFMM� ÏSUFOJ� BNFMZCǮM� B[̓ BEØ[ØOBL�
a  koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali 
JOUÏ[LFEÏTFLSǮM� T[ØMØ� ��������� 	***�� ���
� ,PSN�� SFOEFMFU� LÚ[UFSIFLLFM� LBQDTPMBUPT� SÏT[MFUT[BCÈMZBJSØM� ÏT� FHZFT� ÞK�
JOUÏ[LFEÏTFLSǮM�T[ØMØ����������	***�����
�,PSN��SFOEFMFU�IBUÈMZCBMÏQÏTÏU�NFHFMǮ[Ǯ�IBU�IØOBQCBO�B̓MFHUÚCC�CFWÏUFMF�
de legalább bevételének 30%-a származott.

� 	��
� "̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� N
̓ QPOUKB� T[FSJOUJ� UFWÏLFOZTÏHFU� WÏH[ǮSF� BLLPS� UFSKFEOFL� LJ� B[̓ 	�
o	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ�
rendelkezések, ha a tevékenységet végző megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi 
GFMUÏUFMFJSǮM�T[ØMØ����������	9�����
�/.�SFOEFMFU�T[BCÈMZBJOBL�

� 	��
� "̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� P
̓ QPOUKB� T[FSJOUJ� UFWÏLFOZTÏHFU� WÏH[ǮSF� BLLPS� UFSKFEOFL� LJ� B[̓ 	�
o	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ�
rendelkezések, ha a  tevékenységet végző megfelel a  dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 
���������	*7�����
�'7.�SFOEFMFU���̓f���̓QPOUKÈCBO�GPHMBMUBLOBL�
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� 	��
� "̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� Q
� ÏT� R
̓ QPOUKB� T[FSJOUJ� UFWÏLFOZTÏHFU� WÏH[ǮSF� BLLPS� UFSKFEOFL� LJ� B[̓ 	�
o	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ�
rendelkezések, ha a  tevékenységet végző adózónak az  e  törvény hatálybalépését megelőző hat hónapban 
B̓ MFHUÚCC�CFWÏUFMF�EF� MFHBMÈCC�CFWÏUFMÏOFL�����B�B̓ WJSÈHPL�o� JEFÏSUWF�B̓ WÈHOJ� WBMØ�WJSÈHPU�ÏT� B̓ WJSÈHTBSKBU� JT� o�
termesztéséből, a  vágott virág, virágcsokor és hasonló termékek kereskedelmi értékesítéshez való előkészítéséből 
vagy fonásra szánt növényi termékek termesztéséből származott.

� 	��
� "̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T
̓ QPOUKB� T[FSJOUJ� UFWÏLFOZTÏHFU� WÏH[ǮSF� BLLPS� UFSKFEOFL� LJ� B[̓ 	�
o	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ�
SFOEFMLF[ÏTFL� IB� B̓ UFWÏLFOZTÏHFU� WÏH[Ǯ� B̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T
̓ QPOUKÈCBO� T[FSFQMǮ� UFWÏLFOZTÏHFL� LÚ[àM� LJ[ÈSØMBH�
dísznövény-kiskereskedelemmel foglalkozik.

� 	��
� "̓	�
̓CFLF[EÏT�U
̓QPOUKB�T[FSJOUJ�UFWÏLFOZTÏHFU�WÏH[ǮSF�BLLPS�UFSKFEOFL�LJ�B[̓	�
o	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�SFOEFMLF[ÏTFL�
ha a tevékenységet végző megfelel a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi 
-7�̓UÚSWÏOZ����̓f�	�
̓CFLF[EÏT�G 
̓QPOUKÈOBL�

� 	��
� "̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� V
̓ QPOUKB� T[FSJOUJ� UFWÏLFOZTÏHFU� WÏH[ǮSF� BLLPS� UFSKFEOFL� LJ� B[̓ 	�
o	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ�
rendelkezések, ha az  általa gyártott ital a  szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, 
DÓNLÏ[ÏTÏSǮM� ÏT� GÚMESBK[J� ÈSVKFM[ǮJOFL� PMUBMNÈSØM� WBMBNJOU� B[̓ ��������&,� UBOÈDTJ� SFOEFMFU� IBUÈMZPO� LÓWàM�
IFMZF[ÏTÏSǮM� T[ØMØ� ������ KBOVÈS� ���J� ���������&,� FVSØQBJ� QBSMBNFOUJ� ÏT� UBOÈDTJ� SFOEFMFU� **�̓ NFMMÏLMFU� ��� WBHZ�
9. pontja szerinti szeszes ital.

� 	��
� "̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� X
̓ QPOUKB� T[FSJOUJ� UFWÏLFOZTÏHFU� WÏH[ǮSF� BLLPS� UFSKFEOFL� LJ� B[̓ 	�
o	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ�
SFOEFMLF[ÏTFL�IB�B̓HZÈSUØ�NFHGFMFM�B̓KÚWFEÏLJ�BEØSØM�T[ØMØ�������ÏWJ�-97***��UÚSWÏOZ���̓f�	�
̓CFLF[EÏT����̓QPOUKÈCBO�
foglaltaknak.

14. A turisztikai ágazattal összefüggő adókönnyítő szabályok

35. §  A turizmusfejlesztési hozzájárulásra kötelezettet a  2020. március 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő 
időszakra nem terheli hozzájárulási kötelezettség, erre az  időszakra a  turizmusfejlesztési hozzájárulást nem kell 
megállapítania, bevallania és megfizetnie.

36. § 	�
� "̓ ������ ÈQSJMJT� ���UØM� ������ EFDFNCFS� ���ÏJH� UFSKFEǮ� JEǮT[BLCBO� FMUÚMUÚUU� WFOEÏHÏKT[BLB� VUÈOJ� JEFHFOGPSHBMNJ�
adót az  adó alanyának nem kell megfizetnie, az  adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, 
a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz.

� 	�
� /FN�LFMM�CFWBMMBOJ�B̓NFHÈMMBQÓUPUU�JEFHFOGPSHBMNJ�BEØU�IB�BOOBL�ÚTT[FHF�OVMMB�

15. A légiipari ágazatban érvényesíthető adókedvezményekről

37. § 	�
� "̓ T[PDJÈMJT� IP[[ÈKÈSVMÈTJ� BEØSØM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� -**�� UÚSWÏOZ� BMBQKÈO� GFOOÈMMØ� T[PDJÈMJT� IP[[ÈKÈSVMÈTJ� BEØö[FUÏTJ�
LÚUFMF[FUUTÏHFU�OFN�LFMM�UFMKFTÓUFOJF�B[̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�GFMUÏUFMFLOFL�NFHGFMFMǮ
B
� LJö[FUǮOFL�B̓NVOLBWJT[POZCBO�GPHMBMLP[UBUPUU�UFSNÏT[FUFT�T[FNÏMZ�GPHMBMLP[UBUÈTB�UFLJOUFUÏCFO
C
� B̓5CK��T[FSJOUJ�UÈSTBT�WÈMMBMLP[ØOBL�F̓KPHÈMMÈTÈSB�UFLJOUFUUFM�

� 	�
� /FN�LFMFULF[JL�B̓T[BLLÏQ[ÏTJ�IP[[ÈKÈSVMÈTSØM�ÏT�B̓LÏQ[ÏT�GFKMFT[UÏTÏOFL�UÈNPHBUÈTÈSØM�T[ØMØ�������ÏWJ�$-7�̓UÚSWÏOZ�
T[FSJOUJ� T[BLLÏQ[ÏTJ� IP[[ÈKÈSVMÈT� ö[FUÏTJ� LÚUFMF[FUUTÏHF� B[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� IP[[ÈKÈSVMÈT� ö[FUÏTÏSF�
kötelezettnek.

� 	�
� "[̓ 	�
� ÏT� 	�
̓CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� LÚ[UFIFSö[FUÏTJ�NFOUFTTÏH�B[̓ BEØ[ØU�������NÈKVT�IØOBQUØM� ������EFDFNCFS����JH�
illeti meg.

� 	�
� "[̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�B̓NFHWÈMUP[PUU�NVOLBLÏQFTTÏHǻ�T[FNÏMZFL�FMMÈUÈTBJSØM�ÏT�FHZFT�UÚSWÏOZFL�NØEPTÓUÈTÈSØM�
szóló 2011. évi CXCI. törvény szerint rehabilitációs hozzájárulás fizetésre kötelezett kifizető 2020. május 1-jétől 
a  veszélyhelyzet megszűnésének napját magában foglaló hónap utolsó napja közötti időszak, de legfeljebb 
2020. december 31-ig terjedő időszak hónapjaira arányosan jutó hozzájárulás-fizetési kötelezettség alól mentesül, 
azzal, hogy a rehabilitációs hozzájárulásra a fizetésre kötelezett a 2020. évben további előleget nem fizet.

� 	�
� "[̓ 	�
� 	�
� ÏT� 	�
̓CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� LÚ[UFIFSö[FUÏTJ�NFOUFTTÏH�B[̓BMÈCCJ� GFMUÏUFMFL�FHZàUUFT� GFOOÈMMÈTB�FTFUÏO� JMMFUJ�
meg az adózót:
B
� B̓ LÚWFULF[Ǯ� 5&«03�� ÏT� 5&4;03�T[ÈNNBM� B[POPTÓUPUU� UFWÏLFOZTÏHFL� WBMBNFMZJLÏU� UÏOZMFHFT�

főtevékenységként végzi:
BB
� MÏHJ�ǻSKÈSNǻ�HZÈSUÈT�	5&«03�ÏT�5&4;03������

BC
� SFQàMǮHÏQ�ǻSIBKØ�KBWÓUÈT�	5&«03�ÏT�5&4;03������
�WBHZ
BD
� MÏHJ�T[FNÏMZT[ÈMMÓUÈT�	5&«03�ÏT�5&4;03������




����� . " ( :" 3 � , ½ ; - ½ / : � t � ������ÏWJ������T[ÈN�

C
� ÈUMBHPT�ÈMMPNÈOZJ�MÏUT[ÈNB�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�LJIJSEFUÏTÏU�NFHFMǮ[Ǯ����IØOBQCBO�MFHBMÈCC����GǮ�ÏT
D
� B̓ LPSPOBWÓSVT�KÈSWÈOZ�NJBUU� B[[BM� PL�PLP[BUJ� ÚTT[FGàHHÏTCFO� B[̓ B
̓ QPOU� T[FSJOUJ� UFWÏLFOZTÏHCǮM� T[ÈSNB[Ø�

értékesítés nettó árbevétele 2020. január 1. napjától 2020. március 31. napjáig tartó időszakhoz képest 
2020.  április 1. napjától 2020. május 31. napjáig tartó időszakban időarányosan legalább 25 százalékkal 
visszaesett,

E
� B̓ LÚ[UFIFSö[FUÏTJ� NFOUFTTÏH� JHÏOZCFWÏUFMJ� T[ÈOEÏLÈSØM� B[̓ BEØ[Ø� B[̓ JQBSàHZFLÏSU� GFMFMǮT� NJOJT[UFS� ÈMUBM�
vezetett minisztérium részére bejelentést tesz az  alábbi adattartalommal, amelyet az  iparügyekért felelős 
miniszter nyilvántartásba vesz:
EB
� B̓CFKFMFOUǮ�OFWF�T[ÏLIFMZF�BEØT[ÈNB�ÏT�DÏHKFHZ[ÏLT[ÈNB�
EC
� B̓CFKFMFOUǮ�LÏQWJTFMǮKÏOFL�OFWF�UJT[UTÏHF�LÏQWJTFMFU�KPHB�WBMBNJOU�FMÏSIFUǮTÏHFJ�
ED
� B̓CFKFMFOUǮ�B
̓QPOU�T[FSJOUJ�GǮ�UFWÏLFOZTÏHÏOFL�NFHKFMÚMÏTF�
EE
� B̓CFKFMFOUǮ�ÈUMBHPT�ÈMMPNÈOZJ�MÏUT[ÈNB�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�LJIJSEFUÏTÏU�NFHFMǮ[Ǯ����IØOBQCBO�
EF
� B̓ CFKFMFOUǮ� ÈMUBM� B̓ LÚ[UFIFSö[FUÏTJ� NFOUFTTÏH� JEǮT[BLB� BMBUU� UPWÈCCGPHMBMLP[UBUPUU� B[PO�

munkavállalók száma, akik a  bejelentő üzleti tevékenységében a  koronavírus-járvány miatt 
bekövetkezett csökkenés, vagy felfüggesztés következtében a  támogatás hiányában elbocsátásra 
LFSàMUFL�WPMOB�

EG 
� B̓ CFKFMFOUǮ� OZJMBULP[BUB� BSSØM� IPHZ� BNFOOZJCFO� B̓ CFKFMFOUǮ� B̓ KFMFO� LÚ[UFIFSö[FUÏTJ� NFOUFTTÏH�
iránti igénnyel érintett munkavállalók tekintetében az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó 
ideiglenes keret a  gazdaságnak a  jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása 
DÏMKÈCØM�DÓNǻ�������NÈSDJVT����J�$	����
������öOBM�T[ÈNÞ�FVSØQBJ�CJ[PUUTÈHJ�LÚ[MFNÏOZ�	)-�$�����
��������������P�
� 	B̓UPWÈCCJBLCBO��LÚ[MFNÏOZ
������̓QPOUKB�BMBQKÈO�OZÞKUIBUØ�FHZÏC�UÈNPHBUÈTCBO�
	ö[FUÏTJ� NFOUFTTÏHCFO� LFEWF[NÏOZCFO� IBMBT[UÈTCBO
� SÏT[FTàMU� F[FO� UÈNPHBUÈTPL� FHZàUUFTFO�
sem haladják meg az  érintett munkavállalók havi, munkáltatói járulékokkal együtt számított 
NVOLBCÏSÏOFL�OZPMDWBO�T[È[BMÏLÈU�

EH
� B̓ CFKFMFOUǮ� OZJMBULP[BUB� BSSØM� IPHZ� UVEPNÈTVM� WFT[J� IPHZ� B̓ KFMFO� LÚ[UFIFSö[FUÏTJ� NFOUFTTÏH�
iránti igény alapján igénybe vett támogatás abban az  esetben halmozható azonos, vagy részben 
azonos azonosítható elszámolható költségek támogatására irányuló egyéb helyi, regionális, 
államháztartási vagy uniós forrásból származó általános foglalkoztatástámogatási intézkedéssel, 
valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 
ÏT� B̓ SFHJPOÈMJT� UÈNPHBUÈTJ� UÏSLÏQSǮM� T[ØMØ� ��������� 	***�� ���
� ,PSN�� SFOEFMFU� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� "US�
�
��̓ f̓ ��̓ QPOUKB� T[FSJOUJ� ÈMMBNJ� UÈNPHBUÈTTBM� IB� B[̓ JMZ� NØEPO� IBMNP[PUU� UÈNPHBUÈT� OFN� WF[FU�
az érintett munkavállalók bérköltségeinek túlkompenzálásához,

F
� TFN� B[̓ BEØ[Ø� TFN� QFEJH� LBQDTPMU� WÈMMBMLP[ÈTB� B[̓ &VSØQBJ� #J[PUUTÈH� LPSÈCCJ� .BHZBSPST[ÈHOBL� DÓN[FUU�
határozata alapján jogellenes és a belső piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban nem részesült, amely 
kapcsán a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget.

� 	�
� "[̓	�
�	�
�ÏT�	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�LÚ[UFIFSö[FUÏTJ�NFOUFTTÏH�	F�f�BMLBMNB[ÈTÈCBO�B̓UPWÈCCJBLCBO�FHZàUU��ÈUNFOFUJ�
UÈNPHBUÈT
� B[̓ &VSØQBJ� 6OJØ� NǻLÚEÏTÏSǮM� T[ØMØ� 4[FS[ǮEÏT� ����̓ DJLL� 	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOUJ� ÈMMBNJ� UÈNPHBUÈTOBL�
minősül, és a közlemény 3.10. pontjának szabályaival összhangban nyújtható.

� 	�
� "[̓ÈUNFOFUJ� UÈNPHBUÈT�IBWJ�ÚTT[FHF�B̓LÚ[MFNÏOZ������� T[BLBT[B�BMBQKÈO�OZÞKUPUU�FHZÏC�UÈNPHBUÈTTBM�FHZàUUFTFO�
sem haladhatja meg az  érintett munkavállalók havi, munkáltatói járulékokkal együtt számított munkabérének 
nyolcvan százalékát.

� 	�
� "[POPT�WBHZ�SÏT[CFO�B[POPT�B[POPTÓUIBUØ�FMT[ÈNPMIBUØ�LÚMUTÏHFL�FTFUÏO�B[̓ÈUNFOFUJ�UÈNPHBUÈT�IBMNP[IBUØ�NÈT�
IFMZJ� SFHJPOÈMJT� ÈMMBNIÈ[UBSUÈTJ�WBHZ�VOJØT� GPSSÈTCØM� T[ÈSNB[Ø�B[̓"US����̓f���̓QPOUKB� T[FSJOUJ�ÈMMBNJ� UÈNPHBUÈTOBL�
OFN�NJOǮTàMǮ�ÈMUBMÈOPT�GPHMBMLP[UBUÈTUÈNPHBUÈTJ�JOUÏ[LFEÏTTFM�ÏT�B[̓"US����̓f���̓QPOUKB�T[FSJOUJ�ÈMMBNJ�UÈNPHBUÈTTBM�
feltéve hogy az  ily módon halmozott támogatás az  adózó tekintetében nem vezet az  érintett munkavállalók 
bérköltségeinek túlkompenzálásához.

� 	�
� "[̓ÈUNFOFUJ� UÈNPHBUÈTTBM�LBQDTPMBUPT�NJOEFO� JSBUPU�B̓CFKFMFOUÏT�OZJMWÈOUBSUÈTCB�WÏUFMÏU�LÚWFUǮ�UÓ[�ÏWJH�NFH�LFMM�
őrizni.

� 	��
� 5ÏOZMFHFT� GǮUFWÏLFOZTÏHOFL� B[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� B
̓ QPOUKB� BMLBMNB[ÈTÈCBO� B[U� B̓ UFWÏLFOZTÏHFU� LFMM� ÏSUFOJ� BNFMZCǮM�
az  adózónak e  törvény hatálybalépését megelőző 12 hónapban az  értékesítési nettó árbevételének legalább 
70 százaléka származott.
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16. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény eltérő 
alkalmazásával összefüggő átmeneti szabályok

38. § 	�
� "̓ GPHMBMLP[UBUÈT� FMǮTFHÓUÏTÏSǮM� ÏT� B̓ NVOLBOÏMLàMJFL� FMMÈUÈTÈSØM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� *7�� UÚSWÏOZ� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� 'MU�
�
T[FSJOUJ� LFSFTFUQØUMØ� KVUUBUÈT� o� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� BMBUU� B̓ LÏQ[ÏT� GFMGàHHFT[UÏTÏUǮM� B̓ ������ ÏWJ� LÚUFMF[Ǯ� MFHLJTFCC�
NVOLBCÏS� ��� T[È[BMÏLÈOBL� NFHGFMFMǮ� NÏSUÏLCFO� o� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� NFHT[ǻOÏTÏU� LÚWFUǮFO� B̓ IBUØTÈHJ�
szerződésben megállapítottak szerinti összegben kerül folyósításra.

� 	�
� "[̓ 'MU�� ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF� WBMBNJOU� ���"�̓ f�B� T[FSJOUJ� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FUSF� UFLJOUFUUFM� GFMGàHHFT[UFUU� LÏQ[ÏTFLLFM�
összefüggő hatósági szerződések, együttműködési megállapodások, képzési és felnőttképzési szerződések, 
valamint a  kormányhivatalok által közzétett képzési irányok és jegyzékek a  veszélyhelyzet időtartamával 
meghosszabbodnak.

� 	�
� "[̓ ÈMMÈTLFSFTǮLÏOU� WBMØ� OZJMWÈOUBSUÈTTBM� B[̓ ÈMMÈTLFSFTǮL� FMMÈUÈTÈWBM� WBMBNJOU� B̓ UFSNÏT[FUFT� T[FNÏMZOFL�
nyújtott foglalkoztatást elősegítő támogatással kapcsolatos eljárás során az  ügyfél személyes eljárását igénylő 
LÚUFMF[FUUTÏHFJ� WBMBNJOU� B[̓ àHZGÏM� ÏT� B[̓ ÈMMBNJ� GPHMBMLP[UBUÈTJ� T[FSW� LÚ[ÚUUJ� LBQDTPMBUUBSUÈT� o� B[̓ FMFLUSPOJLVT�
ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben foglaltaknak megfelelő eljáráson 
ÏT�LBQDTPMBUUBSUÈTPO�LÓWàM�o�B̓CFB[POPTÓUÈTÈIP[�T[àLTÏHFT�'MU�����"�̓f� 	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ�BEBUPL�NFHBEÈTÈWBM�
elektronikus levélben is teljesíthető a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig.

� 	�
� "[̓ àHZGÏM� 'MU�� T[FSJOUJ� T[FNÏMZFT� NFHKFMFOÏTJ� LÚUFMF[FUUTÏHF� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� NFHT[ǻOÏTÏU� LÚWFUǮ� ���� OBQJH�
szünetel.

� 	�
� "̓ WÈMMBMLP[ØWÈ� WÈMÈTU� FMǮTFHÓUǮ� UÈNPHBUÈTCBO� SÏT[FTàMǮ� T[FNÏMMZFM� WBHZ� B̓ NVOLBIFMZUFSFNUǮ� UÈNPHBUÈTCBO�
részesülő munkaadóval megkötött hatósági szerződés hatálya a  támogatott kötelezettségei tekintetében 
a  veszélyhelyzet időtartamával meghosszabbodik, ha a  támogatott a  hatósági szerződésben foglalt 
kötelezettségének a veszélyhelyzet időtartama alatt nem tett eleget.

� 	�
� "̓ IFMZLÚ[J� VUB[ÈTJ� UÈNPHBUÈTTBM� ÏT� B̓ DTPQPSUPT� T[FNÏMZT[ÈMMÓUÈT� UÈNPHBUÈTTBM� ÚTT[FGàHHǮ� IBUØTÈHJ� T[FS[ǮEÏT�
hatálya, valamint a támogatás időtartama a veszélyhelyzet időtartamával meghosszabbodik. A támogatás összege 
ekkor sem haladhatja meg a hatósági szerződésben foglalt, teljes időtartamra megállapított támogatási összeget.

� 	�
� "̓IBUØTÈHJ�T[FS[ǮEÏTTFM�CJ[UPTÓUPUU�MBLIBUÈTJ�UÈNPHBUÈT�GPMZØTÓUÈTÈU�OFN�LFMM�NFHT[àOUFUOJ�IB
B
� B̓UÈNPHBUÈTCBO�SÏT[FTàMǮ�T[FNÏMZ�NVOLBWJT[POZB�B[̓BEPUU�NVOLBBEØOÈM�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�JEǮUBSUBNB�BMBUU�

megszűnt, és
C
� B̓ UÈNPHBUÈTCBO� SÏT[FTàMǮ� T[FNÏMZU� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU�NFHT[ǻOÏTÏU� LÚWFUǮ� ��� OBQPO� CFMàM� ÈMMÈTLFSFTǮLÏOU�

nyilvántartásba vették.

17. A munkahelyi gyermekfelügyelet kapcsán érvényesíthető adó és járulékkedvezmények

39. § 	�
� "̓ NVOLBIFMZJ� HZFSNFLGFMàHZFMFU� WÏH[ÏTF� DÏMKÈCØM� GPHMBMLP[UBUPUU� T[FNÏMZ� FTFUÏCFO� B̓ ������ ÈQSJMJT� NÈKVT�
és június hónapra vonatkozóan a  Tbj. szerint járulékalapot képező jövedelem után járulékként kizárólag 
a Tbj. szerinti természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell megfizetni azzal, hogy ennek összege a 7710 forintot 
nem haladhatja meg. A  járulékfizetés e  bekezdés szerinti teljesítése nem érinti a  Tbj. szerinti biztosítottnak 
a társadalombiztosítási és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságát és ezen ellátások összegét.

� 	�
� "̓NVOLBIFMZJ�HZFSNFLGFMàHZFMFU�WÏH[ÏTF�DÏMKÈCØM� GPHMBMLP[UBUPUU�T[FNÏMZ�T[ÈNÈSB�B̓������ÈQSJMJT�NÈKVT�ÏT� KÞOJVT�
IØOBQSB�LJö[FUFUU�KÚWFEFMFN�KVUUBUÈT�VUÈO�B̓LJö[FUǮOFL�B̓T[PDJÈMJT�IP[[ÈKÈSVMÈTJ�BEØSØM�T[ØMØ�������ÏWJ�-**��UÚSWÏOZ�
szerinti szociális hozzájárulási adó, valamint a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 
szóló 2011. évi CLV. törvény szerinti szakképzési hozzájárulás megfizetésének kötelezettségét nem kell teljesítenie.

18. A Széchenyi Pihenő Kártya formájában – béren kívüli juttatásként – adható összeg emelése és 
mentesítése a szociális hozzájárulási adó alól

40. § 	�
� "̓ ������ ÏWCFO� B̓ T[FNÏMZJ� KÚWFEFMFNBEØSØM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� $97**�� UÚSWÏOZ� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� 4[KB� UW�
� ���̓ f�
	�
̓CFLF[EÏTÏUǮM�FMUÏSǮFO�B̓4[ÏDIFOZJ�1JIFOǮ�,ÈSUZB
B
� T[ÈMMÈTIFMZ�BMT[ÈNMÈKÈSB�VUBMU�UÈNPHBUÈT�MFHGFMKFCC�ÏWJ�����F[FS�GPSJOU
C
� WFOEÏHMÈUÈT�BMT[ÈNMÈKÈSB�VUBMU�UÈNPHBUÈT�MFHGFMKFCC�ÏWJ�����F[FS�GPSJOU
D
� T[BCBEJEǮ�BMT[ÈNMÈKÈSB�VUBM�VUBMU�UÈNPHBUÈT�MFHGFMKFCC�ÏWJ�����F[FS�GPSJOU
összegig minősül béren kívüli juttatásnak.
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� 	�
� "̓������ÏWCFO�B[̓4[KB�UW�����̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏUǮM�FMUÏSǮFO�B[̓ÏWFT�SFLSFÈDJØT�LFSFUÚTT[FH
B
� o�IB�B̓NVOLÈMUBUØ�LÚMUTÏHWFUÏTJ�T[FSW�o

BB
� ÏWJ�����F[FS�GPSJOU�IB�B̓NVOLBWÈMMBMØ�NVOLBWJT[POZB�FHÏT[�ÏWCFO�GFOOÈMM
BC
� B̓ ���� F[FS� GPSJOUOBL� B̓NVOLBWÈMMBMØ� ÈMUBM� B[̓ BEPUU�NVOLÈMUBUØOÈM� B[̓ BEØÏWCFO� B̓ KVUUBUÈT� BMBQKÈVM�

szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a  munkavállaló munkaviszonya csak 
az év egy részében áll fenn,

BD
� ÏWJ�����F[FS�GPSJOU�IB�B̓NBHÈOT[FNÏMZ�NVOLBWJT[POZB�B̓NBHÈOT[FNÏMZ�IBMÈMB�NJBUU�T[ǻOJL�NFH
C
� NÈT�NVOLÈMUBUØ�FTFUÏCFO

CB
� ÏWJ�����F[FS�GPSJOU�IB�B̓NVOLBWÈMMBMØ�NVOLBWJT[POZB�FHÏT[�ÏWCFO�GFOOÈMM
CC
� B̓ ���� F[FS� GPSJOUOBL� B̓NVOLBWÈMMBMØ� ÈMUBM� B[̓ BEPUU�NVOLÈMUBUØOÈM� B[̓ BEØÏWCFO� B̓ KVUUBUÈT� BMBQKÈVM�

szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a  munkavállaló munkaviszonya csak 
az év egy részében áll fenn,

CD
� ÏWJ�����F[FS�GPSJOU�IB�B̓NBHÈOT[FNÏMZ�NVOLBWJT[POZB�B̓NBHÈOT[FNÏMZ�IBMÈMB�NJBUU�T[ǻOJL�NFH�
� 	�
� "̓T[PDJÈMJT�IP[[ÈKÈSVMÈTJ�BEØSØM�T[ØMØ�������ÏWJ�-**��UÚSWÏOZ���̓f�	�
̓CFLF[EÏT�B
̓QPOUKÈUØM�FMUÏSǮFO�������ÈQSJMJT����UǮM�

a  2020. december 31-ig adott juttatások tekintetében nem terheli adókötelezettség a  Széchenyi Pihenő Kártya 
kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget.

19. A munkáltatót terhelő egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség

41. §  A veszélyhelyzet fennállásának időszakában a  veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő 
munkavállalóra tekintettel fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulékot a  munkáltató a  veszélyhelyzet 
megszűnését követő hatvanadik napig fizeti meg.

20. A beszámolási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos átmeneti szabályok

42. § 	�
� "̓ T[ÈNWJUFMSǮM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� $�� UÚSWÏOZ� T[FSJOUJ� CFT[ÈNPMØLSB� o� JEFÏSUWF� B̓ T[ÈNWJUFMSǮM� T[ØMØ� ������ ÏWJ�
C.  törvény felhatalmazása alapján kiadott sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek szerinti 
CFT[ÈNPMØLBU� JT� o� WPOBULP[Ø� CFT[ÈNPMØ� LÏT[ÓUÏTJ� OZJMWÈOPTTÈHSB� IP[BUBMJ� MFUÏUCF� IFMZF[ÏTJ� ÏT� LÚ[[ÏUÏUFMJ�
UPWÈCCÈ� CFOZÞKUÈTJ� MFBEÈTJ� NFHLàMEÏTJ� IBUÈSJEǮL� o� IB� B[PL� ������ ÈQSJMJT� ���� ÏT� ������ T[FQUFNCFS� ���� LÚ[ÚUU�
FTFEÏLFTFL�o������̓T[FQUFNCFS����JH�NFHIPTT[BCCPEOBL�B[[BM�IPHZ�F[FO�CFT[ÈNPMØLSB�ÏQàMǮ�UPWÈCCJ�T[ÈNWJUFMJ�
kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani.

� 	�
� "[̓ 	�
̓ CFLF[EÏTCFO� GPHMBMUBL� OFN� WPOBULP[OBL� B̓ .BHZBS� ,ÚOZWWJ[THÈMØJ� ,BNBSÈSØM� B̓ LÚOZWWJ[THÈMØJ�
UFWÏLFOZTÏHSǮM� WBMBNJOU� B̓ LÚOZWWJ[THÈMØJ� LÚ[GFMàHZFMFUSǮM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� -997�� UÚSWÏOZ� ��̓ f� ���̓ QPOUKB� T[FSJOUJ�
közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók beszámolóira.

21. Az adóigazgatási szabályok átmeneti alkalmazása

43. § 	�
� "[̓BEØ[ÈT�SFOEKÏSǮM�T[ØMØ�������ÏWJ�$-��UÚSWÏOZ�	B̓UPWÈCCJBLCBO��"SU�
�����̓f�	�
̓CFLF[EÏT�C
̓QPOUKB�ÏT�B[̓"SU�̓����̓f�
	�
̓ CFLF[EÏT� G 
̓ QPOUKB� T[FSJOUJ� GFMUÏUFM� WJ[THÈMBUB� TPSÈO� B[̓ ÈMMBNJ� BEØ�� ÏT� WÈNIBUØTÈH� öHZFMNFO� LÓWàM� IBHZKB�
a veszélyhelyzet ideje alatt vagy az azt követő harminc napon belül esedékes adókötelezettség megsértése miatt 
az adózó terhére megállapított adókülönbözetet.

� 	�
� "̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU�NFHT[ǻOÏTÏU� LÚWFUǮ�IBSNJODBEJL�OBQPU�NBHÈCBO� GPHMBMØ�OFHZFEÏWFU� LÚWFUǮ�NJOǮTÓUÏT� BMBQKÈO�
az  adózó megbízható adózói minősítése nem szüntethető meg a  veszélyhelyzet ideje alatt vagy az  azt követő 
IBSNJOD�OBQPO�CFMàM�NFHJOEÓUPUU�WÏHSFIBKUÈTJ�FMKÈSÈTSB�WBMØ�IJWBULP[ÈTTBM�UPWÈCCÈ�B[̓"SU������̓f�	�
̓CFLF[EÏT�F
�ÏT�
J
̓QPOUKB�T[FSJOUJ�GFMUÏUFMFL�IJÈOZB�NJBUU�

44. § 	�
� "[̓"SU������̓f�B�ÏT�B[̓"SU������̓f�B�T[FSJOUJ�LFEWF[NÏOZFLFO�UÞM�B[̓BEØIBUØTÈH�B[̓BEØ[ØOBL�ÏT�B[̓BEØ�NFHö[FUÏTÏSF�
LÚUFMF[FUU� T[FNÏMZOFL� 	F� f� BMLBMNB[ÈTÈCBO� B̓ UPWÈCCJBLCBO� FHZàUU�� BEØ[Ø
� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� NFHT[ǻOÏTÏU�
követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az  adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb ötmillió forint 
összegű adóra, egy alkalommal, legfeljebb hathavi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb tizenkét 
havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez, ha a  kérelmező a  kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja vagy 
valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza.
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� 	�
� "[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� LÏSFMNFU� B[̓ FMFLUSPOJLVT� LBQDTPMBUUBSUÈTSB� OFN� LÚUFMF[FUU� BEØ[Ø� FMFLUSPOJLVT� ÞUPO� WBHZ�
írásban nyújthatja be.

� 	�
� "[̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�ö[FUÏTJ�LÚOOZÓUÏTSF�JSÈOZVMØ�FMKÈSÈT�JMMFUÏLNFOUFT�
� 	�
� "[̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�LÏSFMFN�àHZJOUÏ[ÏTJ�IBUÈSJEFKF�UJ[FOÚU�OBQ�
� 	�
� "[̓	�
̓CFLF[EÏTCFO�NFHIBUÈSP[PUU�ö[FUÏTJ�LFEWF[NÏOZ�FOHFEÏMZF[ÏTÏSF�JSÈOZVMØ�B[̓F̓UÚSWÏOZ�IBUÈMZCBMÏQÏTÏOFL�

OBQKÈO�GPMZBNBUCBO�MÏWǮ�FMKÈSÈT�UFLJOUFUÏCFO�F̓f�U�LFMM�BMLBMNB[OJ�

45. § 	�
� "[̓ "SU�� ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏUǮM� FMUÏSǮFO� B[̓ BEØIBUØTÈH� B̓ OFN� UFSNÏT[FUFT� T[FNÏMZ� BEØ[ØOBL� ÏT� B[̓ BEØ�
NFHö[FUÏTÏSF� LÚUFMF[FUU� T[FNÏMZOFL� 	F� f� BMLBMNB[ÈTÈCBO� B̓ UPWÈCCJBLCBO� FHZàUU�� BEØ[Ø
� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU�
megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az  őt terhelő adótartozást egy alkalommal, 
legfeljebb húsz százalékkal, de ötmillió forintot meg nem haladó összegben mérsékli, ha az  adótartozás 
megfizetése a  kérelmező gazdálkodási tevékenységét a  veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. 
Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető.

� 	�
� "[̓ BEØUBSUP[ÈT� F̓ f� T[FSJOUJ� NÏSTÏLMÏTF� FTFUÏO� B̓ GFOONBSBEØ� ÚTT[FHSF� B̓ ���̓ f� T[FSJOUJ� ö[FUÏTJ� LFEWF[NÏOZ� OFN�
FOHFEÏMZF[IFUǮ��"[̓BEØUBSUP[ÈT�F̓f� T[FSJOUJ�NÏSTÏLMÏTF�OFN�FOHFEÏMZF[IFUǮ�IB�B[̓BEØIBUØTÈH�B[̓BEØ[Ø� SÏT[ÏSF�
B̓���̓f�T[FSJOUJ�ö[FUÏTJ�LFEWF[NÏOZU�FOHFEÏMZF[FUU�

� 	�
� "[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� LÏSFMNFU� B[̓ FMFLUSPOJLVT� LBQDTPMBUUBSUÈTSB� OFN� LÚUFMF[FUU� BEØ[Ø� FMFLUSPOJLVT� ÞUPO� WBHZ�
írásban nyújthatja be.

� 	�
� "[̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�BEØNÏSTÏLMÏTSF�JSÈOZVMØ�FMKÈSÈT�JMMFUÏLNFOUFT�
� 	�
� "[̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�LÏSFMFN�àHZJOUÏ[ÏTJ�IBUÈSJEFKF�UJ[FOÚU�OBQ�
� 	�
� "[̓	�
̓CFLF[EÏTCFO�NFHIBUÈSP[PUU�ö[FUÏTJ�LFEWF[NÏOZ�FOHFEÏMZF[ÏTÏSF�JSÈOZVMØ�B[̓F̓UÚSWÏOZ�IBUÈMZCBMÏQÏTÏOFL�

OBQKÈO�GPMZBNBUCBO�MÏWǮ�FMKÈSÈT�UFLJOUFUÏCFO�F̓f�U�LFMM�BMLBMNB[OJ�

46. §  Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó az  elektronikus úton folytatott fizetési kedvezményi 
eljárásban a  fizetési kedvezmény iránti kérelmét 2020. szeptember 30-ig az  általános célú elektronikus kérelem 
űrlapszolgáltatás útján is előterjesztheti.

47. §  "[� "SU�� ����̓ f�B� T[FSJOUJ� LÚ[[ÏUÏUFM� TPSÈO� B[̓ ÈMMBNJ� BEØ�� ÏT� WÈNIBUØTÈH� öHZFMNFO� LÓWàM� IBHZKB� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU�
ideje alatt és az  azt követő harminc napon belül esedékes adókötelezettség megsértése miatt az  adózó terhére 
megállapított adóhiány és jogkövetkezmény összegét.

48. §  "[�"SU������̓f�B�T[FSJOUJ�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�NFHT[ǻOÏTÏU�LÚWFUǮ�IBSNJODBEJL�OBQ�OFHZFEÏWÏU�LÚWFUǮ�LÚ[[ÏUÏUFM�TPSÈO�
az  állami adó- és vámhatóság figyelmen kívül hagyja a  veszélyhelyzet ideje alatt és az  azt követő harminc napon 
belül esedékes adótartozást.

49. § 	�
� "[̓ BEØ[Ø�B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU�NFHT[ǻOÏTÏU� LÚWFUǮ�IBSNJODBEJL�OBQJH�NFOUFTàM� B[̓"SU�� ����̓ f� 	�
̓CFLF[EÏTF� T[FSJOUJ�
kockázati biztosíték nyújtása alól. A  biztosítékadási kötelezettség első napja a  veszélyhelyzet megszűnését 
követő harmincegyedik nap azzal, hogy a  biztosíték mértékének számításakor az  adózó által ettől a  naptól tett 
bejelentéseket kell először figyelembe venni.

� 	�
� "̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� NFHT[ǻOÏTÏU� LÚWFUǮ� ��� OBQPO� CFMàM� B[̓ ÞUT[BLBT[�NFOUFTÓUÏT� JSÈOUJ� LÏSFMFN� BLLPS� JT� ÞKCØM�
benyújtható, ha annak érvényessége lejárt vagy abból 90 napnál kevesebb van hátra. Azon útszakasz mentesítésre 
vonatkozó engedélyek, amelyek a  veszélyhelyzet megszűnésének napjával érvényességüket veszítenék, 
a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napig, de legfeljebb az útszakasz mentesítés iránti kérelem állami adó- és 
vámhatóság által történő elbírálásáig érvényesek.

50. §  Ha a  pénztárgép éves felülvizsgálatának határideje a  veszélyhelyzet időtartama alatt járt le, a  felülvizsgálatot 
az üzemeltető a veszélyhelyzet megszűnését követő százhúsz napon belül köteles elvégeztetni.

51. §  Ha az  élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automatában működő automata felügyeleti egység 
éves felülvizsgálatának határideje a veszélyhelyzet ideje alatt járt le, a felülvizsgálatot az üzemeltető a veszélyhelyzet 
megszűnését követő százhúsz napon belül köteles elvégeztetni.
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52. § 	�
� )B�B[̓ÚOLPSNÈOZ[BU�ÈMUBMÈOPT�GPSHBMNJ�BEØö[FUÏTSF�LÚUFMF[FUU�BEØBMBOZ�B[̓ÈMUBMÈOPT�GPSHBMNJ�BEØ�NFHÈMMBQÓUÈTÈSB�
WPOBULP[Ø�BEØNFHÈMMBQÓUÈTJ�JEǮT[BLB�B̓������ÏW�UFLJOUFUÏCFO�o�B[̓"SU����̓NFMMÏLMFU�*��SÏT[ÏUǮM�FMUÏSǮFO�o�B̓OBQUÈSJ�ÏW�

� 	�
� "[̓ B[̓ ÈMUBMÈOPT� GPSHBMNJ� BEØö[FUÏTSF� LÚUFMF[FUU� BEØBMBOZ� ÚOLPSNÈOZ[BU� BNFMZ� B[̓ "SU�� ��̓ NFMMÏLMFU� *�� SÏT[ÏCFO�
foglaltakat figyelembe véve a  2020. január 1. és 2020. március 31. közötti időszak tekintetében havi vagy 
negyedéves áfabevallásra kötelezettként járt el, és a 2020. január, február, március hónapjaira vagy a 2020. év első 
negyedévére vonatkozó adómegállapítási, adóbevallási és adófizetési kötelezettségének 2020. április 6. napja 
FMǮUU�FMFHFU�UFUU�F[FO�UFMKFTÓUFUU�LÚUFMF[FUUTÏHFJU�B[̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOU�GFOOÈMMØ�BEØNFHÈMMBQÓUÈTJ�BEØCFWBMMÈTJ�ÏT�
adófizetési kötelezettségei tekintetében már teljesítettként kell beszámítani, figyelembe venni.

53. § 	�
� "[̓BEØIBUØTÈH�ÈMUBM� GPHBOBUPTÓUBOEØ�WÏHSFIBKUÈTJ�FMKÈSÈTPLSØM� T[ØMØ�������ÏWJ�$-***�� UÚSWÏOZ� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO��"WU�
�
���� ÏT� ���#�� BMDÓNF� T[FSJOU� GPMZUBUPUU� FMKÈSÈTPL� ÏT� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� TPSÈO� FMǮÓSU� LÚUFMF[Ǯ� KÈSWÈOZàHZJ� JOUÏ[LFEÏTFL�
megsértése miatt kiszabott követelésekre folytatott eljárások kivételével a  veszélyhelyzet megszűnését követő 
����OBQJH� T[àOFUFMOFL�B̓������NÈSDJVT����ÏO�B[̓BEØIBUØTÈH�FMǮUU� GPMZBNBUCBO� MÏWǮ� B[̓"WU�� T[FSJOU� GPHBOBUPTÓUPUU�
végrehajtási eljárások.

� 	�
� "[̓	�
̓CFLF[EÏT�BMBQKÈO�T[àOFUFMǮ�àHZFLCFO�B[̓BEØIBUØTÈH�B[̓"WU�����̓f�	�
�ÏT�	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOU�KÈS�FM�
� 	�
� "̓WÏHSFIBKUØJ�MFUÏUJ�T[ÈNMÈLSB�������NÈSDJVT�����OBQKB�FMǮUU�CFGPMZU�ÚTT[FHFL�B̓UBSUP[ÈTPLSB�FMT[ÈNPMIBUØL�
� 	�
� ������NÈSDJVT����UǮM�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�NFHT[ǻOÏTÏU�LÚWFUǮ�����OBQJH�OZVHT[JL�B̓WÏHSFIBKUÈTIP[�WBMØ� KPH�FMÏWàMÏTF�

B[̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�FMKÈSÈTPLCBO�

22. A jövedéki szabályok átmeneti alkalmazása

54. § 	�
� "[̓ BEØSBLUÈS� FOHFEÏMZFT� BLJ� B̓ CJPDJE� UFSNÏLFL� GPSHBMNB[ÈTÈSØM� ÏT� GFMIBT[OÈMÈTÈSØM� T[ØMØ� ������ NÈKVT� ���J�
���������&6�FVSØQBJ�QBSMBNFOUJ�ÏT�B̓ UBOÈDTJ� SFOEFMFU����̓DJLL� 	�
̓CFLF[EÏTF�BMBQKÈO�B[̓ JMMFUÏLFT�OFN[FUJ�IBUØTÈH�
által kiadott ideiglenes biocid engedélyben számára meghatározott összetételű fertőtlenítőszert alkoholtermékből 
részleges denaturálási eljárás alkalmazása nélkül gyárt oly módon, hogy a  gyártást a  veszélyhelyzet időtartama 
alatt megkezdte és a gyártás megkezdését az állami adó- és vámhatóság részére bejelentette, ezt a tevékenységét 
az  ideiglenes biocid engedélyt megadó határozat visszavonásának vagy az  ideiglenes biocid engedély hatályának 
lejárati napjáig folytathatja.

� 	�
� "[̓JEFJHMFOFT�CJPDJE�FOHFEÏMZCFO�NFHIBUÈSP[PUU�ÚTT[FUÏUFMǻ�GFSUǮUMFOÓUǮT[FS�	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�HZÈSUÈTB�FTFUÏO�
OFN�LFMM�BMLBMNB[OJ�B̓KÚWFEÏLJ�BEØSØM�T[ØMØ�������ÏWJ�-97***��UÚSWÏOZ�����̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏU�

� 	�
� "[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOU� FMǮÈMMÓUPUU� GFSUǮUMFOÓUǮT[FS� BEØö[FUÏTJ� LÚUFMF[FUUTÏH� BMØM� NFOUFTàMU� KÚWFEÏLJ� UFSNÏLOFL�
minősül.

� 	�
� "[̓ BEØSBLUÈS� FOHFEÏMZFTF� B[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� GFSUǮUMFOÓUǮT[FS�FMǮÈMMÓUÈT� CFGFKF[ÏTÏOFL� JEǮQPOUKÈU� CFKFMFOUJ�
az állami adó- és vámhatóság részére.

� 	�
� "̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� NFHT[ǻOÏTÏU� LÚWFUǮ� ���� OBQJH� B̓ KÚWFEÏLJ� BEØSØM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� -97***�� UÚSWÏOZ� ����̓ f�
	�
̓CFLF[EÏTÏUǮM�FMUÏSǮFO�B̓LJ[ÈSØMBH�B[̓BEØSBLUÈS�FOHFEÏMZFTF� GFMIBT[OÈMØJ�FOHFEÏMZFT�WBHZ�OZJMWÈOUBSUÈTCB�WFUU�
felhasználó által felhasználható denaturált alkohol mennyisége 1 m3-re módosul.

23. Egyes egyéni vállalkozói tevékenységek folytatásának biztosítása

55. §  Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésére az  egyéni vállalkozóról és az  egyéni cégről szóló 2009. évi 
$97�̓UÚSWÏOZ����̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�NFHKFMÚMU�NJOJNÈMJT�JEǮUBSUBNPU�������EFDFNCFS����JH�OFN�LFMM�BMLBMNB[OJ�

24. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény eltérő alkalmazásával összefüggő átmeneti 
szabályok

56. § 	�
� "̓ NVOLB� UÚSWÏOZLÚOZWÏSǮM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� *�� UÚSWÏOZ� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� .U�
� B[̓ FCCFO� B̓ f�CBO� GPHMBMU� FMUÏSǮ�
szabályokkal kerül alkalmazásra.

� 	�
� "[̓.U��U�������KÞMJVT���KÏJH�B[[BM�B[̓FMUÏSÏTTFM�LFMM�BMLBMNB[OJ�IPHZ
B
� B̓NVOLÈMUBUØ�B̓LÚ[ÚMU�NVOLBJEǮ�CFPT[UÈTU�B[̓.U�����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ�LÚ[MÏTJ�T[BCÈMZPLUØM�FMUÏSǮFO�JT�

módosíthatja,
C
� B̓ NVOLÈMUBUØ� B̓ NVOLBWÈMMBMØ� T[ÈNÈSB� B[̓ PUUIPOJ� NVOLBWÏH[ÏTU� ÏT� B̓ UÈWNVOLBWÏH[ÏTU� FHZPMEBMÞBO�

elrendelheti,
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D
� B̓ NVOLÈMUBUØ� B̓ NVOLBWÈMMBMØ� FHÏT[TÏHJ� ÈMMBQPUÈOBL� FMMFOǮS[ÏTF� ÏSEFLÏCFO� B̓ T[àLTÏHFT� ÏT� JOEPLPMU�
intézkedéseket megteheti,

E
� B̓NVOLBWÈMMBMØ�ÏT�B̓NVOLÈMUBUØ�B[̓.U��SFOEFMLF[ÏTFJUǮM�LàMÚO�NFHÈMMBQPEÈTCBO�FMUÏSIFUOFL�
� 	�
� "̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� UBSUBNB� BMBUU� FHZPMEBMÞBO� WBHZ� B̓ GFMFL� NFHÈMMBQPEÈTB� BMBQKÈO� FMSFOEFMU� NVOLBJEǮLFSFUCFO�

történő foglalkoztatást a munkaidőkeret végéig a veszélyhelyzet megszűnése nem érinti.
� 	�
� "[̓ ÈMMBNJ� GPHMBMLP[UBUÈTJ� T[FSWLÏOU� FMKÈSØ� #ÏLÏT� .FHZFJ� ,PSNÈOZIJWBUBM� o� B[̓ ÈMMBNJ� GPHMBMLP[UBUÈTJ� T[FSW�

IPOMBQKÈO� LÚ[[ÏUFUUFL� T[FSJOU� CFOZÞKUPUU� NVOLÈMUBUØJ� LÏSFMFN� BMBQKÈO� o� FOHFEÏMZF[IFUJ� IPHZ� B̓ NVOLÈMUBUØ�
ÞK� NVOLBIFMZUFSFNUǮ� CFSVIÈ[ÈT� FTFUÏO� NVOLBJEǮLFSFUFU� WBHZ� FMT[ÈNPMÈTJ� JEǮT[BLPU� o� B[̓ .U�� WPOBULP[Ø�
SFOEFMLF[ÏTFJCFO� GPHMBMUBLSB� öHZFMFNNFM� o� MFHGFMKFCC� IVT[POOÏHZ� IØOBQ� BMBQVMWÏUFMÏWFM� BMLBMNB[[PO�
amennyiben a beruházás megvalósítása nemzetgazdasági érdek.

� 	�
� "[̓ÈMMBNJ�GPHMBMLP[UBUÈTJ�T[FSWLÏOU�FMKÈSØ�#ÏLÏT�.FHZFJ�,PSNÈOZIJWBUBM�B̓	�
̓CFLF[EÏTCFO�GPHMBMU�EÚOUÏTÏU����OBQPO�
belül hozza meg.

25. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény eltérő alkalmazásával összefüggő átmeneti 
szabályok

57. §  "� LÚ[ÞUJ� LÚ[MFLFEÏTSǮM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� *�� UÚSWÏOZ� ���$�̓ f� 	�
o	�
̓ CFLF[EÏTÏUǮM� FMUÏSǮFO� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� UBSUBNB�
alatt egyoldalúan vagy a  felek megállapodása alapján elrendelt munkaidőkeretben történő foglalkoztatást 
a munkaidőkeret végéig a veszélyhelyzet megszűnése nem érinti.

26. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezéseinek eltérő 
alkalmazásával összefüggő átmeneti szabályok

58. §  "�WFT[ÏMZIFMZ[FUSF�UFLJOUFUUFM�B̓LÚ[BMLBMNB[PUUBL�KPHÈMMÈTÈSØM�T[ØMØ�������ÏWJ�999***��UÚSWÏOZ���"�̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�
foglaltaktól eltérően a  közalkalmazotti szakszervezeti reprezentativitást 2021. március 31. napjával kell 
megállapítani.

27. Kormánytisztviselőkre vonatkozó átmeneti szabályok

59. §  "� LàMLÏQWJTFMFUFLSǮM� ÏT� B̓ UBSUØT� LàMT[PMHÈMBUSØM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� -99***�� UÚSWÏOZ� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� ,àMT[PMUW�
� ���̓ f�
	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOUJ� UBSUØT� LàMT[PMHÈMBUJ� LJIFMZF[ÏT� FMǮUU� ÈMMØ� LPSNÈOZUJT[UWJTFMǮ� GFMLÏT[ÓUÏTÏOFL� JEǮUBSUBNB�
a  kihelyező vezető döntése alapján a  veszélyhelyzet megszűnése napját követően meghosszabbítható addig 
B̓ OBQJH� BNÓH� B[̓ ÏSJOUFUU� LJIFMZF[ÏTÏOFL� GFMUÏUFMFJ� CJ[UPTÓUPUUÈ� WÈMOBL� B[[BM� IPHZ� B[̓ F̓ f� T[FSJOUJ� IPTT[BCCÓUÈT� ÏT�
B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� JEFKF� BMBUU� FHZFT� LàMT[PMHÈMBUUBM� LBQDTPMBUPT� FMUÏSǮ� SFOEFMLF[ÏTFLSǮM� T[ØMØ� ���������� 	*7�� ���
�
,PSN�̓SFOEFMFU���̓f�B�T[FSJOUJ�IPTT[BCCÓUÈT�B̓,àMT[PMUW�����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ�JEǮUBSUBNPU�OFN�IBMBEIBUKB�NFH�

60. § 	�
� "̓ LÚ[T[PMHÈMBUJ� UJT[UWJTFMǮLSǮM� T[ØMØ� UÚSWÏOZ� ÏT� B̓ LPSNÈOZ[BUJ� JHB[HBUÈTSØM� T[ØMØ� UÚSWÏOZ� T[FSJOUJ� àHZLF[FMǮJ�
alapvizsga, a  közigazgatási alapvizsga és a  közigazgatási szakvizsga letételére előírt határidőbe a  veszélyhelyzet 
időtartama nem számít bele.

� 	�
� "̓ NVOLBLÚS� FMMÈUÈTÈOBL� WBHZ� B[̓ ÈMMÈTIFMZ� CFUÚMUÏTÏOFL� GFMUÏUFMFLÏOU� B̓ NVOLÈMUBUØJ� KPHLÚS� HZBLPSMØKB� ÈMUBM� FMǮÓSU�
FHZÏC�WJ[THB�LÏQ[ÏTJ�UPWÈCCLÏQ[ÏTJ�JMMFUWF�B̓LÏQFTÓUÏTJ�GFMUÏUFM�NFHT[FS[ÏTÏSF�NFHIBUÈSP[PUU�IBUÈSJEǮCF�o̓JEFÏSUWF�
B̓UBOVMNÈOZJ�T[FS[ǮEÏTCFO�WÈMMBMU�JMZFO�LÚUFMF[FUUTÏHFLFU�JT�o�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�JEǮUBSUBNB�OFN�T[ÈNÓU�CFMF�

28. A rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományának tagjára vonatkozó átmeneti 
jogállási szabályok

61. § 	�
� "̓SFOEWÏEFMNJ� GFMBEBUPLBU�FMMÈUØ�T[FSW�IJWBUÈTPT�ÈMMPNÈOZÈOBL�UBHKB�FTFUÏCFO������� KÞOJVT����JH�o�B̓SFOEWÏEFMNJ�
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 
	B̓UPWÈCCJBLCBO��)T[U�
����̓f�	�
̓CFLF[EÏT�H
̓QPOUKÈUØM�FMUÏSǮFO�o�B̓LJGPHÈTUBMBO�ÏMFUWJUFM�FMMFOǮS[ÏTÏWFM�LBQDTPMBUPT�
tudomásul vétel visszavonása nem eredményezi a  hivatásos szolgálati jogviszony törvény erejénél fogva történő 
megszűnését.

� 	�
� "̓ SFOEWÏEFMNJ� GFMBEBUPLBU� FMMÈUØ� T[FSW� IJWBUÈTPT� ÈMMPNÈOZB� B[PO� UBHKB� BLJOFL� B̓ IJWBUÈTPT� T[PMHÈMBUJ� KPHWJT[POZB�
B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU� JEFKF�BMBUU�o�B̓)T[U�����̓f� 	�
̓CFLF[EÏT�B
̓QPOUKÈUØM�FMUÏSǮFO�o�B̓)T[U��CFO�NFHIBUÈSP[PUU�LÏQ[ÏTJ�
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és vizsgakötelezettség teljesítésének önhibából történő elmulasztása ellenére nem szűnt meg a  törvény erejénél 
fogva, a képzési és vizsgakötelezettségét 2021. június 30-ig köteles teljesíteni.

29. A honvédek, illetve honvédelmi alkalmazottak jogállására vonatkozó átmeneti szabályok

62. §  )B�B̓LPSPOBWÓSVT�FMMFOJ�WÏEFLF[ÏTSǮM�T[ØMØ�������ÏWJ�9**��UÚSWÏOZ���̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�GPHMBMU�GFMIBUBMNB[ÈT�BMBQKÈO�
kiadott kormányrendelet úgy rendelkezik, hogy a  veszélyhelyzet ideje alatt az  állomány tagjának a  honvédek 
KPHÈMMÈTÈSØM�T[ØMØ�������ÏWJ�$$7��UÚSWÏOZ�	B̓UPWÈCCJBLCBO��)KU�
����̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏUǮM����̓f�	�
̓CFLF[EÏT�C
̓QPOUKÈUØM�
ÏT� ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏT� G 
̓ QPOUKÈUØM� FMUÏSǮFO� OFN� T[ǻOJL� NFH� B̓ KPHWJT[POZB� B̓ UÚSWÏOZ� FSFKÏOÏM� GPHWB� B[̓ PUU�
meghatározott képzési és vizsgakötelezettség teljesítésének önhibából történő elmulasztása esetén, az  állomány 
tagjának lehetősége van arra, hogy a kiképzési, a képzési és vizsgakötelezettségét a veszélyhelyzet megszűnésétől 
T[ÈNÓUPUU� IBU� IØOBQPO� CFMàM� UFMKFTÓUTF�� &CCFO� B[̓ FTFUCFO� B̓ NVOLÈMUBUØOBL� CJ[UPTÓUBOJB� LFMM� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU�
megszűnését követően a kiképzési, képzési és vizsgakötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételeket.

63. § 	�
� "̓WFT[ÏMZIFMZ[FU� JEFKF�BMBUU�B̓)KU����̓f� 	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ�ÈMMPNÈOZ�UBHKB�ÈMUBM� UFMKFTÓUFUU� UÞMT[PMHÈMBU� JEǮUBSUBNB�
OFN�T[ÈNÓU�CFMF�B̓)KU������̓f�	�
�ÏT�	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�NFHIBUÈSP[PUU�ÏWFT�UÞMT[PMHÈMBU�JEǮUBSUBNÈCB�

� 	�
� "[̓	�
̓CFLF[EÏTCFO�NFHIBUÈSP[PUU�UÞMT[PMHÈMBUPU�B̓)KU������)�̓f�B�T[FSJOU�LFMM�FMT[ÈNPMOJ�

64. § 	�
� "̓IPOWÏEFMNJ�BMLBMNB[PUUBL�KPHÈMMÈTÈSØM�T[ØMØ�������ÏWJ�$9*7��UÚSWÏOZ�	B̓UPWÈCCJBLCBO��)BK��UW�
�IBUÈMZB�BMÈ�UBSUP[Ø�
honvédelmi alkalmazott által a  veszélyhelyzet ideje alatt a  veszélyhelyzettel összefüggésben teljesített rendkívüli 
munkaidő nem számít bele a beosztás szerinti munkaidejébe.

� 	�
� "[̓ 	�
̓CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� SFOELÓWàMJ�NVOLBJEǮ�OFN�T[ÈNÓU�CFMF�B[̓.U������̓f� 	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ�OBQUÈSJ�ÏWFOUF�
elrendelhető rendkívüli munkaidőbe.

� 	�
� "[̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOU�UFMKFTÓUFUU�SFOELÓWàMJ�NVOLBJEǮU�B[̓.U������̓f�B�BMBQKÈO�LFMM�FMT[ÈNPMOJ�

65. § 	�
� "̓ )KU�� ��̓ f� ���̓ QPOUKB� T[FSJOUJ� T[FS[ǮEÏTFT� ÈMMPNÈOZ� B[PO� UBHKÈOBL� BLJOFL� B̓ KPHWJT[POZB� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� JEFKF�
BMBUU�B̓)KU�����̓f� 	�
̓CFLF[EÏT�E
̓QPOUKB�BMBQKÈO�T[ǻOU�WPMOB�NFH�EF�FSSF�B̓)KU�����̓f� 	�
̓CFLF[EÏT�C
̓QPOUKB�WBHZ�
B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU� TPSÈO�BMLBMNB[BOEØ�FHZFT�IPOWÏEFMNJ� UÈSHZÞ� T[BCÈMZPLSØM� T[ØMØ���������� 	*7�� ��
�,PSN�� SFOEFMFU�
��̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�BMBQKÈO�OFN�LFSàMU�TPS�BOOBL�B̓T[FS[ǮEÏTFT�T[PMHÈMBUJ�WJT[POZB�������KÞMJVT���KÏO�T[ǻOJL�NFH�

� 	�
� "OOBL�B̓IPOWÏEFMNJ�BMLBMNB[PUUOBL�BLJOFL�B̓)BK��UW�����̓f�	�
̓CFLF[EÏT�B
̓QPOUKB�BMBQKÈO�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�JEFKF�BMBUU�
szűnt volna meg, de erre a honvédelmi szervezetek személyi állományára a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó 
FHZFT�FMUÏSǮ�T[BCÈMZPLSØM�T[ØMØ�����������	*7�����
�,PSN��SFOEFMFU���̓f�	��
̓CFLF[EÏTF�BMBQKÈO�OFN�LFSàMU�TPS�BOOBL�
a honvédelmi alkalmazotti jogviszonya 2020. július 1-jén szűnik meg.

30. Egyéb foglalkoztatási jellegű, eltérő alkalmazást biztosító átmeneti szabályok

66. § 	�
� "̓ LVUBUØ�GFKMFT[UǮ� UFWÏLFOZTÏHFU� WÏH[Ǯ� NVOLBWÈMMBMØL� WFT[ÏMZIFMZ[FU� JEFKÏO� NFHWBMØTVMØ� GPHMBMLP[UBUÈTÈOBL�
B̓(B[EBTÈHWÏEFMNJ�"LDJØUFSW�LFSFUÏCFO�UÚSUÏOǮ�UÈNPHBUÈTÈSØM�T[ØMØ�����������	*7�����
�,PSN��SFOEFMFUCFO�WBMBNJOU�
a  veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a  Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében 
UÚSUÏOǮ� UÈNPHBUÈTÈSØM� T[ØMØ� ���������� 	*7�� ���
� ,PSN�� SFOEFMFUCFO� GPHMBMUBLBU� B̓ ,PSNÈOZ� ÈMUBM� NFHIBUÈSP[PUU�
időpontig lehet alkalmazni, azzal, hogy kérelem a Kormány által meghatározott időpontig nyújtható be.

� 	�
� "[̓	�
̓CFLF[EÏTCFO�GPHMBMU�UÈNPHBUÈT�B[̓.U�����̓f�B�BMBQKÈO�UÚSUÏOǮ�GPHMBMLP[UBUÈT�FTFUÏO�LJ[ÈSØMBH�BLLPS�OZÞKUIBUØ�
ha a  munkavállaló munkaadó általi foglalkoztatása otthoni munkavégzés vagy távmunka keretében, vagy 
ugyanazon a telephelyen történik.

� 	�
� "[̓ 	�
̓ CFLF[EÏTCFO� GPHMBMU� DTÚLLFOUFUU�NVOLBJEǮT� GPHMBMLP[UBUÈT� UÈNPHBUÈTB� FTFUÏCFO� B[̓ VHZBOB[PO� UFMFQIFMZ�
tekintetében egy időben benyújtott kérelmekre megállapított támogatás különböző időszakokra is szólhat.

� 	�
� 'FMIBUBMNB[ÈTU�LBQ�B̓,PSNÈOZ�BSSB�IPHZ�SFOEFMFUCFO�ÈMMBQÓUTB�NFH�B[̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�JEǮQPOUPLBU�

67. § 	�
� "̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�NFHT[ǻOÏTÏU�LÚWFUǮ�����OBQJH�FMIBMBT[UIBUØ�B̓NVOLBWÏEFMNJ�DÏMÞ�JEǮT[BLPT�GFMàMWJ[THÈMBUPL�LÚ[àM
B
� B̓ NVOLBWÏEFMFNSǮM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� 9$***�� UÚSWÏOZ� ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏCFO� NFHIBUÈSP[PUU� WFT[ÏMZFT�

munkaeszközök időszakos biztonsági felülvizsgálata,
C
� B̓ NVOLBFT[LÚ[ÚL� ÏT� IBT[OÈMBUVL� CJ[UPOTÈHJ� ÏT� FHÏT[TÏHàHZJ� LÚWFUFMNÏOZFJOFL� NJOJNÈMJT� T[JOUKÏSǮM�

T[ØMØ� ��������� 	*7�� ��
� /(.� SFOEFMFU� <B� UPWÈCCJBLCBO�� ��������� 	*7�� ��
� /(.� SFOEFMFU>� ���̓ f�ÈCBO� ÏT� ���̓ f�
	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�NFHIBUÈSP[PUU�OFN�WFT[ÏMZFT�NVOLBFT[LÚ[ÚL�JEǮT[BLPT�FMMFOǮS[Ǯ�GFMàMWJ[THÈMBUB
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D
� B̓WJMMBNPT�CFSFOEF[ÏTFL�FTFUÏCFO
DB
� B̓���������	*7����
�/(.�SFOEFMFU����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ�T[FSFMǮJ�FMMFOǮS[ÏT
DC
� B̓���������	*7����
�/(.�SFOEFMFU����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ�T[BCWÈOZPTTÈHJ�GFMàMWJ[THÈMBU
DD
� B̓���������	*7����
�/(.�SFOEFMFU����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ�T[FSFMǮJ�FMMFOǮS[ÏTTFM�UÚSUÏOǮ�JEǮT[BLPT�

ellenőrző felülvizsgálat,
DE
� B̓���������	*7����
�/(.�SFOEFMFU����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ�T[BCWÈOZPTTÈHJ�GFMàMWJ[THÈMBUUBM�UÚSUÏOǮ�

időszakos ellenőrző felülvizsgálat,
E
� B[̓ &NFMǮHÏQ� #J[UPOTÈHJ� 4[BCÈMZ[BU� LJBEÈTÈSØM� T[ØMØ� ��������� 	7***�� ��
� (.� SFOEFMFU� .FMMÏLMFU� *�� 'FKF[FU�

7.2.7. pontja szerinti emelőgép-szerkezeti és fővizsgálat,
F
� B̓)FHFT[UÏTJ� #J[UPOTÈHJ� 4[BCÈMZ[BU� LJBEÈTÈSØM� T[ØMØ� ���������� 	9**�� ���
� (,.� SFOEFMFU�.FMMÏLMFU� ����̓ QPOUKB�

szerinti hegesztő berendezések és biztonsági szerelvények időszakos ellenőrzése.
� 	�
� "̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� JEFKÏO� MFKÈSU� B̓ NVOLBWÏH[ÏT� TPSÈO� FHZFT� UFWÏLFOZTÏHFL� WÏH[ÏTÏIF[� T[àLTÏHFT� LF[FMǮJ�

jogosítványok orvosi érvényessége a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig meghosszabbodik.

31. Az érintéses fizetésekre vonatkozó átmeneti szabályok

68. § 	�
� "[̓ 	&6
� ���������� FVSØQBJ� QBSMBNFOUJ� ÏT� UBOÈDTJ� JSÈOZFMWOFL� B[̓ FSǮT� àHZGÏM�IJUFMFTÓUÏTSF� WBMBNJOU� B̓ LÚ[ÚT� ÏT�
biztonságos nyílt kommunikációs standardokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő 
LJFHÏT[ÓUÏTÏSǮM�T[ØMØ�������OPWFNCFS����J�	&6
����������GFMIBUBMNB[ÈTPO�BMBQVMØ�CJ[PUUTÈHJ�SFOEFMFU����̓DJLLÏCFO�
meghatározottak figyelembevételével a  pénzforgalmi szolgáltató nem alkalmaz 2020. december 31. napjáig erős 
ügyfél-hitelesítést, ha az  érintéses elektronikus fizetési művelet egyedi összege nem haladja meg a  tizenötezer 
forintot.

� 	�
� "[̓ 	�
̓ CFLF[EÏTCFO� NFHIBUÈSP[PUUBL� OFN� ÏSJOUJL� B̓ QÏO[GPSHBMNJ� T[PMHÈMUBUØOBL� B̓ QÏO[GPSHBMNJ� T[PMHÈMUBUÈT�
nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben meghatározott felelősségét.

32. Egyes, a közterület igénybevételével vagy használatával kapcsolatos fizetési kötelezettségekre 
vonatkozó átmeneti szabályok

69. § 	�
� "̓IVNÈOKÈSWÈOZ�UFSKFEÏTÏOFL�DTÚLLFOUÏTF�ÏSEFLÏCFO
B
� B̓IFMZJ�LÚ[VUBL�WBMBNJOU�B̓IFMZJ�ÚOLPSNÈOZ[BU�UVMBKEPOÈCBO�ÈMMØ�LÚ[GPSHBMPN�FMǮM�FM�OFN�[ÈSU�NBHÈOVUBL�

terek, parkok és egyéb közterületek, valamint
C
� B[̓ PST[ÈHPT� LÚ[VUBL� WBMBNJOU� B[̓ ÈMMBN� UVMBKEPOÈCBO� ÈMMØ� LÚ[GPSHBMPN� FMǮM� FM� OFN� [ÈSU�NBHÈOVUBL� UFSFL�

parkok és egyéb közterületek
várakozási területeinek a járművel történő, várakozási célú használatáért 2020. július 1-jéig várakozási díjat nem kell 
fizetni.

� 	�
� "̓WFOEÏHMÈUØ�à[MFU�à[FNFMUFUǮKÏOFL
B
� #VEBQFTU�LÚ[JHB[HBUÈTJ�UFSàMFUÏO�������NÈKVT�����OBQKÈUØM�������T[FQUFNCFS����OBQKÈJH
C
� o� B[̓ B
̓ QPOUCBO� NFHIBUÈSP[PUU� LJWÏUFMMFM� o� .BHZBSPST[ÈH� UFSàMFUÏO� ������ NÈKVT� ��� OBQKÈUØM�

2020. szeptember 1. napjáig
terjedő időszakra nem kell a közterület-használati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza 
után, amelynek megfizetése később sem követelhető.

33. Szociális és családügyi tárgyú átmeneti szabályok

70. § 	�
� )B
B
� B̓ T[PDJÈMJT� JHB[HBUÈTSØM� ÏT� T[PDJÈMJT� FMMÈUÈTPLSØM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� ***�� UÚSWÏOZ� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� ������ ÏWJ�

***�̓UÚSWÏOZ
�T[FSJOUJ�IBWJ�SFOET[FSFT�T[PDJÈMJT�FMMÈUÈTOBL�B[̓������ÏWJ�***��UÚSWÏOZ����̓f�	�
o	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ�
rendszeres felülvizsgálata, vagy

C
� B̓HZFSNFLFL�PUUIPOHPOEP[ÈTJ�EÓKÈOBL�B[̓������ÏWJ�***��UÚSWÏOZ�����)�̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ�GFMàMWJ[THÈMBUB
a veszélyhelyzet ideje alatt vált esedékessé, a felülvizsgálatot 2020. június 30-áig meg kell indítani.

� 	�
� "̓������NÈSDJVT����F�VUÈO�ÏT�������KÞOJVT����B�FMǮUU�MFKÈSØ
B
� SFOET[FSFT�HZFSNFLWÏEFMNJ�LFEWF[NÏOZSF�WBMØ�KPHPTVMUTÈH
C
� B̓IÈUSÈOZPT�IBMNP[PUUBO�IÈUSÈOZPT�IFMZ[FU�GFOOÈMMÈTÈU�NFHÈMMBQÓUØ�IBUÈSP[BU�IBUÈMZB�ÏT
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D
� B[̓ ������ ÏWJ� ***�� UÚSWÏOZ� ���̓ f�B� BMBQKÈO� B[̓ FHÏT[TÏHàHZJ� T[PMHÈMUBUÈT� JHÏOZCFWÏUFMF� DÏMKÈCØM�NFHÈMMBQÓUPUU�
jogosultság

meghosszabbodik 2020. augusztus 31-éig.
� 	�
� "̓ ������ NÈSDJVT� ���F� VUÈO� ÏT� ������ KÞOJVT� ���B� FMǮUU� MFKÈSØ� LÚ[HZØHZFMMÈUÈTSB� WBMØ� KPHPTVMUTÈH�

2020. augusztus 31-éig meghosszabbodik.
� 	�
� )B� B̓ HZFSNFLFL� PUUIPOHPOEP[ÈTJ� EÓKB� ÏT� B[̓ ÈQPMÈTJ� EÓK� NFHÈMMBQÓUÈTB� JSÈOUJ� FMKÈSÈTCBO� B[̓ FMMÈUÈTSB� WBMØ�

jogosultságot úgy állapították meg, hogy a  szakértő a  pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének 
ÏT� NFHÈMMBQÓUÈTÈOBL� WBMBNJOU� GPMZØTÓUÈTÈOBL� SÏT[MFUFT� T[BCÈMZBJSØM� T[ØMØ� ��������� 	***�� ���
� ,PSN�� SFOEFMFU� ���̓ f�
	�
̓ CFLF[EÏTF� JMMFUWF� ���#�̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOUJ� T[BLÏSUǮJ� WJ[THÈMBUPU� B[̓ ÈQPMÈT� IFMZT[ÓOÏO� WÏH[FUU� WJ[THÈMBU�
mellőzésével, kizárólag az  ápolt személy önkiszolgálási képességére, illetve ápolási-gondozási szükségletére 
vonatkozó hivatalos iratra alapozva végezte el, a jogosultságot 2020. augusztus 31-éig felül kell vizsgálni.

71. § 	�
� "̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�JEFKF�BMBUU�MFKÈSU
B
� B̓ LÚUFMF[Ǯ�FHÏT[TÏHCJ[UPTÓUÈT� FMMÈUÈTBJSØM� T[ØMØ������� ÏWJ� -999***�� UÚSWÏOZ� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� &CUW�
� ���"�̓ f�B�

���&�̓f�B����'�̓f�B����(�̓f�B�WBHZ����̓f�B�BMBQKÈO�KÈSØ�HZFSNFLHPOEP[ÈTJ�EÓKSB�ÏT
C
� B̓DTBMÈEPL�UÈNPHBUÈTÈSØM�T[ØMØ�������ÏWJ�-999*7�� UÚSWÏOZ�	B̓UPWÈCCJBLCBO��$TU�
����̓f�B����"�̓f�B����#�̓f�B�

WBHZ����̓f�B�BMBQKÈO� KÈSØ�HZFSNFLHPOEP[ÈTU� TFHÓUǮ�FMMÈUÈTSB�ÏT�B̓$TU�����̓f�B�BMBQKÈO� KÈSØ�HZFSNFLOFWFMÏTJ�
támogatásra

való jogosultság 2020. június 30-áig meghosszabbodik.
� 	�
� "[̓	�
̓CFLF[EÏT�BMBQKÈO�NFHIPTT[BCCÓUPUU�KPHPTVMUTÈH�JEFKF�BMBUU�NÈT�B[̓	�
̓CFLF[EÏT�B
�ÏT�C
̓QPOUKÈCBO�GFMTPSPMU�

további ellátás vagy támogatás nem vehető igénybe.
� 	�
� "[̓	�
̓CFLF[EÏTCFO�GPHMBMUBLUØM�FMUÏSǮFO

B
� B̓ HZFSNFLHPOEP[ÈTJ� EÓKSB� B[̓ &CUW�� ���(�̓ f�B� BMBQKÈO� GFOOÈMMØ� KPHPTVMUTÈH� NFHT[ǻOJL� B[̓ &CUW�� ���(�̓ f�
	�
̓CFLF[EÏT�G 
̓QPOUKB�T[FSJOUJ�FTFUCFO

C
� B̓HZFSNFLHPOEP[ÈTU� TFHÓUǮ�FMMÈUÈTSB�B̓$TU�����"�̓f�B�BMBQKÈO� GFOOÈMMØ� KPHPTVMUTÈH�NFHT[ǻOJL�B̓$TU�����"�̓f�
	�
̓CFLF[EÏT�D
̓QPOUKB�T[FSJOUJ�OZJMBULP[BU�WJTT[BWPOÈTÈWBM�

� 	�
� )B�B̓NBHBTBCC�ÚTT[FHǻ�DTBMÈEJ�QØUMÏLSB�WBMØ�KPHPTVMUTÈHIP[�T[àLTÏHFT�GFMàMWJ[THÈMBUSB�������NÈSDJVT����F�VUÈO�ÏT�
2020. június 30-a előtt került volna sor,
B
� B̓GFMàMWJ[THÈMBUPU�������KÞOJVT����ÈJH�FM�LFMM�WÏHF[OJ�ÏT
C
� B̓NBHBTBCC�ÚTT[FHǻ�DTBMÈEJ�QØUMÏLSB�WBMØ�KPHPTVMUTÈH�������KÞOJVT����ÈJH�NFHIPTT[BCCPEJL�

72. § 	�
� "̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� JEFKF� BMBUU� FTFEÏLFT� GFMàMWJ[THÈMBUPL� FTFUÏO� B[̓ FHÏT[TÏHJ� ÈMMBQPUUØM� T[FNÏMZJTÏH� ÈMMBQPUUØM� WBHZ�
GPHZBUÏLPTTÈHUØM� GàHHǮ�FMMÈUÈTPL�o�B̓���̓f�CBO�ÏT����̓f�CBO�NFHIBUÈSP[PUU�FMMÈUÈTPL�LJWÏUFMÏWFM�o�F̓LÚSàMNÏOZFL�
felülvizsgálatára tekintettel legkorábban 2020. július 1-jétől szüntethetők meg.

� 	�
� "̓ ������ NÈSDJVT� ���F� ÏT� ������ KÞOJVT� ���B� LÚ[ÚUU� MFKÈSØ� SFIBCJMJUÈDJØT� FMMÈUÈT� B̓ NFHWÈMUP[PUU� NVOLBLÏQFTTÏHǻ�
T[FNÏMZFL� FMMÈUÈTBJSØM� ÏT� FHZFT� UÚSWÏOZFL� NØEPTÓUÈTÈSØM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� $9$*�� UÚSWÏOZ� ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏT�
B
̓QPOUKÈCBO�GPHMBMUBLUØM�FMUÏSǮFO�������T[FQUFNCFS���KÏO�T[ǻOJL�NFH�

73. § 	�
� "[̓ ������ ÏWJ� ***�� UÚSWÏOZ� T[FSJOUJ� B̓ GPHZBUÏLPT� ÏT� B[̓ JEǮT� T[FNÏMZFL� T[ÈNÈSB� OBQQBMJ� FMMÈUÈTU� OZÞKUØ� JOUÏ[NÏOZFL�
épületében egyidejűleg tartózkodó ellátottak száma 2020. július 31-éig nem haladhatja meg a  bejegyzett 
férőhelyszám 50%-át, valamint a  fogyatékos és az  idős személyek számára nappali ellátást nyújtó intézmények 
az ellátottak lakókörnyezetében is nyújthatják a szükséges ellátást.

� 	�
� "[̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�T[PMHÈMUBUÈTOZÞKUÈT�FTFUÏO�B[̓JHÏOZCFWFWǮJ�OZJMWÈOUBSUÈTCBO�SÚH[ÓUFOJ�LFMM�B[̓JHÏOZCFWFWǮU�
akkor is, ha a szolgáltatásnyújtás az otthonában vagy infokommunikációs eszközön keresztül történik.

� 	�
� ������EFDFNCFS����ÏJH�FHÏT[TÏHàHZJ�WÈMTÈHIFMZ[FU�JEǮUBSUBNB�BMBUU
B
� B̓T[PDJÈMJT�BMBQT[PMHÈMUBUÈTPL�JHÏOZCFWÏUFMÏIF[�T[àLTÏHFT�FMMÈUPUUJ�KPHPTVMUTÈH�WJ[THÈMBUÈU�OFN�LFMM�FMWÏHF[OJ
C
� T[PDJÈMJT� BMBQT[PMHÈMUBUÈTPL� FTFUÏO� B̓ KPHT[BCÈMZCBO� NFHIBUÈSP[PUU� T[FNÏMZJ� ÏT� UÈSHZJ� GFMUÏUFMFLUǮM� FMMÈUÈTJ�

érdekből, a fenntartó döntése alapján ideiglenesen el lehet térni,
D
� T[PDJÈMJT� BMBQT[PMHÈMUBUÈTPL� FTFUÏO� B[̓ FHZFT� T[PMHÈMUBUÈTJ� FMFNFL� OZÞKUÈTB� B̓ GFOOUBSUØ� EÚOUÏTF� BMBQKÈO�

szüneteltethető, és
E
� IÈ[J� TFHÓUTÏHOZÞKUÈT� FTFUÏCFO� B[̓ ÞKPOOBO� GFMWÏUFMSF� LFSàMǮ� T[FNÏMMZFM� T[FNÏMZJ� HPOEP[ÈTSB� JSÈOZVMØ�

megállapodást kell kötni, és az egészségügyi válsághelyzet időszakát nem kell figyelembe venni a személyi 
gondozás éves átlagának meghatározásakor.
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74. § 	�
� "[̓ ������ ÏWJ� ***�� UÚSWÏOZ� T[FSJOUJ� T[PDJÈMJT� T[BLPTÓUPUU� JOUÏ[NÏOZFLCFO� B[̓ PST[ÈHPT� UJT[UJGǮPSWPT� ÈMUBM� FMSFOEFMU�
MÈUPHBUÈTJ�UJMBMPN�	B̓UPWÈCCJBLCBO��MÈUPHBUÈTJ�UJMBMPN
�GFOOÈMMÈTB�BMBUU�EF�MFHGFMKFCC�������EFDFNCFS����ÏJH
B
� B̓ GǮWÈSPTJ� ÏT� NFHZFJ� LPSNÈOZIJWBUBM� B̓ GPHZBUÏLPT� T[FNÏMZFL� BMBQWJ[THÈMBUÈU� ÏT� B̓ T[PDJÈMJT� JOUÏ[NÏOZCFO�

elhelyezettek felülvizsgálatát nem végezheti el,
C
� B̓4[PDJÈMJT�ÏT�(ZFSNFLWÏEFMNJ�'ǮJHB[HBUØTÈH�B̓LPNQMFY�T[àLTÏHMFUGFMNÏSÏTU�OFN�WÏHF[IFUJ�FM�

� 	�
� "[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� WJ[THÈMBUPL� FMWÏH[ÏTF� OÏMLàM� B̓ T[PDJÈMJT� T[PMHÈMUBUÈT� B̓ MÈUPHBUÈTJ� UJMBMPN� GFOOÈMMÈTB� BMBUU�
valamint a tilalom feloldását követő harmincadik napig, de legfeljebb 2020. december 31-éig jogszerűen nyújtható.

� 	�
� "̓GFKMFT[UǮ�GPHMBMLP[UBUÈTCB�CFWPOUBL�SFIBCJMJUÈDJØT�BMLBMNBTTÈHJ�WJ[THÈMBUÈSØM�T[ØMØ�B̓ MÈUPHBUÈTJ�UJMBMPN�GFOOÈMMÈTB�
alatt lejáró szakvélemények, javaslatok érvényessége a  látogatási tilalom feloldását követő hatvanadik napig, de 
legfeljebb 2020. december 31-éig meghosszabbodik.

� 	�
� "[̓������ÏWJ�***��UÚSWÏOZ�T[FSJOUJ�ÈUNFOFUJ�FMIFMZF[ÏTU�OZÞKUØ�T[PDJÈMJT�JOUÏ[NÏOZFLCFO�B[̓PST[ÈHPT�UJT[UJGǮPSWPT�ÈMUBM�
elrendelt felvételi zárlat fennállása alatt lejáró ellátotti jogviszony a  tilalom feloldását követő hatvanadik napig, 
de legfeljebb 2020. december 31-éig meghosszabbodik, ha az  ellátottnak az  állapotánál fogva további, tartós 
elhelyezésre van szüksége.

� 	�
� "̓ MÈUPHBUÈTJ� UJMBMPN� GFOOÈMMÈTB�BMBUU�EF� MFHGFMKFCC�������EFDFNCFS����ÏJH�B[̓ JEǮTFL�PUUIPOÈCBO� GPHMBMLP[UBUPUUBL�
T[ÈNÈSB����ØSÈT�NǻT[BL�JT�FMSFOEFMIFUǮ��"̓���ØSÈT�NǻT[BLPU�LÚWFUǮFO����ØSB�ÚTT[FGàHHǮ�QJIFOǮJEǮU�LFMM�CJ[UPTÓUBOJ�

75. § 	�
� ������KÞMJVT����ÏJH�B[̓ÞK�MBLÈTPL�ÏQÓUÏTÏIF[�WÈTÈSMÈTÈIP[�LBQDTPMØEØ�MBLÈTDÏMÞ�UÈNPHBUÈTSØM�T[ØMØ�LPSNÈOZSFOEFMFU�
szerinti családi otthonteremtési kedvezmény és a  használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi 
otthonteremtési kedvezményről szóló kormányrendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezmény esetén 
az együttes igénylők egyike a másik igénylőt teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazhatja az együttes 
igénylés mindkettejük nevében történő benyújtására, valamint minden, az igénylés benyújtásához és a támogatási 
szerződés megkötéséhez szükséges jognyilatkozat mindkettejük nevében való megtételére, továbbá a támogatási 
szerződés megkötésére.

� 	�
� ������ KÞMJVT� ���ÏJH� B̓ IÈ[BTUÈSTBL� FHZJLF� B̓ IÈ[BTUÈSTÈU� UFMKFT� CJ[POZÓUØ� FSFKǻ� NBHÈOPLJSBUCBO� NFHIBUBMNB[IBUKB�
a babaváró támogatásról szóló kormányrendelet szerinti babaváró támogatás iránti együttes igénylés mindkettejük 
nevében történő benyújtására, valamint minden, a  kölcsönkérelem benyújtásához szükséges jognyilatkozat 
mindkét házasfél nevében való megtételére, továbbá a kölcsönszerződés megkötésére.

34. Köznevelési tárgyú átmeneti szabályok

76. § 	�
� ������KÞOJVT����JH�NJOEFO�ÈMUBMÈOPT�ÏT�LÚ[ÏQGPLÞ�JTLPMB�NFHT[FSWF[J�B̓UBOVMØL�GFMàHZFMFUÏU��"̓GFMàHZFMFU�LFSFUÏCFO�
napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, egyéni 
vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás tartható.

� 	�
� )B�B̓ UBOVMØ�B̓ MBLØIFMZÏUǮM�FMUÏSǮ� UFMFQàMÏTFO� KÈS� JTLPMÈCB�ÏT�B̓TBKÈU� JOUÏ[NÏOZÏCFO�OFN�UVE�UBOVMØGFMàHZFMFUCFO�
részt venni, felügyeletének ellátását a lakóhelye szerinti településen működő iskola nem tagadhatja meg.

77. § 	�
� ������ KÞOJVT����JH�B[̓JTLPMBJ�OBQLÚ[CFOJ�GFMàHZFMFUFU�JHÏOZCF�WFWǮ�UBOVMØL�SÏT[ÏSF�JOUÏ[NÏOZJ�HZFSNFLÏULF[UFUÏTU�
LFMM� CJ[UPTÓUBOJ� B̓ HZFSNFLFL� WÏEFMNÏSǮM� ÏT� B̓ HZÈNàHZJ� JHB[HBUÈTSØM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� 999*�� UÚSWÏOZ� ���"�� ÏT�
���#�̓f�ÈCBO�GPHMBMUBLOBL�NFHGFMFMǮFO�

� 	�
� ������ KÞOJVT� ���JH� B[̓ JTLPMBJ� OBQLÚ[CFOJ� GFMàHZFMFUCFO� SÏT[U� OFN� WFWǮ� HZFSNFLFL� SÏT[ÏSF� T[àOJEFJ�
gyermekétkeztetést kell biztosítani a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
999*�̓UÚSWÏOZ����$�̓f�ÈCBO�GPHMBMUBLOBL�NFHGFMFMǮFO�

78. §  Az iskolai tanulófelügyeletben részt vevő gyermekek, tanulók számáról az  iskolák naponta szolgáltatnak adatot 
a KIR rendszer használatával, a KIR rendszerben meghatározott adattartalommal.

35. Felsőoktatásra vonatkozó átmeneti szabályok

79. § 	�
� "̓ OFN[FUJ� GFMTǮPLUBUÈTSØM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� $$*7�� UÚSWÏOZU� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� ������ ÏWJ� $$*7�� UÚSWÏOZ
� B[̓ FCCFO�
az alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

� 	�
� "̓������ÏWJ�$$*7��UÚSWÏOZ����̓f�	�
̓CFLF[EÏT�L
̓QPOU�LC
̓BMQPOUKÈUØM�FMUÏSǮFO�������BVHVT[UVT�����OBQKÈJH�B̓T[FOÈUVT�
elektronikus úton történő döntéshozatala esetében a szavazás kezdő időpontját megelőzően legalább két órával el 
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kell juttatni a napirendet és a döntést megalapozó írásos dokumentációt a tagok és a fenntartó képviselője részére 
azzal, hogy a szavazásra legalább négy órát kell biztosítani.

� 	�
� )B� B̓ GFMTǮPLUBUÈTJ� JOUÏ[NÏOZ� o� B̓ ������ ÏWJ� $$*7�� UÚSWÏOZ� ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏT� B
� ÏT� F
̓ QPOUKÈCBO�NFHIBUÈSP[PUU� o�
magasabb vezetője vagy helyettesei vezetői megbízása a  veszélyhelyzet kihirdetését követő 6 hónapon belül 
járna le és az arra jogosult a magasabb vezetői feladatra újabb megbízást nem adott, a magasabb vezető vezetői 
megbízása az  adott magasabb vezetői feladat ellátására kiírt vezetői pályázat eredményes lebonyolításáig, de 
legfeljebb a  magasabb vezetői feladatra szóló megbízás lejáratának időpontjától számított egyéves időtartamra 
NFHIPTT[BCCPEJL� B[[BM� IPHZ� FCCFO� B[̓ FTFUCFO� B̓ ������ ÏWJ� $$*7�� UÚSWÏOZ� ���̓ f� 	�
� ÏT� 	�
̓ CFLF[EÏTÏCFO� FMǮÓSU�
korlátozások nem alkalmazhatók.

� 	�
� "̓ ����������� UBOÏW� UBWBT[J� GÏMÏWÏU� B̓ ������ ÏWJ� $$*7�� UÚSWÏOZ� o� IBMMHBUØJ� KPHWJT[POZ� FHZCFGàHHǮ� T[àOFUFMUFUÏTÏSǮM�
SFOEFMLF[Ǯ�o����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�UPWÈCCÈ����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�BMLBMNB[ÈTB�TPSÈO�OFN�LFMM�öHZFMFNCF�WFOOJ�

� 	�
� "̓�����������UBOÏWCFO�B̓GFMTǮPLUBUÈTJ�JOUÏ[NÏOZFL�o�B̓������ÏWJ�$$*7��UÚSWÏOZ�����̓f����ÏT����̓QPOUKÈCBO�o�B̓GÏMÏW�
illetve a tanév hosszára meghatározott időtartamoktól eltérhetnek.

� 	�
� �����CBO�B̓������ÏWJ�$$*7��UÚSWÏOZ����̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�NFHIBUÈSP[PUU�ÈUTPSPMÈTSB�B̓����������FT�UBOÏWSF�OÏ[WF�
nem kerülhet sor.

� 	�
� )B� B̓ IBMMHBUØ� PLMFWFMÏOFL�NFHT[FS[ÏTÏSF� o� B̓ ������ ÏWJ� $$*7�� UÚSWÏOZ� ���"�̓ f� B
̓ QPOUKB� BMBQKÈO� o�NFHIBUÈSP[PUU�
határidő 2020. március 11. és 2020. augusztus 31. közötti időtartamra esik, és a hallgató a határidőt követő egy éven 
CFMàM�NFHT[FS[J�B[̓PLMFWFMÏU�BLLPS�B̓������ÏWJ�$$*7��UÚSWÏOZ����"�̓f�D
̓QPOUKÈCBO�GPHMBMU�SFOEFMLF[ÏTFLFU�OFN�LFMM�
alkalmazni.

� 	�
� "[̓0LUBUÈTJ�)JWBUBM�ÈMUBM�LÚ[JHB[HBUÈTJ�IBUØTÈHJ�IBUÈSP[BUCBO�NFHÈMMBQÓUPUU�NVOLBWJT[POZ�GFOOUBSUÈTJ�LÚUFMF[FUUTÏH�
teljesítésére nyitva álló határidő egy évvel meghosszabbodik, ha a  hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség 
teljesítésére nyitva álló határidő 2020. március 11-én még nem járt le és 2020. december 31-e előtt jár le.

� 	�
� )B� B̓ WPMU� NBHZBS� ÈMMBNJ� 	SÏT[
ÚT[UÚOEÓKBT� IBMMHBUØ� SÏT[ÏSF� B[̓ 0LUBUÈTJ� )JWBUBM� LÚ[JHB[HBUÈTJ� IBUØTÈHJ� EÚOUÏTCFO�
B̓ ������ ÏWJ� $$*7�� UÚSWÏOZ� ���2�̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOUJ� SÏT[MFUö[FUÏTU� FOHFEÏMZF[FUU� ÏT� B̓ ö[FUÏTJ� LÚUFMF[FUUTÏH�
teljesítése a  veszélyhelyzet ideje alatt vált esedékessé, az  adott részletfizetési kötelezettség teljesítésére 6 hónap 
ö[FUÏTJ�IBMBT[UÈT� JMMFUJ�NFH�	B̓UPWÈCCJBLCBO��ö[FUÏTJ�IBMBT[UÈT
��"̓ö[FUÏTJ�IBMBT[UÈT�OFN�ÏSJOUJ�B̓WPMU�NBHZBS�ÈMMBNJ�
	SÏT[
ÚT[UÚOEÓKBT� IBMMHBUØ� B[PO� KPHÈU� IPHZ� B̓ SÏT[MFUö[FUÏTU� FOHFEÏMZF[Ǯ� EÚOUÏTCFO� NFHIBUÈSP[PUU� àUFNF[ÏT�
szerint teljesítsen.

� 	��
� "LJ�������BVHVT[UVT����JH�TJLFSFT�[ÈSØWJ[THÈU� UFUU�NFOUFTàM�B[̓PLMFWÏM�LJBEÈTÈOBL�FMǮGFMUÏUFMÏàM�FMǮÓSU�OZFMWWJ[THB�
letételének kötelezettsége alól.

� 	��
� )B� B̓ OFN� NBHZBS� ÈMMBNQPMHÈS� NBHZBSPST[ÈHJ� UBOVMNÈOZBJU� UÈWPMMÏUJ� PLUBUÈT� LFSFUÏCFO� LF[EJ� NFH� WBHZ�
tanulmányait távolléti oktatás keretében folytatja, hallgatói jogviszonyt létesíthet a  2011. évi CCIV. törvény 
���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏT� B
̓ QPOUKB� T[FSJOUJ� FOHFEÏMZ� OÏMLàM� JT�� "̓ IBMMHBUØOBL� B̓ UÈWPMMÏUJ� PLUBUÈT� LFSFUÏCFO�NFHLF[EFUU�
képzésének jelenléti oktatás keretében történő folytatását megelőzően be kell szereznie a 2011. évi CCIV. törvény 
���̓f�	�
̓CFLF[EÏT�B
̓QPOUKB�T[FSJOUJ�FOHFEÏMZU�ÏT�B̓GFMTǮPLUBUÈTJ�JOUÏ[NÏOZ�SÏT[ÏSF�CF�LFMM�NVUBUOJB�B̓GFMWÏUFMJ�FMKÈSÈT�
és a beiratkozás során elektronikusan bemutatott iratai közül azokat, amelyeket a felsőoktatási intézmény előír.

36. Felsőoktatásra vonatkozó speciális rendelkezések

80. § 	�
� "̓ ������ ÏWJ� ÈMUBMÈOPT� GFMWÏUFMJ� FMKÈSÈTCBO� B̓ LÚ[JHB[HBUÈTJ� SFOEÏT[FUJ� LBUPOBJ� ÏT� OFN[FUCJ[UPOTÈHJ� GFMTǮPLUBUÈT�
vonatkozásában az  évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás 
SÏT[MFUFT� T[BCÈMZBJSØM� B̓ /FN[FUJ� ,Ú[T[PMHÈMBUJ� &HZFUFNSF� UÚSUÏOǮ� GFMWÏUFM� LàMÚOÚT� GFMUÏUFMFJSǮM� WBMBNJOU�
B̓ LàMGÚMEJ� IBMMHBUØL� /FN[FUJ� ,Ú[T[PMHÈMBUJ� &HZFUFNSF� UÚSUÏOǮ� GFMWÏUFMÏOFL� KPHÈMMÈTÈOBL� ÏT� UBOVMNÈOZBJOBL�
SÏT[MFUFT� T[BCÈMZBJSØM� T[ØMØ� �������� 	*�� ��
� ,*.� SFOEFMFU� <B� UPWÈCCJBLCBO�� �������� 	*�� ��
� ,*.� SFOEFMFU>� ���̓ f�
	�
̓ ÏT̓ 	�
̓ CFLF[EÏTÏCFO� NFHIBUÈSP[PUU� LBUPOBJ� BMBQLÏQ[ÏTJ� T[BLPL� WPOBULP[ÈTÈCBO� GFMWÏUFMJ� LÚWFUFMNÏOZLÏOU�
NFHIBUÈSP[PUU�ÈMMBNJMBH�FMJTNFSU�LÚ[ÏQGPLÞ�	#�
�T[JOUǻ�LPNQMFY�OZFMWWJ[THÈUØM�WBHZ�B[̓B[[BM�FHZFOÏSUÏLǻ�PLJSBUUØM�
az intézmény szakonként eltérhet.

� 	�
� "̓������ÏWJ�ÈMUBMÈOPT�GFMWÏUFMJ�FMKÈSÈTCBO�B[̓��������	*����
�,*.�SFOEFMFU����̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�NFHIBUÈSP[PUU�LBUPOBJ�
mesterképzési szakokra jelentkezők a közigazgatási alapvizsga követelmény alól mentesülnek.

� 	�
� "̓ ������ ÏWJ� ÈMUBMÈOPT� GFMWÏUFMJ� FMKÈSÈTCBO� B̓ LBUPOBJ� T[PMHÈMBUSB� WBMØ� FHÏT[TÏHJ� QT[JDIJLBJ� ÏT� ö[JLBJ� BMLBMNBTTÈHSØM�
WBMBNJOU� B̓ GFMàMWJ[THÈMBUJ� FMKÈSÈTSØM� T[ØMØ� ��������� 	7**�� ���
� ).� SFOEFMFU� ��̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏT� B
̓ QPOUKÈCBO�
NFHIBUÈSP[PUU� o� GFMWÏUFMJ� FMKÈSÈT� TPSÈO� WÏHSFIBKUÈTSB� LFSàMǮ� o� BMLBMNBTTÈH�WJ[THÈMBUOBL� B̓ IPOWÏE� UJT[UKFMÚMUFL�
vonatkozásában nem képezi részét a fizikai felmérés, a  felvételi eljárásban kizárólag az egészségügyi és pszichikai 
alkalmasság-vizsgálat kerül végrehajtásra. Ha a  jelentkező teljesíti a  felvételre, a  szolgálati viszony létesítésre 
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KPHT[BCÈMZCBO� FMǮÓSU� FHZÏC� GFMUÏUFMFLFU� BLLPS� o� B̓ /FN[FUJ� ,Ú[T[PMHÈMBUJ� &HZFUFNSǮM� WBMBNJOU� B̓ LÚ[JHB[HBUÈTJ�
SFOEÏT[FUJ� ÏT� LBUPOBJ� GFMTǮPLUBUÈTSØM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� $999**�� UÚSWÏOZ� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� /,&� UW�
� ���̓ f�ÈCBO�
NFHIBUÈSP[PUUBLUØM� FMUÏSǮFO� o� B̓ KFMFOULF[Ǯ� ö[JLBJ� BMLBMNBTTÈH�WJ[THÈMBU� IJÈOZÈCBO� JT� GFMWFIFUǮ� WBMBNJOU�
B̓KFMFOULF[ǮWFM�B̓)KU�����̓f�	�B
̓CFLF[EÏTÏCFO�GPHMBMUBLUØM�FMUÏSǮFO�UJT[UKFMÚMUJ�T[PMHÈMBUJ�WJT[POZ�MÏUFTÓUIFUǮ��"̓ö[JLBJ�
alkalmasság-vizsgálatot a veszélyhelyzet megszűnését követő 6 hónapon belül kell végrehajtani.

81. § 	�
� "̓ )T[U�� B[̓ /,&� UW�� WBMBNJOU� B[̓ FHZFT� SFOEWÏEFMNJ� T[FSWFL� IJWBUÈTPT� ÈMMPNÈOZÞ� UBHKBJ� FHÏT[TÏHJ� QT[JDIJLBJ� ÏT�
fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a  szolgálat-, 
JMMFUWF� LFSFTǮLÏQUFMFOTÏH� NFHÈMMBQÓUÈTÈSØM� WBMBNJOU� B[̓ FHÏT[TÏHàHZJ� BMBQFMMÈUÈTSØM� T[ØMØ� ��������� 	9�� ���
� 
*3.o½.o15/.� FHZàUUFT� SFOEFMFU� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� "MLS�
� SFOEFMLF[ÏTFJUǮM� FMUÏSǮFO� B̓ ������ ÏWJ� ÈMUBMÈOPT� GFMWÏUFMJ�
FMKÈSÈTCBO� B[̓/,&̓ UW�� ���̓ f�ÈCBO� IJWBULP[PUU� B[̓ "MLS��CFO�NFHIBUÈSP[PUU� BMLBMNBTTÈHJ� LÚWFUFMNÏOZFL� WJ[THÈMBUÈU�
B̓ SFOEÏT[FUJ� GFMTǮPLUBUÈT� OBQQBMJ� NVOLBSFOECFO� UÚSUÏOǮ� BMBQLÏQ[ÏTFJ� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� ÏSJOUFUU� LÏQ[ÏTFL
�
tekintetében nem kell végrehajtani. Az érintett képzésekre jelentkezők esetében a felvételi eljárás során egészségi, 
QT[JDIJLBJ�ÏT�ö[JLBJ�FMǮT[ǻSÏTU�	B̓UPWÈCCJBLCBO�FHZàUU��FMǮT[ǻSÏT
�LFMM�BMLBMNB[OJ�

� 	�
� "[̓ FMǮT[ǻSÏT� MFGPMZUBUÈTÈSB� B[̓ B̓ T[FSW� SFOEFMLF[JL� IBUÈTLÚSSFM� BNFMZ� B[̓ BMLBMNBTTÈHJ� WJ[THÈMBU� MFGPMZUBUÈTÈSB�
hatáskörrel rendelkezik. Az  előszűrés során történő adatkezelésre a  Hszt., az  Alkr., valamint a  belügyminiszter 
irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a  tisztjelölti szolgálati jogviszonyról 
T[ØMØ����������	7*����
�#.�SFOEFMFU�WPOBULP[Ø�SFOEFMLF[ÏTFJU�NFHGFMFMǮFO�BMLBMNB[OJ�LFMM�

� 	�
� "[̓FMǮT[ǻSÏT�FSFENÏOZFLÏOU�B̓KFMFOULF[Ǯ�BMLBMNBT�WBHZ�BMLBMNBUMBO�NJOǮTÓUÏTU�LBQIBU��"[̓FMǮT[ǻSÏTFO�BMLBMNBTOBL�
minősített jelentkező a  felvételi eljárásból nem zárható ki, illetve felvétele esetén vele tisztjelölti szolgálati 
jogviszony és hallgatói jogviszony létesíthető. Az  előszűrésen alkalmatlannak minősített jelentkező a  felvételi 
eljárásból kizárható, illetve vele tisztjelölti szolgálati jogviszony vagy hallgatói jogviszony nem létesíthető.

� 	�
� "[̓BMLBMNBTTÈHJ�FMǮT[ǻSÏTFO
B
� ö[JLBJMBH� BMLBMNBT�NJOǮTÓUÏTU� LBQ� B[̓ B̓ KFMFOULF[Ǯ� BLJOFL� B[̓ VUPMTØ� MF[ÈSU� LÚ[ÏQJTLPMBJ� ÏW� WÏHJ� UFTUOFWFMÏT�

PT[UÈMZ[BUB�KFMFT�	�

C
� FHÏT[TÏHàHZJMFH� BMLBMNBT�NJOǮTÓUÏTU� LBQ� B[̓ B̓ KFMFOULF[Ǯ� BLJOÏM� B[̓"MLS�� ��̓NFMMÏLMFUF� T[FSJOUJ� BMLBMNBTTÈHJ�

kérdőíven a  jelentkező által kitöltött és aláírt nyilatkozat és a  kérdőíven a  jelentkező által feltüntetett 
megbetegedések esetében korábban keletkezett már meglévő leletei alapján nem áll fenn felvételt kizáró 
egészségügyi ok,

D
� QT[JDIPMØHJBJMBH� BMLBMNBT� NJOǮTÓUÏTU� LBQ� B[̓ B̓ KFMFOULF[Ǯ� BLJOÏM� B[̓ "MLS�� BMBQKÈO� FMSFOEFMU� QT[JDIPMØHJBJ�
alkalmassági vizsgálatnál alkalmazott, a  jelentkező által kitöltött és aláírt kérdőív alapján nem áll fenn 
felvételt kizáró pszichológiai ok.

� 	�
� "̓ 	�
̓CFLF[EÏT�B
̓QPOUKÈCBO�NFHIBUÈSP[PUUBL� JHB[PMÈTÈSB�B̓LÚ[ÏQJTLPMBJ�CJ[POZÓUWÈOZ�NFHGFMFMǮ�PMEBMBJSØM�LÏT[àMU�
másolat szolgál, melyet a  jelentkező az  Oktatási Hivatal által működtetett elektronikus felvételi jelentkezési 
SFOET[FSCFO� DTBUPMU�� "̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� C
̓ QPOUKÈCBO� NFHIBUÈSP[PUU� EPLVNFOUVNPLBU� B̓ KFMFOULF[Ǯ� FMFLUSPOJLVT�
NÈTPMBUCBO� B[̓ 0ST[ÈHPT� 3FOEǮS�GǮLBQJUÈOZTÈH� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� 03',
� ÈMUBM� FSSF� B̓ DÏMSB� MÏUSFIP[PUU� FMFLUSPOJLVT�
MFWÏMDÓNSF�LàMEJ�NFH��"̓	�
̓CFLF[EÏT�D
̓QPOUKÈCBO�NFHIBUÈSP[PUU�LÏSEǮÓWFU�B̓/FN[FUJ�,Ú[T[PMHÈMBUJ�&HZFUFN�LàMEJ�
NFH�B̓KFMFOULF[Ǯ�SÏT[ÏSF��"̓KFMFOULF[Ǯ�B̓OZJMBULP[BUPU�FMFLUSPOJLVT�NÈTPMBUCBO�B[̓03',�ÈMUBM�FSSF�B̓DÏMSB�MÏUSFIP[PUU�
elektronikus levélcímre küldi meg.

� 	�
� "[̓FMǮT[ǻSÏT�TPSÈO�BMLBMNB[PUU�EÚOUÏTFLLFM�T[FNCFO�KPHPSWPTMBUOBL�IFMZF�OJODT��"[̓FMǮT[ǻSÏT�TPSÈO�B̓IBNJT�BEBUPL�
közlése a hallgatói, tisztjelölti jogviszony megszüntetésével járhat.

� 	�
� "̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU�NFHT[ǻOÏTÏU� LÚWFUǮ� �� IØOBQPO�CFMàM� EF� MFHLÏTǮCC� B̓ UJT[UKFMÚMUJ� KPHWJT[POZ� WÏHMFHFTÓUÏTF� FMǮUU�
a felvett hallgatók Alkr.-ben előírt alkalmassági követelményeknek történő megfelelését vizsgálni kell. Ha a hallgató 
	UJT[UKFMÚMU
� B[̓FMǮÓSU� BMLBMNBTTÈHJ� LÚWFUFMNÏOZFLOFL�OFN� GFMFM�NFH�IBMMHBUØJ� KPHWJT[POZB�NFHT[àOUFUIFUǮ�BCCBO�
B[̓FTFUCFO�IB�B̓/FN[FUJ�,Ú[T[PMHÈMBUJ�&HZFUFNFO�CFMàM�NÈT�LÏQ[ÏTSF�OFN�WFIFUǮ�ÈU�WBHZ�IB�B[̓ÈUWÏUFMU�B̓IBMMHBUØ�
nem vállalta.

82. §  "[� �������� 	*�� ��
� ,*.� SFOEFMFU� WPOBULP[Ø� SFOEFMLF[ÏTFJUǮM� FMUÏSǮFO� B̓ ������ ÏWJ� ÈMUBMÈOPT� GFMWÏUFMJ� FMKÈSÈTCBO�
a  pályaalkalmassági orientációs beszélgetés helyett olyan, annak rendeltetésének és tartalmának megfelelő 
pályaalkalmassági vizsgálat szervezhető, amely nem igényli a  jelentkezővel való személyes érintkezést. 
"̓ QÈMZBBMLBMNBTTÈHJ� WJ[THÈMBU� FSFENÏOZÏOFL� FMCÓSÈMÈTÈSB� B̓ /FN[FUJ� ,Ú[T[PMHÈMBUJ� &HZFUFN� NFHGFMFMǮ�
szakértelemmel rendelkező személyeket jelöl ki.
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37. Egészségügyi tárgyú átmeneti szabályok

83. §  )B� B[̓ FHÏT[TÏHàHZJ� EPMHP[Ø�NǻLÚEÏTJ� OZJMWÈOUBSUÈTÈOBL� B[̓ FHÏT[TÏHàHZSǮM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� $-*7�� UÚSWÏOZ� ����̓ f�
	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ�ÏSWÏOZFTTÏHJ�JEFKF�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�JEǮUBSUBNB�BMBUU�KÈSU�MF�B̓OZJMWÈOUBSUÈT�ÏSWÏOZFTTÏHJ�JEFKF�
a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 nappal meghosszabbodik.

84. §  A koronavírus járvány terjedésének csökkentése érdekében a  gyógyszer kiadója a  gyógyszer kiadását felírási 
igazolás nélkül is teljesíti azon személy részére, aki a  beteg társadalombiztosítási azonosító jelét közli, és saját 
természetes személyazonosító adatait törvényben meghatározottak szerint hitelt érdemlően igazolja.

85. § 	�
� "[̓FHÏT[TÏHàHZJ�T[PMHÈMUBUÈTPL�OZÞKUÈTÈIP[�T[àLTÏHFT�T[BLNBJ�NJOJNVNGFMUÏUFMFLSǮM�T[ØMØ�NJOJT[UFSJ�SFOEFMFUCFO�
meghatározottakon túlmenően az  egészségügyi szolgáltatás nyújtásának és finanszírozási elszámolásának nem 
feltétele a beteg személyes jelenléte, ha az ellátás sajátosságai és orvosszakmai megítélése ezt lehetővé teszik.

� 	�
� &̓f�BMLBMNB[ÈTÈCBO�UFMFNFEJDJOÈOBL�NJOǮTàM�B[̓B̓UFWÏLFOZTÏH�BNFMZOFL�DÏMKB�B̓CFUFH�UÈWPMMÏUÏCFO
B
� B̓CFUFH�FHÏT[TÏHJ�ÈMMBQPUÈOBL�T[BLNBJ�NFHÓUÏMÏTF
C
� B̓CFUFHTÏHFL�JMMFUWF�B[PL�LPDLÈ[BUÈOBL�GFMEFSÓUÏTF
D
� B̓LPOLSÏU�CFUFHTÏH	FL
�NFHIBUÈSP[ÈTB
E
� B̓ CFUFH� ÈMMBQPUÈOBL� QPOUPTBCC� NFHÓUÏMÏTÏIF[� T[àLTÏHFT� UPWÈCCJ� WJ[THÈMBUPL� FMSFOEFMÏTF� HZØHZLF[FMÏT�

elindítása,
F
� B[̓B
oE
̓QPOU�T[FSJOUJ�LF[FMÏTFL�FSFENÏOZFTTÏHÏOFL�NFHÈMMBQÓUÈTB�	UÈWLPO[VMUÈDJØ
�WBMBNJOU
G 
� B̓CFUFH�ÈMMBQPUÈOBL�LÚWFUÏTF�ÏT�EJBHOØ[JT�GFMÈMMÓUÈTB
távmonitoring eszközökkel és egyéb infokommunikációs technológiák révén hozzáférhető információk alapján.

� 	�
� 5FMFNFEJDJOB�LFSFUÏCFO�OZÞKUIBUØ�LàMÚOÚTFO
B
� CFUFHJSÈOZÓUÈT�UÈWLPO[VMUÈDJØ�GPSNÈKÈCBO�BNFMZ�B̓T[BLPSWPTJ�UÈWLPO[VMUÈDJØU�NFHBMBQP[[B
C
� B̓CFUFH�UÈKÏLP[UBUÈTÈSB�CFMFFHZF[ÏTÏSF�WBMBNJOU�BEBUBJOBL�LF[FMÏTÏSF�WPOBULP[Ø�OZJMBULP[BUPL�GPHBEÈTB
D
� FMǮT[ǻSÏT� UÈWLPO[VMUÈDJØ� GPSNÈKÈCBO� BNFMZOFL� DÏMKB� B̓ T[FNÏMZFT� UBMÈMLP[ÈTPO� BMBQVMØ� FMMÈUÈT�

szükségességének és az egészségi állapot súlyosságának megítélése,
E
� FMǮ[FUFT� LBQDTPMBUGFMWÏUFM� WBMBNJOU� BEBUHZǻKUÏT� BNFMZ� B̓ UÈWLPO[VMUÈDJØU� LÚWFUǮ� T[FNÏMZFT� UBMÈMLP[ÈTPO�

alapuló ellátást gyorsabbá és hatékonyabbá teszi,
F
� EJBHOØ[JT� UFSÈQJÈT� KBWBTMBU� GFMÈMMÓUÈTB� UÈWLPO[VMUÈDJØ� LFSFUÏCFO� JMMFUWF� UÈWNPOJUPSJOH� UÈWEJBHOPT[UJLBJ�

eszközzel,
G 
� HZØHZT[FS�SFOEFMÏTF
H
� LPSÈCCJ�T[FNÏMZFT�UBMÈMLP[ÈTPO�BMBQVMØ�FMMÈUÈTU�LÚWFUǮ�LPOUSPMM�ÏT�VUØHPOEP[ÈT
I
� UÈWLPO[ÓMJVN�T[FSWF[ÏTF
J
� CFVUBMØ�LJÈMMÓUÈTB
K
� QT[JDIPUFSÈQJB�LSÓ[JTJOUFSWFODJØ�T[àMǮLPO[VMUÈDJØ�UBOÈDTBEÈT�T[VQQPSUÓW�QT[JDIPUFSÈQJB
L
� ö[JPUFSÈQJB�UÈWLPO[VMUÈDJØT�FT[LÚ[[FM
M
� T[PQUBUÈTJ�UBOÈDTBEÈT
N
� WÏEǮOǮJ�HPOEP[ÈT�ÏT
O
� UFMFGPOPT�POMJOF�WBHZ�NÈT�GPSNÈCBO�NFHWBMØTÓUPUU�UBOÈDTBEÈT�LPO[VMUÈDJØ�

� 	�
� "̓LÚ[öOBOT[ÓSP[PUU�FHÏT[TÏHàHZJ�T[PMHÈMUBUØ�B̓	�
̓CFLF[EÏT�B
oD
̓QPOUKÈCBO�NFHIBUÈSP[PUU�T[PMHÈMUBUÈTU�NǻLÚEUFU�
� 	�
� "[̓ FHÏT[TÏHàHZJ� T[PMHÈMUBUØ� B̓ 	�
� ÏT� 	�
̓ CFLF[EÏTCFO� NFHIBUÈSP[PUU� T[PMHÈMUBUÈTPLBU� B[̓ FHÏT[TÏHàHZJ�

dokumentáció vezetésérére vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon dokumentálja, valamint kialakítja 
a szolgáltatások nyújtására vonatkozó intézményi protokollját.

� 	�
� "[̓ FHÏT[TÏHàHZJ� T[PMHÈMUBUØ� HPOEPTLPEJL� BSSØM� IPHZ� TBKÈU� JOUÏ[NÏOZJ� JOGPSNBUJLBJ� SFOET[FSÏCFO� ÏT� F[ÈMUBM�
B[̓ &MFLUSPOJLVT� &HÏT[TÏHàHZJ� 4[PMHÈMUBUÈTJ� 5ÏSCFO� MÏUSFKÚKKÚO� B̓ WJ[THÈMBU� UÏOZÏU� ÏT� T[FSFQMǮJU� EPLVNFOUÈMØ�
eseménykatalógus-bejegyzés és egy, a  vizsgálatot szakmai szempontból igazoló elektronikus kórtörténeti 
dokumentum.

� 	�
� )B�B̓	�
�ÏT�	�
̓CFLF[EÏTCFO�NFHIBUÈSP[PUU�T[PMHÈMUBUÈTPL�OZÞKUÈTB�TPSÈO�B[̓FHÏT[TÏHàHZJ�T[PMHÈMUBUØ�NFHÈMMBQÓUKB�
hogy a  beteg számára az  egészségi állapotának romlása, maradandó károsodás megelőzése vagy más orvosi 
indokból személyes formában szükséges egészségügyi szolgáltatást biztosítani, akkor a veszélyhelyzet által indokolt 
és a  szakmai útmutatókban rögzített védekezési eszközök és előírások alkalmazása mellett haladéktalanul vagy 
a beteg állapota által indokolt határidőben gondoskodik a szükséges ellátás biztosításáról.
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� 	�
� "[̓ FHÏT[TÏHàHZJ� T[PMHÈMUBUÈTPL� &HÏT[TÏHCJ[UPTÓUÈTJ� "MBQCØM� UÚSUÏOǮ� öOBOT[ÓSP[ÈTÈOBL� SÏT[MFUFT� T[BCÈMZBJSØM� T[ØMØ�
LPSNÈOZSFOEFMFU�T[FSJOU�VUBMWÈOZP[PUU�ÈUMBHöOBOT[ÓSP[ÈT�VUØMBHPT�FMT[ÈNPMÈTB�LFSFUÏCFO�B̓	�
�ÏT�	�
̓CFLF[EÏTCFO�
meghatározott szolgáltatások kapcsán felmerült költségek érvényesíthetőek.

� 	�
� "[̓ FHÏT[TÏHàHZJ� T[PMHÈMUBUÈTPL� &HÏT[TÏHCJ[UPTÓUÈTJ� "MBQCØM� UÚSUÏOǮ� öOBOT[ÓSP[ÈTÈOBL� SÏT[MFUFT� T[BCÈMZBJSØM� T[ØMØ�
LPSNÈOZSFOEFMFU�T[FSJOUJ�BNCVMÈOT�FMMÈUÈTPL�v5���UFMFNFEJDJOÈMJT�FMMÈUÈTw�FMMÈUÈTJ�UÓQVTLÏOU�JT�KFMFOUÏTSF�LFSàMIFUOFL�

� 	��
� "[̓ FHÏT[TÏHàHZJ� T[PMHÈMUBUÈTPL� &HÏT[TÏHCJ[UPTÓUÈTJ� "MBQCØM� UÚSUÏOǮ� öOBOT[ÓSP[ÈTÈOBL� SÏT[MFUFT� T[BCÈMZBJSØM� T[ØMØ�
LPSNÈOZSFOEFMFU�T[FSJOUJ�IÈ[JPSWPTJ�CFUFHGPSHBMNJ�KFMFOUÏTCFO�B[̓FMMÈUÈTPL�IFMZFLÏOU�B̓v5���UFMFNFEJDJOÈMJT�FMMÈUÈTw�
is megjelölhető.

� 	��
� "[̓ FHÏT[TÏHàHZJ� T[PMHÈMUBUØ� B̓ CFUFH� T[FNÏMZFT� KFMFOMÏUÏU� OFN� JHÏOZMǮ� T[PMHÈMUBUÈTBJU� WBMBNJOU� B[PL�
elérhetőségének módját honlapján közzéteszi.

� 	��
� "[̓	�
o	��
̓CFLF[EÏT�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�NFHT[ǻOÏTÏU�LÚWFUǮ�����OBQJH�BMLBMNB[IBUØ�

38. Rendezvényekkel összefüggő különös szabályok

86. §  A rendezvények helyszínén való tartózkodásra a Kormány rendeletében különös szabályokat állapíthat meg.

39. Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre alkalmazandó különös szabályokról

87. § 	�
� ������ BVHVT[UVT� ���� OBQKÈJH� B[̓ VUB[ÈTJ� T[PMHÈMUBUÈTPLSB� WPOBULP[Ø� T[FS[ǮEÏTFLSǮM� LàMÚOÚTFO� B[̓ VUB[ÈTJ�
DTPNBHSB� ÏT� B[̓ VUB[ÈTJ� T[PMHÈMUBUÈTFHZàUUFTSF� WPOBULP[Ø� T[FS[ǮEÏTFLSǮM� T[ØMØ� ���������� 	9**�� ���
� ,PSN�� SFOEFMFU�
<B̓ UPWÈCCJBLCBO�� ���������� ,PSN�� SFOEFMFU>� ���̓ f� 	�
� ÏT� 	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOUJ� GFMNPOEÈT� FTFUÏCFO� B̓ ����������
,PSN�̓ SFOEFMFU� ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏU� B[̓ F̓ f� T[FSJOUJ� FMUÏSÏTFLLFM� LFMM� BMLBMNB[OJ� IB� B̓ T[FS[ǮEÏT� GFMNPOEÈTÈSB�
a koronavírus világjárványra tekintettel került sor.

� 	�
� "[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� SFOEFMLF[ÏTFJU� LFMM� BMLBMNB[OJ� BCCBO� B[̓ FTFUCFO� JT� IB� B̓ LPSPOBWÓSVT� WJMÈHKÈSWÈOZ� LÚWFULF[UÏCFO�
az  utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződés teljesítése a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
	B̓UPWÈCCJBLCBO��1UL�
�������̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOU�MFIFUFUMFOOÏ�WÈMU�

� 	�
� "[̓ 	�
� ÏT� 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� FTFUCFO� B[̓ VUB[ÈTJ� DTPNBH� FMMFOÏSUÏLFLÏOU� CFö[FUFUU� FMǮMFH� WBHZ� UFMKFT� EÓK�
visszatérítése helyett az utazásszervező utalványt bocsáthat ki.

� 	�
� )B�B[̓VUB[ÈTT[FSWF[Ǯ�VUBMWÈOZU�CPDTÈU�LJ�B[̓VUB[Ø����OBQPO�CFMàM�OZJMBULP[IBU�B[̓VUBMWÈOZ�FMGPHBEÈTÈSØM�
� 	�
� )B�B[̓VUB[Ø�B̓GFMBKÈOMPUU�VUBMWÈOZU�OFN�GPHBEKB�FM�WBHZ�OFN�OZJMBULP[JL�B̓	�
̓CFLF[EÏTCFO�NFHIBUÈSP[PUU�IBUÈSJEǮO�

CFMàM�B̓SÏT[ÏSF�B̓CFö[FUFUU�FMǮMFHFU�JMMFUWF�EÓKBU�B̓����������,PSN��SFOEFMFU�SFOEFMLF[ÏTFJ�T[FSJOU�WJTT[B�LFMM�VUBMOJ�
� 	�
� "[̓VUB[ØU�WBHZPOJ�WBHZ�FHZÏC�IÈUSÈOZ�OFN�ÏSIFUJ�B[̓VUBMWÈOZ�LJÈMMÓUÈTÈCØM�BEØEØBO�ÏT�BOOBL�GFMIBT[OÈMÈTB�TPSÈO�
� 	�
� )B� B[̓ VUB[Ø� B[̓ VUBMWÈOZU� B̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� E
̓ QPOUKÈCBO� JMMFUWF� B̓ 	��
̓ CFLF[EÏT� E
̓ QPOUKÈCBO� NFHIBUÈSP[PUU�

érvényességi idő alatt nem használja fel, az  utazásszervező köteles részére az  utalványon feltüntetett értéknek 
NFHGFMFMǮ�ÚTT[FHFU�MFHLÏTǮCC����OBQPO�CFMàM�NFHUÏSÓUFOJ�

� 	�
� "[̓VUB[Ø�ÏT�B[̓VUB[ÈTT[FSWF[Ǯ�NFHÈMMBQPEIBUOBL�B[̓VUBMWÈOZ�ÏSWÏOZFTTÏHJ�JEFKÏOFL�NFHIPTT[BCCÓUÈTÈCBO��&CCFO�
az esetben az utazásszervező új utalványt állít ki.

� 	�
� "̓	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�SÚH[ÓUFUU�VUBMWÈOZ�NFHGFMFM�B̓LÚWFULF[Ǯ�GFMUÏUFMFLOFL�
B
� UBSUBMNB[[B�B[̓VUB[ÈTT[FSWF[Ǯ�NFHOFWF[ÏTÏU
C
� UBSUBMNB[[B�B[̓VUB[Ø�ÈMUBM�NÈS�CFö[FUFUU�ÚTT[FH�UFMKFT�ÏSUÏLÏU
D
� LJÈMMÓUÈTÈÏSU�B[̓VUB[ÈTT[FSWF[Ǯ�OFN�T[ÈNÓU�GFM�EÓKBU�WBHZ�NÈT�LÚMUTÏHFU
E
� ÏSWÏOZFTTÏHF�������BVHVT[UVT�����OBQKÈJH�UBSU
F
� FHZÏSUFMNǻFO�UBSUBMNB[[B�IPHZ�VUB[ÈTJ�DTPNBH�JHÏOZCFWÏUFMÏSF�KPHPTÓU
G 
� FHZÏSUFMNǻFO�UBSUBMNB[[B�IPHZ�B̓LPSPOBWÓSVT�WJMÈHKÈSWÈOZ�NJBUU�LFSàMU�LJÈMMÓUÈTSB
H
� UBSUBMNB[[B�B[̓VUBTKPHPLSB�WPOBULP[Ø�JTNFSUFUǮU
I
� B[̓VUB[Ø�WÈMBT[UÈTB�T[FSJOU�FMFLUSPOJLVT�GPSNÈCBO�LFSàM�NFHLàMEÏTSF�

� 	��
� "[̓ VUB[ÈTT[FSWF[Ǯ� ÏT� �LÚ[WFUÓUǮ� UFWÏLFOZTÏHSǮM� T[ØMØ� ���������� 	9**�� ���
� ,PSN�� SFOEFMFU� WPOBULP[ÈTÈCBO�
B[̓VUB[ÈTT[FSWF[Ǯ� ÈMUBM� B̓ 	�
̓ CFLF[EÏTOFL� WBMBNJOU� B̓ 	��
̓ CFLF[EÏTOFL�NFHGFMFMǮFO� LJÈMMÓUPUU� VUBMWÈOZ� B̓ WBHZPOJ�
biztosíték szempontjából az  utazó által az  utazási csomag igénybevételére befizetett előlegnek vagy részvételi 
díjnak minősül.

� 	��
� "̓	�
o	�
̓CFLF[EÏT�BMLBMNB[BOEØ�B̓����������,PSN��SFOEFMFU���̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ�GFMNPOEÈT�FTFUÏO�JT�
� 	��
� "̓	��
̓CFLF[EÏT�T[FSJOU�LJÈMMÓUPUU�VUBMWÈOZ�NFHGFMFM�B̓LÚWFULF[Ǯ�GFMUÏUFMFLOFL�

B
� UBSUBMNB[[B�B[̓VUB[ÈTT[FSWF[Ǯ�NFHOFWF[ÏTÏU
C
� UBSUBMNB[[B�B[̓VUB[Ø�ÈMUBM�NÈS�CFö[FUFUU�ÚTT[FH�UFMKFT�ÏSUÏLÏU
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D
� LJÈMMÓUÈTÈÏSU�B[̓VUB[ÈTT[FSWF[Ǯ�OFN�T[ÈNÓU�GFM�EÓKBU�WBHZ�NÈT�LÚMUTÏHFU
E
� ÏSWÏOZFTTÏHF�������BVHVT[UVT�����OBQKÈJH�UBSU
F
� FHZÏSUFMNǻFO�UBSUBMNB[[B�IPHZ�VUB[ÈTJ�T[PMHÈMUBUÈT�JHÏOZCFWÏUFMÏSF�KPHPTÓU
G 
� FHZÏSUFMNǻFO�UBSUBMNB[[B�IPHZ�B̓LPSPOBWÓSVT�WJMÈHKÈSWÈOZ�NJBUU�LFSàMU�LJÈMMÓUÈTSB
H
� UBSUBMNB[[B�B[̓VUBTKPHPLSB�WPOBULP[Ø�JTNFSUFUǮU
I
� B[̓VUB[Ø�WÈMBT[UÈTB�T[FSJOU�FMFLUSPOJLVT�GPSNÈCBO�LFSàM�NFHLàMEÏTSF�

� 	��
� "[̓F̓f�T[FSJOU�LJÈMMÓUPUU�VUBMWÈOZ�LJ[ÈSØMBH�B̓1UL��T[FSJOUJ�LÚ[FMJ�IP[[ÈUBSUP[ØSB�SVIÈ[IBUØ�ÈU�
� 	��
� "[̓VUB[ÈTT[FSWF[Ǯ�OZJMWÈOUBSUÈTU�WF[FU�B[̓ÈMUBMB�LJCPDTÈUPUU�VUBMWÈOZPLSØM�
� 	��
� "̓	��
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�OZJMWÈOUBSUÈT�UBSUBMNB[[B

B
� B[̓VUBMWÈOZ�ÏSUÏLÏU
C
� B̓UVMBKEPOPT

CB
� UFSNÏT[FUFT�T[FNÏMZB[POPTÓUØ�BEBUBJU�WBHZ
CC
� KPHJ�T[FNÏMZ�NFHOFWF[ÏTÏU�ÏT�DÏHKFHZ[ÏLT[ÈNÈU�

� 	��
� "̓ LFSFTLFEFMFNSǮM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� $-9*7�� UÚSWÏOZ� ��'�̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏT� E
̓ QPOUKB� T[FSJOUJ� WBHZPOJ� CJ[UPTÓUÏLOBL�
GFEF[FUFU�LFMM�OZÞKUBOJB�B[̓F̓f�BMBQKÈO�LJBEPUU�VUBMWÈOZPL�ÏSUÏLÏOFL�NFHUÏSÓUÏTÏSF�B[̓VUB[ÈTT[FSWF[ǮJ�UFWÏLFOZTÏHFU�
végző fizetésképtelensége esetében.

40. A választási eljárással kapcsolatos átmeneti szabályok

88. § 	�
� "̓ IFMZJ� ÚOLPSNÈOZ[BU� WBHZ� B̓ OFN[FUJTÏHJ� ÚOLPSNÈOZ[BU� LÏQWJTFMǮ�UFTUàMFUF� GFMPT[MÈTÈOBL� LJNPOEÈTB� FTFUÏO�
e döntés hatálya a veszélyhelyzet megszűnését követő napon áll be.

� 	�
� *EǮLÚ[J�WÈMBT[UÈT�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�NFHT[ǻOÏTÏU�LÚWFUǮ�OBQUØM�Uǻ[IFUǮ�LJ��"̓LJ�OFN�Uǻ[ÚUU�ÏT�B[̓FMNBSBEU�WÈMBT[UÈTU�
a veszélyhelyzet megszűnését követő tizenöt napon belül ki kell tűzni.

� 	�
� 0ST[ÈHPT� ÏT� IFMZJ� OÏQT[BWB[ÈT� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� NFHT[ǻOÏTÏU� LÚWFUǮ� OBQUØM� LF[EFNÏOZF[IFUǮ�� "̓ OÏQT[BWB[ÈT�
kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint a  népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 
$$9997***�� UÚSWÏOZ� **o*7�� 'FKF[FUÏCFO�NFHIBUÈSP[PUU� IBUÈSJEǮL� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� NFHT[ǻOÏTÏU� LÚWFUǮ� OBQPO� ÞKSB�
kezdődnek. A  ki nem tűzött és az  elmaradt országos és helyi népszavazást a  veszélyhelyzet megszűnését követő 
tizenöt napon belül ki kell tűzni.

41. Okmányokkal kapcsolatos átmeneti szabályok

89. § 	�
� "̓NBHZBS�IBUØTÈH�ÈMUBM�LJÈMMÓUPUU�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�JEFKF�BMBUU�MFKÈSU�WBMBNJOU�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�NFHT[àOUFUÏTÏU�LÚWFUǮ�
���OBQPO�CFMàM�MFKÈSØ�IJWBUBMPT�PLNÈOZPL�o�JEFÏSUWF�B̓GPSHBMNJ�FOHFEÏMZCF�CFKFHZ[FUU�NǻT[BLJ�ÏSWÏOZFTTÏHJ�JEFKÏU�
JT�o�B̓����ÏT����̓f�CBO�NFHIBUÈSP[PUU�LJWÏUFMMFM�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�NFHT[ǻOÏTÏU�LÚWFUǮ�����OBQJH�ÏSWÏOZFTFL�

� 	�
� "[̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOU�MFKÈSØ�PLNÈOZ�QØUMÈTÈOBL�OJODT�IFMZF�
� 	�
� "[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� ÞK� ÏSWÏOZFTTÏHJ� JEǮU� B̓ OZJMWÈOUBSUÈTCB� OFN� LFMM� CFKFHZF[OJ� ÏT� B[̓ PLNÈOZPO� OFN� LFMM�

feltüntetni.

90. §  "� WFT[ÏMZIFMZ[FU� TPSÈO� BMLBMNB[BOEØ� FHZFT� CFMàHZJ� ÏT� LÚ[JHB[HBUÈTJ� UÈSHZÞ� T[BCÈMZPLSØM� T[ØMØ� ��������� 	*7�� ��
�
Korm. rendelet hatályba lépését követően a  veszélyhelyzet ideje alatt lejáró, a  szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény és a  harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján kiadott tartózkodásra jogosító 
PLNÈOZPL� WBMBNJOU� B̓ MFUFMFQFEÏTJ� FOHFEÏMZ� ÏT� CFWÈOEPSMÈTJ� FOHFEÏMZ� PLNÈOZPL� ÏSWÏOZFTTÏHJ� JEFKF� o� B̓ SÚWJE�
időtartamú beutazásra jogosító vízum, valamint a  tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum okmányok 
LJWÏUFMÏWFM�o�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�NFHT[ǻOÏTÏU�LÚWFUǮ�����OBQ�

91. §  "� LBUPOBJ� MÏHàHZJ� IBUØTÈH� ÈMUBM� LJBEPUU� o� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� JEFKF� BMBUU� MFKÈSU� o� MÏHJBMLBMNBTTÈHJ� CJ[POZÓUWÈOZPL�
a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napig alkalmazhatóak.

42. Bizalmi szolgáltatási tanúsítványokra vonatkozó átmeneti szabályok

92. §  A veszélyhelyzet során az  elektronikus azonosítási feltételekkel, a  végrehajtással és a  médiaszolgáltatási díjjal 
LBQDTPMBUPT� FHZFT� KPHT[BCÈMZPL� FMUÏSǮ� BMLBMNB[ÈTÈSØM� T[ØMØ� ���������� 	*7�� ���
� ,PSN�� SFOEFMFU� <B̓ UPWÈCCJBLCBO��
���������� 	*7�� ���
� ,PSN�� SFOEFMFU>� T[FSJOUJ� WJEFPUFDIOPMØHJÈT� B[POPTÓUÈT� ÞUKÈO� WBHZ� B̓ LPSNÈOZ[BUJ�
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IJUFMFTÓUÏTT[PMHÈMUBUØ� ÈMUBM� B̓ ���������� 	*7�� ���
� ,PSN�� SFOEFMFU� T[FSJOUJ� B[POPTÓUÈT� ÞUKÈO� ÏT� B̓ ���������� 	*7�� ���
�
Korm. rendelet szerint átadott bizalmi szolgáltatási tanúsítványok a kiállításuktól számított hat hónapig érvényesek.

43. A kézbesítési kifogás és az igazolási kérelem előterjesztésére vonatkozó rendelkezések eltérő 
alkalmazása

93. §  A veszélyhelyzet ideje alatti kézbesítés tekintetében a  kézbesítési kifogás, valamint a  veszélyhelyzet ideje alatti 
mulasztás igazolása iránti kérelem előterjesztésének törvényben meghatározott határidejébe a  veszélyhelyzet 
időtartama nem számít bele.

44. A biztonsági tanúsítványok és szakvélemények érvényességére vonatkozó rendelkezések eltérő 
alkalmazása

94. §  Ha a  személyi biztonsági tanúsítvány, a  telephely biztonsági tanúsítvány vagy biztonsági szakvélemény 
ÏSWÏOZFTTÏHF�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�JEFKF�BMBUU�KÈSU�MF�WBHZ�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�NFHT[ǻOÏTÏUǮM�T[ÈNÓUPUU����OBQPO�CFMàM�KÈS�MF�
érvényessége a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig meghosszabbodik.

45. A vagyonnyilatkozatok megtételére vonatkozó rendelkezések eltérő alkalmazása

95. §  Ha a  vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség határideje a  veszélyhelyzet ideje alatt járt le, vagy a  veszélyhelyzet 
NFHT[ǻOÏTÏUǮM� T[ÈNÓUPUU� ��� OBQPO� CFMàM� KÈSOB� MF� o� B̓ OZJMWÈOPT� WBHZPOOZJMBULP[BU� UÏUFMÏSF� LÚUFMF[FUUFL�
WBHZPOOZJMBULP[BUB�LJWÏUFMÏWFM�o�B̓IBUÈSJEǮ�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�NFHT[ǻOÏTÏU�LÚWFUǮ�����OBQJH�NFHIPTT[BCCPEJL�

46. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 
rendelkezéseinek eltérő alkalmazása

96. §  "[� JHB[TÈHàHZJ� BMLBMNB[PUUBL� T[PMHÈMBUJ� KPHWJT[POZÈSØM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� -97***�� UÚSWÏOZ� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� *BT[�
�
rendelkezéseit az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

97. § 	�
� )B�B[̓ JHB[TÈHàHZJ�BMLBMNB[PUUJ� ÈMMÈTQÈMZÈ[BUPL�LJÓSÈTÈIP[�LBQDTPMØEØ�FMKÈSÈTJ� DTFMFLNÏOZFLSF�WPOBULP[Ø�IBUÈSJEǮ�
a veszélyhelyzet ideje alatt járt le, a határidő újrakezdődik a veszélyhelyzet megszűnését követő első napon.

� 	�
� )B�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�JEFKF�BMBUU�B̓GPMZBNBUCBO�MÏWǮ�JHB[TÈHàHZJ�BMLBMNB[PUUJ�ÈMMÈTQÈMZÈ[BUJ�FMKÈSÈTPL�MFGPMZUBUÈTB�OFN�
volt lehetséges, a  soron következő eljárási cselekményt a  veszélyhelyzet megszűnését követően kell megtenni. 
Az eljárási cselekmény elvégzésére meghatározott határidő kezdőnapja a veszélyhelyzet megszűnését követő nap.

� 	�
� "[̓*BT[��CBO�T[BCÈMZP[PUU�FMKÈSÈTPL�FTFUÏCFO�IB�B[̓FMKÈSÈT�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�NJBUU�OFN�WPMU�NFHJOEÓUIBUØ�B[̓FMKÈSÈT�
NFHJOEÓUÈTÈSB� SFOEFMLF[ÏTSF� ÈMMØ� IBUÈSJEǮ� o� B̓ 	�
̓ CFLF[EÏTCFO� GPHMBMU� LJWÏUFMMFM� o� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU�NFHT[ǻOÏTÏU�
követő napon újrakezdődik.

� 	�
� )B� B̓ GFHZFMNJ� FMKÈSÈT� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� NJBUU� OFN� WPMU� FMSFOEFMIFUǮ� B̓ GFHZFMNJ� FMKÈSÈT� FMSFOEFMÏTÏSF� OZJUWB� ÈMMØ�
határidő a  veszélyhelyzet megszűnését követő napon folytatódik. Ha az  egyéb eljárás, aminek a  megindítására 
a határidő években került meghatározásra, a veszélyhelyzet miatt nem volt megindítható, az eljárás elrendelésére 
nyitva álló határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő napon folytatódik.

� 	�
� "̓ NJOEFO� ÏWCFO� KÞOJVT� ���� OBQKÈJH� FMWÏH[FOEǮ� UFMKFTÓUNÏOZÏSUÏLFMÏTU� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� NFHT[ǻOÏTÏU� LÚWFUǮ�
90 napon belül kell elvégezni.

� 	�
� "[̓ *BT[��CBO� T[BCÈMZP[PUU� FMKÈSÈTPL� FTFUÏCFO� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� NJBUU� OFN� UFMKFTÓUFUU� FMKÈSÈTJ� DTFMFLNÏOZU�
a veszélyhelyzet megszűnését követően kell megtenni. Az eljárási cselekmény elvégzésére meghatározott határidő 
kezdőnapja a veszélyhelyzet megszűnését követő nap.

� 	�
� "̓ NVOLÈMUBUØJ� KPHLÚSU� HZBLPSMØ� CÓSØTÈHJ� FMOÚL� JMMFUWF� B[̓ 0ST[ÈHPT� #ÓSØTÈHJ� )JWBUBM� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� 0#)
�
JHB[TÈHàHZJ� BMLBMNB[PUUBJ� FTFUÏCFO� B[̓ 0#)� FMOÚLF� B̓ CÓSØTÈHJ� UJULÈS� B̓ CÓSØTÈHJ� GPHBMNB[Ø� B̓ CÓSØTÈHJ� àHZJOUÏ[Ǯ�
B̓ UJT[UWJTFMǮ� ÏT� B[̓ ÓSOPL� SÏT[ÏSF� o� LÏSFMFNSF� o� BNFOOZJCFO� B̓NVOLBLÚSF� MFIFUǮWÏ� UFT[J� ÓSÈTCBO� FOHFEÏMZF[IFUJ�
IPHZ�NFHIBUÈSP[PUU�GFMBEBU�FMMÈUÈTB�ÏSEFLÏCFO�NVOLÈKÈU�B̓CÓSØTÈHPO�JMMFUWF�B[̓0#)�O�LÓWàM�WÏHF[[F��"̓CÓSØTÈHPO�
LÓWàMJ� NVOLBWÏH[ÏTSF� JSÈOZVMØ� FOHFEÏMZU� B̓ CÓSØTÈH� FMOÚLF� JMMFUWF� B[̓ 0#)� JHB[TÈHàHZJ� BMLBMNB[PUUBJ� FTFUÏCFO�
B[̓ 0#)� FMOÚLF� CÈSNJLPS� JOEPLPMÈT� OÏMLàM� WJTT[BWPOIBUKB�� "̓ CÓSØTÈHJ� UJULÈS� B̓ CÓSØTÈHJ� GPHBMNB[Ø� B̓ CÓSØTÈHJ�
ügyintéző, a tisztviselő és az írnok a bíróságon kívüli munkavégzésének engedélyezése esetén is köteles a szolgálati 
jogviszonyból eredő hivatali kötelességeinek eleget tenni.
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47. A fizetési meghagyásos eljárásra vonatkozó átmeneti szabályok

98. §  A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény szerinti fizetési meghagyás végrehajtói kézbesítésére 
vonatkozó határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő napon újrakezdődik.

48. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény rendelkezéseinek eltérő 
alkalmazása

99. §  A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény rendelkezéseit az ebben az alcímben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni.

100. § 	�
� )B� B̓ IBUÈSP[PUU� JEFKǻ� CÓSØTÈHJ� WF[FUǮJ� LJOFWF[ÏT� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� JEFKÏO� KÈSU� MF� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� NFHT[ǻOÏTÏU�
követően a  bírósági vezetői pályázatot haladéktalanul ki kell írni. A  vezetői pályázat elbírálásáig a  kinevezésre 
jogosult a bírósági vezetői állást megbízás útján töltheti be.

� 	�
� )B�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�JEFKF�BMBUU�B̓GPMZBNBUCBO�MÏWǮ�WF[FUǮJ�ÈMMÈTQÈMZÈ[BUJ�FMKÈSÈTPL�MFGPMZUBUÈTB�OFN�WPMU�MFIFUTÏHFT�
a  soron következő eljárási cselekményt a  veszélyhelyzet megszűnését követően kell megtenni. Az  eljárási 
cselekmény elvégzésére meghatározott határidő kezdőnapja a veszélyhelyzet megszűnését követő nap.

� 	�
� )B�B̓CÓSØJ�UFTUàMFU�IBUÈSP[PUU� JEǮSF�NFHWÈMBT[UPUU�UBHKB�NFHCÓ[BUÈTÈOBL�JEǮUBSUBNB�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�JEFKÏO�KÈSU� MF�
vagy a  veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül jár le, a  határozott idő meghosszabbodik mindaddig, 
amíg a veszélyhelyzet megszűnését követően haladéktalanul megtartott választáson a testület új tagját meg nem 
választják.

� 	�
� )B�B̓WF[FUǮJ�WJ[THÈMBU�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�NJBUU�OFN�WPMU�NFHJOEÓUIBUØ�B[̓FMKÈSÈT�NFHJOEÓUÈTÈSB�OZJUWB�ÈMMØ�IBUÈSJEǮ�
a veszélyhelyzet megszűnését követő napon folytatódik.

� 	�
� )B�B̓WF[FUǮJ�WJ[THÈMBU�TPSÈO�B̓TPSPO�LÚWFULF[Ǯ�FMKÈSÈTJ�DTFMFLNÏOZ�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�NJBUU�OFN�WPMU�NFHUFIFUǮ�B[U�
a veszélyhelyzet megszűnését követően kell megtenni. Az eljárási cselekmény elvégzésére meghatározott határidő 
kezdőnapja a veszélyhelyzet megszűnését követő nap.

� 	�
� "[̓ ÚTT[CÓSØJ� ÏSUFLF[MFU� ÏT� B̓ ,ÞSJB� UFMKFT� àMÏTF� o� B̓ SFOEF[WÏOZFL� NFHUBSUÈTÈSB� WPOBULP[Ø� LPSMÈUP[ÈTPLUØM�
FMUÏSǮFO̓o�NFHUBSUIBUØ�

49. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény rendelkezéseinek eltérő 
alkalmazása

101. §  "�CÓSÈL�KPHÈMMÈTÈSØM�ÏT�KBWBEBMNB[ÈTÈSØM�T[ØMØ�������ÏWJ�$-9**��UÚSWÏOZ�	B̓UPWÈCCJBLCBO��#KU�
�SFOEFMLF[ÏTFJU�B[̓FCCFO�
az alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

102. § 	�
� )B�B̓CÓSØJ�ÈMMÈTQÈMZÈ[BUPL�LJÓSÈTÈIP[�LBQDTPMØEØ�FMKÈSÈTJ�DTFMFLNÏOZFLSF�WPOBULP[Ø�IBUÈSJEǮ�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�JEFKF�
alatt járt le, a határidő újrakezdődik a veszélyhelyzet megszűnését követő első napon.

� 	�
� )B� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� JEFKF� BMBUU� B̓ GPMZBNBUCBO� MÏWǮ� CÓSØJ� ÈMMÈTQÈMZÈ[BUJ� FMKÈSÈTPL� MFGPMZUBUÈTB� OFN� WPMU� MFIFUTÏHFT�
a  soron következő eljárási cselekményt a  veszélyhelyzet megszűnését követően kell megtenni. Az  eljárási 
cselekmény elvégzésére meghatározott határidő kezdőnapja a veszélyhelyzet megszűnését követő nap.

� 	�
� "̓#KU��CFO� T[BCÈMZP[PUU� FMKÈSÈTPL� FTFUÏCFO� IB� B[̓ FMKÈSÈT� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU�NJBUU� OFN�WPMU�NFHJOEÓUIBUØ� B[̓ FMKÈSÈT�
NFHJOEÓUÈTÈSB� SFOEFMLF[ÏTSF� ÈMMØ� IBUÈSJEǮ� o� B̓ 	�
̓ CFLF[EÏTCFO� GPHMBMU� LJWÏUFMMFM� o� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU�NFHT[ǻOÏTÏU�
követő napon újrakezdődik.

� 	�
� )B�B̓GFHZFMNJ�FMKÈSÈT�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�NJBUU�OFN�WPMU�LF[EFNÏOZF[IFUǮ�B̓GFHZFMNJ�FMKÈSÈT�LF[EFNÏOZF[ÏTÏSF�OZJUWB�
álló határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő napon folytatódik. Ha az egyéb eljárás, aminek a megindítására 
a határidő években került meghatározásra, a veszélyhelyzet miatt nem volt megindítható, az eljárás elrendelésére 
nyitva álló határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő napon folytatódik.

� 	�
� "̓ #KU��CFO� T[BCÈMZP[PUU� FMKÈSÈTPL� FTFUÏCFO� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� NJBUU� OFN� UFMKFTÓUFUU� FMKÈSÈTJ� DTFMFLNÏOZU�
a veszélyhelyzet megszűnését követően kell megtenni. Az eljárási cselekmény elvégzésére meghatározott határidő 
kezdőnapja a veszélyhelyzet megszűnését követő nap.

� 	�
� )B� B̓ IBUÈSP[PUU� JEFKǻ� CÓSØJ� LJOFWF[ÏT� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� JEFKÏO� KÈSU� MF� WBHZ� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� NFHT[ǻOÏTÏU� LÚWFUǮ�
90 napon belül jár le, a  határozott idő meghosszabbodik mindaddig, amíg a  veszélyhelyzet megszűnését 
követően haladéktalanul le nem folytatják a  határozatlan idejű kinevezéshez vagy a  határozott idejű kinevezés 
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meghosszabbításához szükséges intézkedéseket, eljárásokat, kivéve, ha a  bíró a  nyilatkozata szerint nem kéri 
a határozatlan időre történő bírói kinevezését, illetve a határozott idejű kinevezés meghosszabbítását.

50. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi 
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazása

103. §  A legfőbb ügyész, az  ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az  ügyészi életpályáról szóló 
�����̓ ÏWJ� $-9*7�� UÚSWÏOZ� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� ÃKU�
� SFOEFMLF[ÏTFJU� B[̓ FCCFO� B[̓ BMDÓNCFO� GPHMBMU� FMUÏSÏTFLLFM� LFMM�
alkalmazni.

104. § 	�
� )B� B[̓ àHZÏT[TÏHJ� BMLBMNB[PUUJ� ÈMMÈTQÈMZÈ[BUPL� LJÓSÈTÈIP[� LBQDTPMØEØ� FMKÈSÈTJ� DTFMFLNÏOZFLSF� WPOBULP[Ø� IBUÈSJEǮ�
a veszélyhelyzet ideje alatt járt le, a határidő újrakezdődik a veszélyhelyzet megszűnését követő első napon.

� 	�
� "[̓ ÃKU��CFO� T[BCÈMZP[PUU� FMKÈSÈTPL� UFLJOUFUÏCFO� IB� B[̓ FMKÈSÈT� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� NJBUU� OFN� WPMU� NFHJOEÓUIBUØ�
B[̓FMKÈSÈT�NFHJOEÓUÈTÈSB�SFOEFMLF[ÏTSF�ÈMMØ�IBUÈSJEǮ�o�B̓ 	�
�ÏT� 	�
̓CFLF[EÏTCFO�GPHMBMU�LJWÏUFMMFM�o�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�
megszűnését követő napon újrakezdődik. Ha a  soron következő eljárási cselekmény a  veszélyhelyzet miatt nem 
volt megtehető, azt a  veszélyhelyzet megszűnését követően kell megtenni. Az  eljárási cselekmény elvégzésére 
meghatározott határidő kezdőnapja a veszélyhelyzet megszűnését követő nap.

� 	�
� )B� B̓ GFHZFMNJ� FMKÈSÈT� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� NJBUU� OFN� WPMU� LF[EFNÏOZF[IFUǮ� B̓ GFHZFMNJ� FMKÈSÈT� LF[EFNÏOZF[ÏTÏSF�
nyitva álló határidő a  veszélyhelyzet megszűnését követő napon folytatódik. A  folyamatban lévő fegyelmi eljárás 
határideje a veszélyhelyzet megszűnését követő napon folytatódik.

� 	�
� )B� B[̓ FHZÏC� FMKÈSÈT� BNJOFL� B̓ NFHJOEÓUÈTÈSB� B̓ IBUÈSJEǮ� ÏWFLCFO� LFSàMU� NFHIBUÈSP[ÈTSB� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� NJBUU�
nem volt megindítható, az  eljárás elrendelésére nyitva álló határidő a  veszélyhelyzet megszűnését követő napon 
folytatódik.

� 	�
� )B� B̓ IBUÈSP[PUU� JEFKǻ� àHZÏT[TÏHJ� BMLBMNB[PUUJ� LJOFWF[ÏT� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� JEFKÏO� KÈSU� MF� WBHZ� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU�
megszűnését követő 60 napon belül jár le, a  határozott idő meghosszabbodik mindaddig, amíg a  veszélyhelyzet 
megszűnését követően haladéktalanul le nem folytatják a  határozatlan idejű vagy az  újabb határozott idejű 
kinevezéshez szükséges intézkedéseket, eljárásokat.

� 	�
� )B� B[̓ ÃKU�� ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOUJ� LJSFOEFMÏT� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� JEFKÏO� KÈSU� MF� B̓ IBUÈSP[PUU� JEFKǻ� LJSFOEFMÏT�
meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig.

� 	�
� "̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� JEFKÏO� FMWÏH[FOEǮ� NJOǮTÓUÏTU� UFMKFTÓUNÏOZÏSUÏLFMÏTU� JMMFUWF� JSBUWJ[THÈMBUPU� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU�
megszűnését követő 60 napon belül kell elvégezni, illetve megkezdeni.

� 	�
� )B� B[̓ àHZÏT[TÏHJ� UFTUàMFU� IBUÈSP[PUU� JEǮSF� NFHWÈMBT[UPUU� UBHKB� NFHCÓ[BUÈTÈOBL� JEǮUBSUBNB� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU�
idején járt le, vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül jár le, a határozott idő meghosszabbodik 
mindaddig, amíg a veszélyhelyzet megszűnését követően haladéktalanul megtartott választáson a testület új tagját 
meg nem választják.

51. A jogi személyekre vonatkozó átmeneti szabályok

105. §  "� QPMHÈSJ� KPHJ� T[BCÈMZPL� BMBQKÈO� MÏUSFKÚUU� KPHJ� T[FNÏMZFLSF� ÏT� B̓ OFN� KPHJ� T[FNÏMZ� T[FSWF[FUFLSF� 	F[FO� BMDÓN�
BMLBMNB[ÈTÈCBO� B̓ UPWÈCCJBLCBO� FHZàUU�� KPHJ� T[FNÏMZ
� B̓ 1UL�� SFOEFMLF[ÏTFJU� JMMFUWF� B̓ KPHJ� T[FNÏMZSF� WPOBULP[Ø�
jogszabályi rendelkezéseket 2020. december 31. napjáig az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

106. § 	�
� "̓KPHJ�T[FNÏMZ�EÚOUÏTIP[Ø�T[FSWÏOFL
B
� àMÏTF�B̓UBH�FMFLUSPOJLVT�IÓSLÚ[MǮ�FT[LÚ[�JHÏOZCFWÏUFMÏWFM�UÚSUÏOǮ�SÏT[WÏUFMÏWFM�JT�NFHUBSUIBUØ�WBHZ
C
� IBUÈSP[BUIP[BUBMÈSB�o�IB�B̓ KPHJ� T[FNÏMZSF�WPOBULP[Ø� UÚSWÏOZJ�FMǮÓSÈT�B[̓àMÏT� UBSUÈTB�OÏMLàMJ�EÚOUÏTIP[BUBMU�

OFN�[ÈSKB�LJ�o�B[̓àHZWF[FUÏT�LF[EFNÏOZF[ÏTÏSF�àMÏT�UBSUÈTB�OÏMLàM�JT�TPS�LFSàMIFU
akkor is, ha a jogi személy létesítő okirata e lehetőségekről és annak feltételeiről nem rendelkezik.

� 	�
� "[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� BMLBMNB[ÈTÈOBL� LàMÚOÚTFO� BCCBO� B[̓ FTFUCFO� WBO�IFMZF� IB� B̓ EÚOUÏTIP[Ø� T[FSW� àMÏTF� B[̓ ÏSJOUFUU�
létszám miatt az  ülés tervezett megtartása idején hatályos járványügyi korlátozások miatt előreláthatóan nem 
UBSUIBUØ�NFH�B̓UBHPL�UFMKFT�MÏUT[ÈNCBO�WBMØ�T[FNÏMZFT�NFHKFMFOÏTF�NFMMFUU��"[̓	�
̓CFLF[EÏT�B
̓QPOUKB�BMLBMNB[IBUØ�
akkor is, ha a döntéshozó szerv ülésén egyes tagok személyesen megjelennek.

� 	�
� )B� KPHT[BCÈMZ� B̓ KPHJ� T[FNÏMZ� EÚOUÏTIP[Ø� T[FSWF� àMÏTÏOFL� OZJMWÈOPTTÈHÈU� ÓSKB� FMǮ� B̓ EÚOUÏTIP[Ø� T[FSW�
IBUÈSP[BUIP[BUBMÈSB�B[̓	�
̓CFLF[EÏT�C
̓QPOUKB�T[FSJOUJ�NØEPO�OFN�LFSàMIFU�TPS�
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107. § 	�
� )B� B̓ KPHJ� T[FNÏMZ� MÏUFTÓUǮ� PLJSBUB� B[̓ FMFLUSPOJLVT� IÓSLÚ[MǮ� FT[LÚ[ÚL� IBT[OÈMBUÈOBL� JMMFUWF� B[̓ àMÏT� UBSUÈTB� OÏMLàMJ�
döntéshozatalnak a  szabályairól nem rendelkezik, ezeknek a  szabályoknak a  megállapítására és a  tagokkal való 
LÚ[MÏTÏSF� B̓ KPHJ� T[FNÏMZ� àHZWF[FUÏTF� o� UÚCC� ÚOÈMMØBO� FMKÈSØ� WF[FUǮ� UJT[UTÏHWJTFMǮ� FTFUÏO� B̓ NVOLÈMUBUØJ� KPHPL�
HZBLPSMÈTÈSB�GFMKPHPTÓUPUU�WF[FUǮ�UJT[UTÏHWJTFMǮ�o�KPHPTVMU�B̓LÚWFULF[Ǯ�SFOEFMLF[ÏTFL�CFUBSUÈTB�NFMMFUU�
B
� B̓ OBQJSFOESF� WPOBULP[Ø� SÏT[MFUFT� UÈKÏLP[UBUÈT� OFN�NFMMǮ[IFUǮ� <1UL�� �����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF>� ÏT� B̓ IBUÈSP[BU�

tervezetét a taggal közölni kell,
C
� FMFLUSPOJLVT�IÓSLÚ[MǮ�FT[LÚ[�ÞUKÈO�WBMØ�KFMFOMÏUSF�WPOBULP[ØBO

CB
� NFH� LFMM� IBUÈSP[OJ� B[̓ JHÏOZCF� WFIFUǮ� B̓ UBHPL� B[POPTÓUÈTÈU� ÏT� B̓ UBHPL� LÚ[ÚUUJ� LÚMDTÚOÚT� ÏT�
korlátozásmentes kommunikációt biztosító elektronikus hírközlő eszközöket és informatikai 
alkalmazásokat, és

CC
� IB�B̓KPHJ�T[FNÏMZ�àHZWF[FUÏTF�B̓UBHPLBU�	LÏQWJTFMǮJLFU
�T[FNÏMZFTFO�OFN�JTNFSJ�NFH�LFMM�IBUÈSP[OJ�
a személyazonosság igazolásának módját,

D
� àMÏT�UBSUÈTB�OÏMLàMJ�EÚOUÏTIP[BUBM�FTFUÏO
DB
� B̓T[BWB[BU�NFHLàMEÏTÏSF�MFHBMÈCC���OBQPU�LFMM�CJ[UPTÓUBOJ
DC
� B̓1UL�������̓f�	�
o	�
̓CFLF[EÏTÏU�BMLBMNB[OJ�LFMM
DD
� B̓ UBH� T[BWB[BUB� BLLPS� ÏSWÏOZFT� IB� BCCØM� FHZÏSUFMNǻFO� NFHÈMMBQÓUIBUØ� B̓ UBH� T[FNÏMZF�

	OÏW� MBLØIFMZ� WBHZ� T[ÏLIFMZ� T[FSWF[FU� FTFUÏO� LÏQWJTFMǮKÏOFL� OFWF
� B̓ T[BWB[ÈTSB� CPDTÈUPUU�
IBUÈSP[BUUFSWF[FU�NFHKFMÚMÏTF�o�UÚCC�IBUÈSP[BUJ�KBWBTMBU�FTFUÏO�B̓IBUÈSP[BUUFSWF[FUFL�TPST[ÈNB�o�ÏT�
az arra adott szavazat, és

DE
� B̓UBH�B̓T[BWB[BUÈU�B̓����̓f�CBO�NFHIBUÈSP[PUU�NØEPO�JT�NFHLàMEIFUJ�
� 	�
� "̓ KPHJ� T[FNÏMZ� GFMàHZFMǮCJ[PUUTÈHB� UBHKÈOBL� ÏT� B̓ KPHJ� T[FNÏMZ� ÈMMBOEØ� LÚOZWWJ[THÈMØKÈOBL� UÈKÏLP[UBUÈTÈSB� ÏT�

a döntéshozó szerv ülésén való részvételére a tagokkal azonos módon kerül sor.
� 	�
� "̓ KPHJ� T[FNÏMZ� FSSF� LJKFMÚMU� WF[FUǮ� UJT[UTÏHWJTFMǮKF� WF[FUJ� MF� B̓ EÚOUÏTIP[Ø� T[FSW� àMÏTÏU� ÏT� LÏT[ÓUJ� FM� B̓ EÚOUÏTIP[Ø�

szerv ülésének jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés megtartásának körülményeit is. Ha az ülésen 
valamennyi tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesz részt, jelenléti ívet nem kell készíteni, azonban 
B̓ KFHZ[ǮLÚOZWOFL� UBSUBMNB[OJB� LFMM� B[̓ àMÏTFO� FMFLUSPOJLVT� IÓSLÚ[MǮ� FT[LÚ[� ÞUKÈO� SÏT[U� WFWǮ� UBHPL� BEBUBJU�� &HZÏC�
esetben a  jelenléti íven kell feltüntetni az  ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tagok adatait. 
Ha  az  ülésen valamennyi tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesz részt, a  jegyzőkönyvet az  ülést 
levezető vezető tisztségviselő írja alá.

� 	�
� "̓ KPHJ� T[FNÏMZ� àHZWF[FUÏTF� LÚUFMFT� o� JEFÏSUWF� B̓ SFOEFMLF[ÏTÏSF� ÈMMØ� FMFLUSPOJLVT� IÓSLÚ[MǮ� FT[LÚ[� WBHZ� NÈT�
T[FNÏMZB[POPTÓUÈTU� MFIFUǮWÏ� UFWǮ� FMFLUSPOJLVT� FT[LÚ[� TFHÓUÏTÏWFM� UÚSUÏOǮ� UÈKÏLP[UBUÈTU� JT� o� NFHUFOOJ� NJOEFOU�
BOOBL�ÏSEFLÏCFO�IPHZ�B̓UBHPL�B̓EÚOUÏTIP[BUBMMBM�ÚTT[FGàHHǮ�B[̓ 	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ� UÈKÏLP[UBUÈTU�ÏT�PLJSBUPLBU�
megkapják, valamint, hogy a meghozott döntésekről tájékoztatást kapjanak.

108. § 	�
� )B� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� JEFKF� BMBUU� B̓ KPHJ� T[FNÏMZ� àHZWF[FUÏTF� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FUCFO� BMLBMNB[BOEØ� KPHT[BCÈMZJ�
rendezések alkalmazásával a döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó ügyben határozott, e döntést a veszélyhelyzet 
megszűnését követő legfeljebb 90. napra összehívandó rendkívüli döntéshozó szervi ülés napirendjére kell tűzni. 
Ha az utólagos döntéshozó szervi határozat a korábbi döntést megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi, az nem 
érinti az azt megelőzően keletkezett jogokat és kötelezettségeket. A  jogi személy ügyvezetése a döntéshozó szerv 
IBUÈTLÚSÏCF�UBSUP[Ø�àHZCFO�NFHIP[PUU�LPSÈCCJ�EÚOUÏTÏÏSU�B̓1UL�������̓f�B�T[FSJOU�GFMFM�B̓KPHJ�T[FNÏMMZFM�T[FNCFO�

� 	�
� "̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�NFHT[ǻOÏTÏU�LÚWFUǮ� MFHGFMKFCC�����OBQSB�ÚTT[FIÓWBOEØ� SFOELÓWàMJ�EÚOUÏTIP[Ø�àMÏT�OBQJSFOEKÏSF�
kell tűzni továbbá a  jogi személy vezető tisztségviselőjének vagy testületi tagjának, valamint az  állandó 
könyvvizsgálójának a veszélyhelyzet ideje alatt megszűnt megbízatása miatti intézkedést, ha a veszélyhelyzet ideje 
alatt a megbízatás meghosszabbításáról vagy új személy megbízásáról a jogi személy nem határozott.

� 	�
� "̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�NFHT[ǻOÏTÏU�LÚWFUǮ� MFHGFMKFCC�����OBQSB�ÚTT[FIÓWBOEØ� SFOELÓWàMJ�EÚOUÏTIP[Ø�àMÏT�OBQJSFOEKÏSF�
LFMM� Uǻ[OJ� LPSMÈUPMU� GFMFMǮTTÏHǻ� UÈSTBTÈH�FTFUÏO�B̓1UL�� ������̓f�ÈCBO� JMMFUWF�B̓ UÚS[TUǮLF�LÚUFMF[Ǯ� MFT[ÈMMÓUÈTB�FTFUÏO�
B̓1UL��������̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�ÏT�B̓1UL��������̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�NFHKFMÚMU�IBUÈSP[BUPLBU�IB�B[PL�NFHIP[BUBMÈSB�
a veszélyhelyzet ideje alatt nem kerülhetett sor.

� 	�
� "̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�NFHT[ǻOÏTÏU�LÚWFUǮ� MFHGFMKFCC�����OBQSB�ÚTT[FIÓWBOEØ� SFOELÓWàMJ�EÚOUÏTIP[Ø�àMÏT�OBQJSFOEKÏSF�
LFMM� Uǻ[OJ� [ÈSULÚSǻFO� NǻLÚEǮ� SÏT[WÏOZUÈSTBTÈH� FTFUÏO� B̓ 1UL�� ������̓ f�ÈCBO� JMMFUWF� LÚUFMF[Ǯ� BMBQUǮLF� MFT[ÈMMÓUÈT�
FTFUÏO� B̓ 1UL�� ������̓ f�ÈCBO� ÏT� B̓ 1UL�� ������̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏCFO�NFHKFMÚMU� IBUÈSP[BUPLBU� IB� B[PL�NFHIP[BUBMÈSB�
a veszélyhelyzet ideje alatt nem kerülhetett sor.
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109. § 	�
� )B� B̓ KPHJ� T[FNÏMZ� WF[FUǮ� UJT[UTÏHWJTFMǮKÏOFL� WBHZ� GFMàHZFMǮCJ[PUUTÈHB� BVEJUCJ[PUUTÈHB� WBMBNJOU� KPHT[BCÈMZ�
vagy a  létesítő okirat rendelkezése alapján létrehozott más testületi szerve tagjának, valamint az  állandó 
LÚOZWWJ[THÈMØKÈOBL�NFHCÓ[BUÈTB�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU� JEFKF�BMBUU� T[ǻOU�NFH�o�LJWÏWF�B̓1UL�� �����̓f� 	�
̓CFLF[EÏT� D
� F
�
G 
� WBHZ�H
̓QPOUKB� T[FSJOUJ�NFHT[ǻOÏTJ�PLPU� ÏT�B̓ GFMàHZFMFUJ� KPHLÚSÏCFO�FMKÈSØ�IBUØTÈH�WBHZ�CÓSØTÈH�IBUÈSP[BUÈWBM�
UÚSUÏOǮ� NFHT[ǻOÏT� FTFUÏU� o� B̓ NFHCÓ[BUÈT� B̓ KPHJ� T[FNÏMZOFL� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FUCFO� BMLBMNB[BOEØ� KPHT[BCÈMZJ�
SFOEF[ÏTFL� BMLBMNB[ÈTÈWBM� IP[PUU� IBUÈSP[BUB� IJÈOZÈCBO� B̓ ����̓ f� T[FSJOUJ� EÚOUÏTIP[Ø� T[FSWJ� àMÏT� IBUÈSP[BUÈCBO�
foglalt időpontig, de legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig fennmarad.

� 	�
� )B� B̓ KPHJ� T[FNÏMZ� WF[FUǮ� UJT[UTÏHWJTFMǮKÏOFL� WBHZ� GFMàHZFMǮCJ[PUUTÈHB� BVEJU� CJ[PUUTÈHB� WBMBNJOU� KPHT[BCÈMZ�
vagy a  létesítő okirat rendelkezése alapján létrehozott más testületi szerve tagjának, valamint az  állandó 
LÚOZWWJ[THÈMØKÈOBL� NFHCÓ[BUÈTB� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� NFHT[ǻOÏTÏU� LÚWFUǮFO� B[POCBO� B̓ ����̓ f� T[FSJOUJ� EÚOUÏTIP[Ø�
T[FSWJ�àMÏT�o�OZJMWÈOPTBO�NǻLÚEǮ� SÏT[WÏOZUÈSTBTÈH�FTFUÏO�IB�B̓����̓f�BMBQKÈO�LÚ[HZǻMÏT�ÚTT[FIÓWÈTÈSB�LFSàM� TPS�
B̓LÚ[HZǻMÏT�o�OBQKB�FMǮUU�T[ǻOJL�NFH�o�B̓1UL�������̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏSF�UFLJOUFU�OÏMLàM�o�B̓NFHT[ǻOU�NFHCÓ[BUÈT�NJBUU�
szükséges határozathozatalt az ülés napirendjére kell tűzni és a döntéshozó szerv ülésén arról döntés hozható azzal, 
IPHZ�F̓T[FNÏMZ�NFHCÓ[BUÈTB�o�LJWÏWF�B̓1UL�������̓f�	�
̓CFLF[EÏT�D
�F
�G 
�WBHZ�H
̓QPOUKB�T[FSJOUJ�NFHT[ǻOÏTJ�PLPU�ÏT�
B̓GFMàHZFMFUJ�KPHLÚSÏCFO�FMKÈSØ�IBUØTÈH�WBHZ�CÓSØTÈH�IBUÈSP[BUÈWBM�UÚSUÏOǮ�NFHT[ǻOÏT�FTFUÏU�o�B̓EÚOUÏTIP[Ø�T[FSW�
határozatában foglalt időpontig, de legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig fennmarad.

� 	�
� )B� B̓ KPHJ� T[FNÏMZ� WF[FUǮ� UJT[UTÏHWJTFMǮKÏOFL� WBHZ� GFMàHZFMǮCJ[PUUTÈHB� BVEJU� CJ[PUUTÈHB� WBMBNJOU� KPHT[BCÈMZ�
vagy a  létesítő okirat rendelkezése alapján létrehozott más testületi szerve tagjának, valamint az  állandó 
LÚOZWWJ[THÈMØKÈOBL� NFHCÓ[BUÈTB� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� NFHT[ǻOÏTÏU� LÚWFUǮ� ��� OBQPO� CFMàM� T[ǻOJL� NFH� ÏT� B̓ ����̓ f�
o� OZJMWÈOPTBO�NǻLÚEǮ� SÏT[WÏOZUÈSTBTÈH� FTFUÏO� B̓ ����̓ f� o� BMBQKÈO� EÚOUÏTIP[Ø� T[FSWJ� àMÏTU� OFN� LFMM� ÚTT[FIÓWOJ�
a  jogi személy köteles a  megszűnt megbízatás miatt szükséges döntés meghozatala érdekében a  veszélyhelyzet 
megszűnését követő legfeljebb 90. napra a  döntéshozó szervének ülését összehívni azzal, hogy e  személy 
NFHCÓ[BUÈTB�o�LJWÏWF�B̓1UL�������̓f� 	�
̓CFLF[EÏT�D
�F
� G 
�WBHZ�H
̓QPOUKB�T[FSJOUJ�NFHT[ǻOÏTJ�PLPU�ÏT�B̓ GFMàHZFMFUJ�
KPHLÚSÏCFO� FMKÈSØ� IBUØTÈH� WBHZ� CÓSØTÈH� IBUÈSP[BUÈWBM� UÚSUÏOǮ� NFHT[ǻOÏT� FTFUÏU� o� B̓ EÚOUÏTIP[Ø� T[FSW�
határozatában foglalt időpontig, de legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig fennmarad.

� 	�
� "̓ KPHJ� T[FNÏMZ� WF[FUǮ� UJT[UTÏHWJTFMǮLCǮM� ÈMMØ� àHZWF[FUǮ� UFTUàMFUF� GFMàHZFMǮCJ[PUUTÈHB� BVEJU� CJ[PUUTÈHB� WBMBNJOU�
KPHT[BCÈMZ� WBHZ� B̓ MÏUFTÓUǮ� PLJSBU� SFOEFMLF[ÏTF� BMBQKÈO� MÏUSFIP[PUU� NÈT� UFTUàMFUJ� T[FSWF� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO� FHZàUU��
UFTUàMFU
�àMÏTFJU�FMFLUSPOJLVT�IÓSLÚ[MǮ�FT[LÚ[�ÞUKÈO�WBHZ�NÈT�T[FNÏMZB[POPTÓUÈTU�MFIFUǮWÏ�UFWǮ�FMFLUSPOJLVT�FT[LÚ[�
igénybevételével is megtarthatja, vagy írásbeli egyeztetést folytathat és a  jogi személy irányításával kapcsolatos 
döntéseket írásban is meghozhatja. Az ülésezésre és a döntéshozatal szabályaira a veszélyhelyzetben alkalmazandó 
jogszabályi rendelkezések alkalmazásával meghatározott eljárásrend e  törvény hatálya alatt is alkalmazható. 
Ha az  elektronikus hírközlő eszköz vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz útján való 
tanácskozás és döntéshozatal szabályaira nincs elfogadott eljárásrend vagy az  eltér az  e  törvényben foglaltaktól, 
az  ülésezés és a  döntéshozatal szabályait a  testület elnöke, akadályoztatása esetén helyettese, ennek hiányában 
az  elnök által kijelölt, mindezek hiányában az  ügyvezetés által felkért tag határozza meg és közli az  érintettekkel. 
"[̓ÓSÈTCFMJ�FHZF[UFUÏT�ÏT�EÚOUÏTIP[BUBM�FMFLUSPOJLVT�à[FOFUWÈMUÈTTBM�	F�NBJM
�JT�UÚSUÏOIFU�

110. § 	�
� )B� B̓ KPHJ� T[FNÏMZ� MÏUFTÓUǮ� PLJSBUB� FMUÏSǮFO� OFN� SFOEFMLF[JL� B̓ KPHJ� T[FNÏMZ� T[FSWFJ� B[̓ ÓSÈTCFMJ� KPHOZJMBULP[BUPLBU�
o� JEFÏSUWF� B̓EÚOUÏTIP[Ø� T[FSW�NǻLÚEÏTÏWFM� ÚTT[FGàHHǮ�PLJSBUPLBU� JT� o�NJOǮTÓUFUU� WBHZ�NJOǮTÓUFUU� UBOÞTÓUWÈOZPO�
alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy elektronikus bélyegzővel, ennek hiányában azonosításra 
visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel aláírva a tag elektronikus levelezési címére 
	F�NBJM
�JT�NFHLàMEIFUJL�

� 	�
� "̓ UBHPL� B̓ KPHJ� T[FNÏMMZFM� LBQDTPMBUPT� KPHOZJMBULP[BUBJLBU� FMFLUSPOJLVT� à[FOFUCFO� 	F�NBJM
� JT� LÚ[ÚMIFUJL� B̓ KPHJ�
személlyel. Ha a  jogi személy létesítő okiratából más nem következik, a  jogi személy tagnak a  jognyilatkozatát 
minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással, ennek hiányában 
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel kell aláírnia. Ha a jogi személy 
létesítő okiratából más nem következik, a  természetes személy tag a  jognyilatkozata elektronikus aláírására nem 
köteles, azonban a jognyilatkozatnak a tag azonosíthatóságához szükséges adatokat tartalmaznia kell.

� 	�
� &̓f�T[FSJOUJ�FMFLUSPOJLVT�à[FOFUCFO�GPHMBMU�OZJMBULP[BU�FMFLUSPOJLVT�ÓSÈTCFMJ�KPHOZJMBULP[BUOBL�NJOǮTàM�

111. §  A jogi személy döntéshozó szerve vagy ügyvezetése a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendelkezések 
alkalmazásával hozott határozata bírósági felülvizsgálata során az  érintett határozat bírósági hatályon kívül 
helyezésére annak létesítő okiratba ütközése miatt nem kerülhet sor, ha a határozat kizárólag a veszélyhelyzetben 
alkalmazandó jogszabályi rendezések alkalmazása miatt ütközik a létesítő okiratba.
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112. § 	�
� )B�B̓ T[ÈNWJUFMSǮM� T[ØMØ�������ÏWJ�$�� UÚSWÏOZ�T[FSJOUJ�CFT[ÈNPMØ�LÏT[ÓUÏTÏSF�LÚUFMF[FUU� KPHJ� T[FNÏMZ� MÏUFTÓUǮ�PLJSBUB�
a  beszámoló elfogadásához a  döntéshozó szervnek legalább a  szavazatok háromnegyedes szótöbbséggel 
meghozott határozatát írja elő és a döntéshozó szerv a beszámoló elfogadásában nem akadályozott, a döntéshozó 
szerv az e törvény hatálybalépését megelőző üzleti évre vonatkozó beszámolóról szóló döntés meghozataláig, ilyen 
döntés hiányában 2020. szeptember 30-ig egyéb ügyben kizárólag valamennyi tag egyhangú határozatával hozhat 
határozatot.

� 	�
� "[̓	�
̓CFLF[EÏTCF�àULÚ[Ǯ�IBUÈSP[BU�ÏSWÏOZUFMFO�ÏT�BOOBL�BMBQKÈO�B̓KPHJ�T[FNÏMZU�OZJMWÈOUBSUØ�T[FSW�B̓KPHJ�T[FNÏMZSF�
vonatkozó adatváltozást nem vehet nyilvántartásba.

113. § 	�
� /ZJMWÈOPTBO�NǻLÚEǮ�SÏT[WÏOZUÈSTBTÈH�FTFUÏO�B̓����̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏOFL�B̓EÚOUÏTIP[Ø�T[FSW�LÚUFMF[Ǯ�ÚTT[FIÓWÈTÈSB�
vonatkozó rendelkezése nem alkalmazható.

� 	�
� )B� B̓ LÚ[HZǻMÏT� B̓ OZJMWÈOPTBO� NǻLÚEǮ� SÏT[WÏOZUÈSTBTÈH� àHZWF[FUÏTÏU� EÚOUÏTFL� NFHIP[BUBMÈSB� GFMIBUBMNB[UB�
o̓ JEFÏSUWF� B̓ TBKÈU� SÏT[WÏOZ�NFHT[FS[ÏTÏSF� WPOBULP[Ø�EÚOUÏTU� JT� o� ÏT� B̓ GFMIBUBMNB[ÈT� JEǮUBSUBNB�B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU�
ideje alatt járt le, a  felhatalmazás időtartama a  veszélyhelyzet megszűnését követő soron következő közgyűlés 
időpontjáig meghosszabbodik, kivéve, ha az  ügyvezetés a  felhatalmazás tárgyában a  veszélyhelyzetben 
alkalmazandó jogszabályi rendezések alkalmazásával döntést hozott.

� 	�
� /ZJMWÈOPTBO� NǻLÚEǮ� SÏT[WÏOZUÈSTBTÈH� FTFUÏO� IB� B̓ SÏT[WÏOZFTFL� B̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� GFMUÏUFMFL� T[FSJOU� LÏSJL�
a  közgyűlés összehívását a  nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése által elfogadott az  alapszabály 
módosítása utólagos jóváhagyása céljából, a  veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendezések 
BMLBMNB[ÈTÈWBM�FMIBUÈSP[PUU�BMBQT[BCÈMZNØEPTÓUÈT�B̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOU�ÚTT[FIÓWPUU�LÚ[HZǻMÏT�OBQKÈU�LÚWFUǮ�OBQPO�
hatályát veszti, ha azt a közgyűlés utólagosan nem hagyja jóvá.

� 	�
� "̓SÏT[WÏOZFTFLFU�B[̓àHZWF[FUÏT�ÈMUBM�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�JEFKF�BMBUU�NFHIP[PUU�B̓CFT[ÈNPMØSØM�ÏT�B[̓BEØ[PUU�FSFENÏOZ�
felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából a  közgyűlés összehívásának kezdeményezési joga 
2020. május 31-éig a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendezések alkalmazásával, vagy ha a nyilvánosan 
működő részvénytársaság üzleti éve a naptári évtől eltér, az ügyvezetésnek a beszámolóról és az adózott eredmény 
felhasználásáról döntő határozatának nyilvánosságra hozatalától számított 30 napos jogvesztő határidőn belül 
B̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�GFMUÏUFMFLLFM�JMMFUJ�NFH�

� 	�
� )B� B̓ SÏT[WÏOZFTFL� B̓ UÈSTBTÈH� T[ÈNWJUFMJ� UÚSWÏOZ� T[FSJOUJ� CFT[ÈNPMØKÈWBM� ÚTT[FGàHHÏTCFO� B̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOU�
nem kezdeményezték a közgyűlés összehívását, az osztalék kifizetésre kerülhet, és az ügyvezetésnek a beszámoló 
elfogadásáról, és az  osztalékról szóló döntése, valamint az  osztalék kifizetése a  következő közgyűlés napirendjén 
nem szerepelhet. Ha a közgyűlés összehívását a részvényesek a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójával 
összefüggésben kezdeményezték, az  osztalék kifizetésére csak azt követően kerülhet sor, ha a  beszámolót 
és az  osztalék kifizetését a  közgyűlés utólagosan jóváhagyta. A  közgyűlés összehívásának kezdeményezése 
FTFUÏO� B̓ LÚ[HZǻMÏTJ� NFHIÓWØU� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� NFHT[ǻOÏTÏU� LÚWFUǮ� ��� OBQPO� CFMàM� IB� B̓ SÏT[WÏOZFTJ� LÏSFMFN�
LÏ[IF[WÏUFMFLPS� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU�NÈS�NFHT[ǻOU� B̓ SÏT[WÏOZFTJ� LÏSFMFN�LÏ[IF[WÏUFMÏUǮM� T[ÈNÓUPUU� ���OBQPO�CFMàM�
kell közzétenni.

� 	�
� "̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� NFHT[ǻOÏTÏU� LÚWFUǮ� ��� OBQPT� KPHWFT[UǮ� IBUÈSJEǮO� CFMàM� B̓ T[BWB[BUPL� MFHBMÈCC� ���ÈWBM�
rendelkező részvényesek kérhetik a  közgyűlés összehívását az  ügyvezetés által a  veszélyhelyzet ideje alatt 
NFHIP[PUU� o� B[̓ 	�
̓ CFLF[EÏTCFO� OFN� FNMÓUFUU� o� LÚ[HZǻMÏTJ� IBUÈSP[BUPL� VUØMBHPT� KØWÈIBHZÈTB� DÏMKÈCØM��
A  közgyűlés összehívásának joga azokat a  részvényeseket illeti meg, akik az  eredetileg közzétett meghívóban 
vagy a  veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendezések alkalmazásával közzétett felhívásban megjelölt 
közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a  nyilvánosan működő 
részvénytársaság részvénykönyvében szerepelnek. A  felhívás alapján lefolytatott tulajdonosi megfeleltetésre 
és részvénykönyvi bejegyzésre a  közgyűlést megelőző részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozó rendelkezések 
BMLBMNB[BOEØL�� "̓ LÚ[HZǻMÏTJ� NFHIÓWØU� o� B̓ SÏT[WÏOZFTJ� LÏSFMFN� KPHWFT[UǮ� IBUÈSJEǮO� CFMàMJ� LÏ[IF[WÏUFMÏUǮM�
T[ÈNÓUPUU̓o����OBQPO�CFMàM�LFMM�LÚ[[ÏUFOOJ�

� 	�
� )B� B[̓ 	�
̓ CFLF[EÏTCFO� NFHIBUÈSP[PUU� B̓ NFHIÓWØ� LÚ[[ÏUÏUFMÏSF� WPOBULP[Ø� IBUÈSJEǮJH� T[BCÈMZPT� SÏT[WÏOZFTJ�
LÏSFMFN�ÏSLF[JL�B̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�LÚ[HZǻMÏT�ÚTT[FIÓWÈTÈSB�JT�B[̓	�
̓CFLF[EÏTUǮM�FMUÏSǮFO�B̓LÚ[HZǻMÏTJ�NFHIÓWØ�
LÚ[[ÏUÏUFMÏSF�B̓	�
̓CFLF[EÏTCFO�NFHIBUÈSP[PUU�IBUÈSJEǮJH�LFMM�IPHZ�TPS�LFSàMKÚO�ÞHZ�IPHZ�B̓NFHIÓWØCBO�B[̓	�
�ÏT�
B̓	�
̓CFLF[EÏTTFM�ÏSJOUFUU�OBQJSFOEFL�JT�GFMUàOUFUÏTSF�LFSàMKFOFL�

114. § 	�
� )B� B̓ KPHJ� T[FNÏMZ� àHZWF[FUÏTF� F̓ UÚSWÏOZ� IBUÈMZCBMÏQÏTF� OBQKÈJH� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FUCFO� BMLBMNB[BOEØ� KPHT[BCÈMZJ�
rendezések alkalmazásával döntéshozatalt már kezdeményezett, a  döntéshozó szervének ülését már összehívta 
vagy a döntéshozó szerv ülés tartása nélkül döntéshozatalát már kezdeményezte, a döntéshozó szerv ülését vagy 
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határozathozatalt a  veszélyhelyzet megszűnését megelőző napon hatályos, a  veszélyhelyzetben alkalmazandó 
KPHT[BCÈMZJ� SFOEFMLF[ÏTFL� T[FSJOU�LFMM� MFGPMZUBUOJ� B[POCBO�B̓����̓f� SFOEFMLF[ÏTFJU�FCCFO�B[̓FTFUCFO� JT�BMLBMNB[OJ�
kell. Az  e  bekezdés szerint meghozott határozatot ezen alcím alkalmazásában úgy kell tekinteni, mintha azt 
a veszélyhelyzet ideje alatt hozták volna meg.

� 	�
� "[̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOU�NFHIP[PUU�IBUÈSP[BU�UFLJOUFUÏCFO�B̓����̓f�CBO�T[FSFQMǮ�KPHWFT[UǮ�IBUÈSJEǮLFU�B̓IBUÈSP[BU�
nyilvánosságra hozatalának napjától kell számítani.

52. A társasházakra vonatkozó átmeneti szabályok

115. §  "� UÈSTBTIÈ[BL� o� B̓ UÈSTBTIÈ[BLSØM� T[ØMØ� KPHT[BCÈMZPLUØM� FMUÏSǮFO� o� B[̓ FCCFO� B[̓ BMDÓNCFO� GPHMBMUBL� T[FSJOU�
működhetnek.

116. § 	�
� )B� B[̓ ÏWFT� FMT[ÈNPMÈTSØM� ÏT� B̓ LÚWFULF[Ǯ� ÏWJ� LÚMUTÏHWFUÏTSǮM� WBMØ� EÚOUÏT� WBHZ� NÈT� LÚUFMF[Ǯ� EÚOUÏT� IBUÈSJEFKF�
a  veszélyhelyzet ideje alatt járt le, és ezekben az  ügyekben a  veszélyhelyzet ideje alatt irányadó szabályok 
alkalmazásával nem született döntés, akkor e tárgykörökben a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül 
kell a közgyűlésnek döntenie.

� 	�
� )B� B̓ LÚ[HZǻMÏTJ� EÚOUÏT� ÓSÈTCFMJ� T[BWB[ÈTTBM� UÚSUÏOǮ� NFHIP[BUBMÈU� B̓ UVMBKEPOJ� IÈOZBE� �����ÏWFM� SFOEFMLF[Ǯ�
tulajdonostársak a  veszélyhelyzet ideje alatt irányadó szabályok szerint a  veszélyhelyzet megszűnéséig kérték, 
az  írásbeli szavazást és eredményének közlését a  kérelem benyújtásakor hatályos rendelkezések szerint kell 
lefolytatni.

117. § 	�
� )B� B̓ LÚ[ÚT� LÏQWJTFMǮ� 	JOUÏ[ǮCJ[PUUTÈH
� NFHCÓ[BUÈTB� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� JEFKF� BMBUU� KÈSU� MF� B̓ LÚ[ÚT� LÏQWJTFMǮ�
	JOUÏ[ǮCJ[PUUTÈH
� B[̓ ÞK� LÚ[ÚT� LÏQWJTFMǮ� 	JOUÏ[ǮCJ[PUUTÈH
� NFHWÈMBT[UÈTÈJH� EF� MFHLÏTǮCC� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU�
NFHT[ǻOÏTÏU�LÚWFUǮ�����OBQJH�LÚUFMFT�B̓GFMBEBUBJU�o�WÈMUP[BUMBO�EÓKB[ÈT�NFMMFUU�o�FMMÈUOJ�

� 	�
� )B� B̓ LÚ[ÚT� LÏQWJTFMǮ� 	JOUÏ[ǮCJ[PUUTÈH
� NFHCÓ[BUÈTB� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� JEFKF� BMBUU� B[̓ 	�
̓ CFLF[EÏTCFO� GPHMBMUBLPO�
LÓWàMJ� PLCØM� T[ǻOU�NFH� WBHZ� B̓ LÚ[ÚT� LÏQWJTFMǮ� 	JOUÏ[ǮCJ[PUUTÈH
� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� GPMZUÈO� OFN� WPMU� LÏQFT� FMMÈUOJ�
B̓GFMBEBUBJU�B[̓ÞK�LÚ[ÚT�LÏQWJTFMǮ�	JOUÏ[ǮCJ[PUUTÈH
�NFHWÈMBT[UÈTÈJH�B̓GFMBEBUPLBU�B̓T[ÈNWJ[THÈMØ�CJ[PUUTÈH�MÈUKB�FM��
Számvizsgáló bizottság hiányában, vagy ha a veszélyhelyzet folytán a számvizsgáló bizottság sem volt képes eljárni, 
B[̓ÞK�LÚ[ÚT�LÏQWJTFMǮ�	JOUÏ[ǮCJ[PUUTÈH
�NFHWÈMBT[UÈTÈJH�B̓GFMBEBUPLBU�CÈSNFMZ�UVMBKEPOPTUÈST�FMMÈUIBUKB�

� 	�
� "[̓ 	�
� ÏT� 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� FTFUCFO� B[̓ ÞK� LÚ[ÚT� LÏQWJTFMǮU� 	JOUÏ[ǮCJ[PUUTÈHPU
� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� NFHT[ǻOÏTÏU�
követő 90 napon belül kell megválasztani, feltéve, hogy erről a  veszélyhelyzet ideje alatt irányadó szabályok 
alkalmazásával nem született döntés.

118. §  Ha a  társasház szerveinek törvényességi felügyeleti eljárása a veszélyhelyzet ideje alatt irányadó szabályok szerint 
félbeszakadt, az eljárás a félbeszakadás oka elhárulásának napján vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő napon 
folytatódik, és e naptól a határidők újra kezdődnek.

53. A köztestületekre vonatkozó eltérő rendelkezések

119. § 	�
� "[̓ÈMMBNIÈ[UBSUÈTSØM�T[ØMØ�������ÏWJ�9997***��UÚSWÏOZ�ÏT�FHZFT�LBQDTPMØEØ�UÚSWÏOZFL�NØEPTÓUÈTÈSØM�T[ØMØ�������ÏWJ�
-97�� UÚSWÏOZ���"�̓f�B�T[FSJOUJ�LÚ[UFTUàMFUFLSF� 	B̓UPWÈCCJBLCBO��LÚ[UFTUàMFU
�WPOBULP[Ø� KPHT[BCÈMZPL�SFOEFMLF[ÏTFJU�
az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

� 	�
� &[FO� BMDÓN� BMLBMNB[ÈTÈCBO� LÚ[UFTUàMFUOFL�NJOǮTàM� B[̓ B̓ KPHJ� T[FNÏMZ� JT� BNFMZOFL�NǻLÚEÏTÏSF� B̓ LÚ[UFTUàMFUFLSF�
vonatkozó szabályokat alkalmazni kell.

� 	�
� &[FO�BMDÓN�SFOEFMLF[ÏTFJU�B[̓F̓UÚSWÏOZ�IBUÈMZCBMÏQÏTÏOFL�OBQKÈO�GPMZBNBUCBO�MÏWǮ�FMKÈSÈTPLCBO�JT�BMLBMNB[OJ�LFMM�

120. § 	�
� "̓ LÚ[UFTUàMFU� UFTUàMFUJ� T[FSWFJOFL� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� JEFKF� BMBUU� IBUÈMZPT� SFOEFMLF[ÏTFL� FMǮÓSÈTBJ� T[FSJOU�
a  veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belüli időpontra kiírt ülése a  kiíráskor hatályos rendelkezéseknek 
megfelelően is megtartható. Az  írásbeli egyeztetés és döntéshozatal a  veszélyhelyzet ideje alatt hatályos 
rendelkezések előírásai szerint is történhet. Az  ülésezésre és a  döntéshozatalra a  köztestület elnöke által 
meghatározott és a  köztestület honlapján az  érintettek számára hozzáférhetővé tett szabályokat a  veszélyhelyzet 
megszűnését követő 60 napig lehet alkalmazni.

� 	�
� )B� B̓ LÚ[UFTUàMFU� UFTUàMFUJ� T[FSWÏOFL� àMÏTF� B[̓ ÏSJOUFUU� MÏUT[ÈN�NJBUU� B[̓ àMÏT� UFSWF[FUU�NFHUBSUÈTB� JEFKÏO� IBUÈMZPT�
járványügyi korlátozások miatt előreláthatóan teljes létszámban nem tartható meg, a köztestület testületi szervének 
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ülése különböző helyszínen jelen lévők között, egy időben, valós idejű kommunikációt lehetővé tévő, kép és hang 
egyidejű továbbítására alkalmas elektronikus hírközlő eszköz vagy más elektronikus eszköz útján is megtartható. 
Ha az elektronikus hírközlő eszköz vagy más elektronikus eszköz útján való tanácskozás és döntéshozatal szabályaira 
nincs elfogadott eljárásrend, az  ülésezésre és a  döntéshozatalra a  köztestület elnöke által meghatározott és 
a köztestület honlapján az érintettek számára hozzáférhetővé tett szabályokat kell alkalmazni.

� 	�
� 5ÚCCT[JOUǻ�LÚ[UFTUàMFUJ�T[FSWF[FU�FTFUÏO�B[̓	�
�ÏT�	�
̓CFLF[EÏTCFO�NFHIBUÈSP[PUU�T[BCÈMZP[ÈTJ�KPHLÚSU�B[̓PST[ÈHPT�
elnök gyakorolhatja, és a  szabályokat a  köztestület országos honlapján kell az  érintettek számára hozzáférhetővé 
tenni.

� 	�
� )B� B̓ LÚ[UFTUàMFU� IBUÈSP[PUU� JEǮSF� LJOFWF[FUU� WBHZ� NFHWÈMBT[UPUU� UJT[UTÏHWJTFMǮKF� NFHCÓ[BUÈTÈOBL� JEǮUBSUBNB�
a veszélyhelyzet idején járt le, a határozott idő meghosszabbodik mindaddig, amíg a veszélyhelyzet megszűnését 
követően haladéktalanul megtartott választáson az új tisztségviselőt nem választják meg, vagy az új tisztségviselőt 
ki nem nevezik.

� 	�
� )B�B̓LÚ[UFTUàMFUJ�àHZ�JOUÏ[ÏTÏWFM�LBQDTPMBUPT�FMKÈSÈTJ�DTFMFLNÏOZ�MFGPMZUBUÈTÈU�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�JEFKF�BMBUU�IBUÈMZPT�
rendelkezések előírásai szerint elhalasztották, az  eljárási cselekmény elhalasztásáról szóló döntés meghozatalától 
a  veszélyhelyzet megszűnéséig terjedő időszak a  köztestületi ügy elintézésére nyitva álló határidőbe nem számít 
bele. Az  elhalasztott eljárási cselekmény elvégzésére meghatározott határidő kezdőnapja a  veszélyhelyzet 
megszűnését követő nap.

� 	�
� "̓GFHZFMNJ�WBHZ�FUJLBJ�GFMFMǮTTÏHSF�WPOÈT�FMÏWàMÏTF�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�NFHT[ǻOÏTÏU�LÚWFUǮ�OBQPO�GPMZUBUØEJL�

121. §  A köztestületnek a  veszélyhelyzet ideje alatt az  ügyvezetését ellátó szerv által elfogadott költségvetését és 
beszámolóját a  köztestület legfőbb szervének a  veszélyhelyzet megszűnését követő legkésőbb 90. napra 
összehívandó rendkívüli ülése napirendjére kell tűzni. A  köztestület legfőbb szervének határozata hiányában 
a  költségvetés a  veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napon hatályát veszti, a  beszámolót pedig legkésőbb 
a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül a köztestület legfőbb szervének is el kell fogadnia.

54. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazása

122. §  A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvényt az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

123. §  Ha a  veszélyhelyzet ideje alatt a  közjegyzői eskü tételére kötelezett az  esküokmány elektronikus aláírásával 
megkezdte a  közjegyzői vagy közjegyzőhelyettesi tevékenységet, az  esküt a  veszélyhelyzet megszűnését követő 
30 napon belül le kell tennie, és erről aláírt esküokmányt kell készíteni.

124. §  "�.BHZBS�0ST[ÈHPT�,Ú[KFHZ[ǮJ�,BNBSB� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO��.0,,
�PST[ÈHPT�FMOÚLF�ÈMUBM� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� JEFKF� BMBUU�
a  MOKK honlapján közzétett határozatában az  alapszabálytól és a  szabályzatoktól a  veszélyhelyzet elhárításához, 
következményeinek megelőzéséhez, illetve enyhítéséhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása és a  kamarai 
névjegyzékbe vagy nyilvántartásba vett személyekre háruló terhek csökkentése érdekében hozott e  személyekre 
kötelező eltérő döntését a  veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra összehívandó rendkívüli 
választmányi, illetve országos elnökségi ülés napirendjére kell tűzni a  testület tájékoztatása érdekében. A  MOKK 
elnökének döntései a veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap utolsó napján hatályukat vesztik.

125. §  "�LÚ[KFHZ[ǮLSǮM�T[ØMØ�������ÏWJ�9-*��UÚSWÏOZ����̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�GPHMBMUBLUØM�FMUÏSǮFO�B̓NFHàSFTFEǮ�LÚ[KFHZ[ǮJ�
állásra a pályázatot a veszélyhelyzet megszűnését követő három hónapon belül kell meghirdetni.

126. §  A területi közjegyzői kamara elnöke által a  veszélyhelyzet ideje alatt a  területi közjegyzői kamara illetékességi 
területének egészére vagy annak egy részére illetékesként kijelölt közjegyzők kijelölésének hatálya a veszélyhelyzet 
VUPMTØ� OBQKÈWBM�NFHT[ǻOJL� LJWÏWF� IB� B̓ LJKFMÚMÏT� IBUÈMZÈOBL� GFOOUBSUÈTB� B[̓ FHZÏCLÏOU� JMMFUÏLFT� LÚ[KFHZ[Ǯ� ����̓ f�
	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOUJ� LÏSFMNF� IJÈOZÈCBO� JOEPLPMU�� "̓ LJKFMÚMÏT� GFOOUBSUÈTÈSØM� TPSPO� LÓWàM� T[àLTÏHFT� ÏSUFTÓUFOJ�
az érintett közjegyzőket, valamint a MOKK elnökét. Az országos kamara a honlapján közzéteszi a kijelölt közjegyző 
nevét, illetékességi területét, elérhetőségét, valamint ügyfélfogadásának rendjét.

127. § 	�
� "̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�JEFKF�BMBUU�B̓UFSàMFUJ�LÚ[KFHZ[ǮJ�LBNBSB�FMOÚLF�ÈMUBM�B̓LÚ[SFNǻLÚEÏTJ�LÚUFMF[FUUTÏHF�BMØM�LÏSFMNÏSF�
mentesített közjegyző az  országos kamara elnöke által kiadott utasításban meghatározottak szerint kérheti 
a mentesítés megszüntetését.
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� 	�
� "[̓ PST[ÈHPT� LBNBSB� FMOÚLF� B[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� VUBTÓUÈTÈU� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� NFHT[ǻOÏTÏU� LÚWFUǮFO�
haladéktalanul köteles elfogadni és az országos kamara honlapján közzétenni.

� 	�
� )B� B̓NFOUFTÓUÏT� IBUÈMZB� LPSÈCCBO� OFN� T[ǻOU�NFH� B̓NFOUFTÓUÏT� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU�NFHT[ǻOÏTÏU� LÚWFUǮ�NÈTPEJL�
hónap utolsó napján megszűnik.

55. Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazása

128. §  "[� JHB[TÈHàHZJ� T[BLÏSUǮLSǮM� T[ØMØ�������ÏWJ�99*9�� UÚSWÏOZU� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO��4[BLUW�
� B[̓FCCFO�B[̓BMDÓNCFO� GPHMBMU�
eltérésekkel kell alkalmazni.

129. §  Ha a  veszélyhelyzet ideje alatt a  szakértői eskü tételére kötelezett az  esküokmány elektronikus aláírásával 
megkezdte a  szakértői vagy szakértői testületi tagi tevékenységet, az  esküt a  veszélyhelyzet megszűnését követő 
30 napon belül le kell tennie, és erről aláírt esküokmányt kell készíteni.

130. §  "� .BHZBS� *HB[TÈHàHZJ� 4[BLÏSUǮJ� ,BNBSB� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� .*4;,
� FMOÚLTÏHF� ÈMUBM� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� JEFKF� BMBUU�
a  MISZK honlapján közzétett határozatban az  alapszabálytól és a  szabályzatoktól a  veszélyhelyzet elhárításához, 
következményeinek megelőzéséhez, illetve enyhítéséhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása és az  igazságügyi 
szakértőkre háruló terhek csökkentése érdekében a MISZK tagjaira vagy a kamarai nyilvántartásba vett személyekre 
megállapított kötelező eltérő rendelkezések a  veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap utolsó napján 
hatályukat vesztik.

131. §  "� WFT[ÏMZIFMZ[FU� NFHT[ǻOÏTÏU� LÚWFUǮ� ��� OBQPO� CFMàMJ� JEǮQPOUSB� LJÓSU� B̓ 4[BLUW�� ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏCFO�
meghatározott jogi ismeretek oktatását és a  jogi vizsgát, valamint a rendszeres jogi oktatást a veszélyhelyzet ideje 
alatt hatályos rendelkezések előírásai szerint is le lehet bonyolítani.

132. §  "������� EFDFNCFS� ���ÏO� B̓ OZJMWÈOUBSUÈTCBO� T[FSFQMǮ� JHB[TÈHàHZJ� T[BLÏSUǮ� B̓ 4[BLUW�� ���̓ f� 	�B
̓ CFLF[EÏTF� BMBQKÈO�
az  ügyintézési rendelkezések nyilvántartásába legkésőbb a  veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig köteles 
bejelenteni az elektronikus ügyintézés általános szabályairól szóló törvény szerinti hivatalos elérhetőségét.

56. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazása

133. §  Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényt az  ebben az  alcímben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni.

134. §  Ha a  veszélyhelyzet ideje alatt az  ügyvédi eskü tételére kötelezett az  esküokmány elektronikus aláírásával 
megkezdte az ügyvédi tevékenységet, az esküt a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül le kell tennie, 
és erről aláírt esküokmányt kell készíteni.

135. § 	�
� "̓ .BHZBS� ÃHZWÏEJ� ,BNBSB� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� .Ã,
� FMOÚLTÏHF� ÈMUBM� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� JEFKF� BMBUU� IBUÈSP[BUCBO�
a  területi kamarákra, a  területi kamara tagjaira, és a  területi kamara által az  ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett 
T[FNÏMZFLSF�LÚUFMF[Ǯ�T[BCÈMZ[BUPLUØM�o�B̓LJFNFMU�T[BCÈMZ[BUPL�ÏT�B[̓àHZWÏEJ�GFMFMǮTTÏHCJ[UPTÓUÈT�LÚWFUFMNÏOZFJSǮM�
T[ØMØ� T[BCÈMZ[BU� LJWÏUFMÏWFM� o� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� FMIÈSÓUÈTÈIP[� LÚWFULF[NÏOZFJOFL� NFHFMǮ[ÏTÏIF[� JMMFUWF�
enyhítéséhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása és az  ügyvédi tevékenységet gyakorlókra háruló terhek 
csökkentése érdekében megállapított eltérő rendelkezések a  veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap 
utolsó napján hatályukat vesztik.

� 	�
� "̓ .Ã,� FMOÚLF� ÈMUBM� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� JEFKF� BMBUU� IBUÈMZPT� SFOEFMLF[ÏTFL� FMǮÓSÈTBJ� T[FSJOU� IP[PUU� JOUÏ[LFEÏTFLSǮM�
az  elnökséget vagy a  küldöttgyűlést legkésőbb a  veszélyhelyzet megszűnésétől számított 90. napra összehívott 
rendkívüli ülésen tájékoztatni kell.
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57. A polgári peres és bírósági polgári nemperes eljárásokra vonatkozó rendelkezések eltérő 
alkalmazása

136. § 	�
� "̓ QPMHÈSJ� QFSSFOEUBSUÈTSØM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� ***�� UÚSWÏOZ� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� �����FT� 1Q�
� WBMBNJOU� B̓ QPMHÈSJ�
QFSSFOEUBSUÈTSØM� T[ØMØ������� ÏWJ�$999�� UÚSWÏOZ� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� 1Q�
� SFOEFMLF[ÏTFJU� B[̓ FCCFO�B[̓ BMDÓNCFO� GPHMBMU�
eltérésekkel kell alkalmazni.

� 	�
� &[FO�BMDÓN�SFOEFMLF[ÏTFJU�B[̓F̓UÚSWÏOZ�IBUÈMZCBMÏQÏTÏOFL�OBQKÈO�GPMZBNBUCBO�MÏWǮ�FMKÈSÈTPLCBO�JT�BMLBMNB[OJ�LFMM�

137. § 	�
� )B� B̓ CÓSØTÈH� B̓ ������ NÈSDJVT� ���� OBQKB� ÏT� ������ KÞOJVT� ��� OBQKB� LÚ[ÚUUJ� JEǮT[BLCBO� CFT[FSF[UF� B̓ UÈSHZBMÈT�
NFMMǮ[ÏTÏWFM� MFGPMZUBUPUU� QFSGFMWÏUFM� MF[ÈSÈTÈIP[� T[àLTÏHFT� o� B̓ KPHWJUB� LFSFUFJU� NFHIBUÈSP[Ø� o� OZJMBULP[BUPLBU�
a perfelvételt perfelvételi tárgyalás mellőzésével zárja le. A bíróság a perfelvétel lezárása előtt a feleket erre írásban 
figyelmezteti, és lehetőséget biztosít további nyilatkozatok írásban történő megtételére. A  bíróság a  perfelvétel 
lezárását írásban közli a felekkel.

� 	�
� )B� B̓ CÓSØTÈH� B̓ ������ NÈSDJVT� ���� OBQKB� ÏT� ������ KÞOJVT� ��� OBQKB� LÚ[ÚUUJ� JEǮT[BLCBO� B̓ QFSGFMWÏUFM� MFGPMZUBUÈTÈU�
megkezdte, de a  felek a  veszélyhelyzet megszűnéséig még nem tették meg valamennyi, a  jogvita kereteit 
NFHIBUÈSP[Ø� OZJMBULP[BUBJLBU� B̓ CÓSØTÈH� B̓ QFSGFMWÏUFMU� B̓ QFSGFMWÏUFMJ� UÈSHZBMÈT� LJUǻ[ÏTÏWFM� WBHZ� B̓ 1Q�� ����̓ f�
	�
̓CFLF[EÏT�C
�ÏT�D
̓QPOUKB�T[FSJOUJ�FMKÈSÈTTBM�GPMZUBUKB�

� 	�
� )B� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� JEFKF� BMBUU� B̓ CÓSØTÈH� JEFJHMFOFT� JOUÏ[LFEÏTU� o� FSSF� JSÈOZVMØ� LÏSFMFN� FTFUÏO� o� B̓ QFSJOEÓUÈTU�
megelőzően rendelt el, a  per megindítására a  bíróság által megállapított határidő a  veszélyhelyzet megszűnését 
követő napon kezdődik.

138. § 	�
� )B�KÈSWÈOZàHZJ�JOUÏ[LFEÏTFL�JOEPLPMKÈL�B̓UÈSHZBMÈT�FMFLUSPOJLVT�IÓSLÚ[MǮ�IÈMØ[BU�WBHZ�NÈT�FMFLUSPOJLVT�LÏQ�ÏT�IBOH�
továbbítására alkalmas eszköz útján is megtartható.

� 	�
� "̓CÓSØTÈH�B̓UÈSHZBMÈTSØM�B̓OZJMWÈOPTTÈHPU�BLLPS�JT�LJ[ÈSIBUKB�IB�B[̓B̓KÈSWÈOZàHZJ�JOUÏ[LFEÏTOFL�B̓UÈSHZBMØUFSFNCFO�
történő betarthatóságát biztosítja.

139. § 	�
� "̓ 	�
̓CFLF[EÏTCFO� GPHBMU�LJWÏUFMMFM�OJODT�IFMZF�B[̓FMKÈSÈTJ�DTFMFLNÏOZ� MFGPMZUBUÈTÈOBL�IB�B[U�PMZBO�IFMZFO�LFMMFOF�
foganatosítani, amely járványügyi intézkedés hatálya alatt áll.

� 	�
� "[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� FMKÈSÈTJ� DTFMFLNÏOZU� B̓ KÈSWÈOZàHZJ� JOUÏ[LFEÏT� GFMPMEÈTÈU� LÚWFUǮFO� MFIFU� MFGPMZUBUOJ� B[[BM�
hogy az  eljárási cselekmény lefolytatására vonatkozó határidő a  járványügyi intézkedés feloldását követő napon 
újrakezdődik.

� 	�
� "̓ T[FNÏMZJ� T[BCBETÈHPU� LPSMÈUP[Ø� JOUÏ[LFEÏTFLLFM� ÚTT[FGàHHǮ� FMKÈSÈTJ� DTFMFLNÏOZFLFU� o� IB� OJODT� NÈT� NØEKB� o�
a járványügyi intézkedés hatálya alatt álló helyen is foganatosítani kell.

140. § 	�
� "̓LFSFTFUMFWFMFU�B̓LFSFTFUFU�UBSUBMNB[Ø�JSBUPU�B̓WJT[POULFSFTFU�MFWFMFU�B̓CFT[ÈNÓUÈTU�UBSUBMNB[Ø�JSBUPU�ÏT�B[̓ÓSÈTCFMJ�
ellenkérelmet a  jogi képviselő nélkül eljáró fél a  jogszabályban meghatározott, erre rendszeresített nyomtatvány 
alkalmazása nélkül is előterjesztheti.

� 	�
� )B�B̓ KPHJ� LÏQWJTFMǮ�OÏMLàM� FMKÈSØ� GÏM� ÈMUBM� FMǮUFSKFT[UFUU� LFSFTFUMFWÏM�OFN� UBSUBMNB[[B�B̓ LÚUFMF[Ǯ� UBSUBMNJ�FMFNFLFU�
vagy alaki kellékeket, a bíróságnak a hiánypótlásra felhívó végzésben a keresetlevél valamennyi hiányosságát fel kell 
tüntetnie, és a  bíróságnak részletes, a  fél jogban való járatlanságához igazodó teljes körű tájékoztatást kell adnia 
B̓IJÈOZPL�QØUMÈTÈSB�WPOBULP[ØBO��&OOFL�FSFENÏOZUFMFOTÏHF�FTFUÏO�WBO�DTBL�IFMZF�WJTT[BVUBTÓUÈTOBL�

141. §  Ha a veszélyhelyzet ideje alatt hatályos rendelkezések előírásai szerint az eljárásban hirdetményi kézbesítésnek lett 
WPMOB�IFMZF�ÏT�F[ÏSU�B̓CÓSØTÈH�B[̓FMKÈSÈT�GÏMCFT[BLBEÈTÈU�ÈMMBQÓUPUUB�NFH�o�ÏT�B̓IJSEFUNÏOZJ�LÏ[CFTÓUÏT�PLB�LPSÈCCBO�
OFN� T[ǻOU� NFH� o� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� NFHT[ǻOÏTFLPS� B̓ GÏMCFT[BLBEÈT� NFHT[ǻOJL� B̓ CÓSØTÈH� B[̓ FMKÈSÈTU� IJWBUBMCØM�
folytatja.

142. § 	�
� )B�B̓������NÈSDJVT�����OBQKB�ÏT�������KÞOJVT����OBQKB�LÚ[ÚUUJ� JEǮT[BLCBO�B̓CÓSØTÈH�ÓSÈTCBO�öHZFMNF[UFUUF�B̓GFMFLFU�
a tárgyalás berekesztésére, és a felek a bíróság felhívására a nyilatkozataikat megtették, vagy a megadott határidő 
alatt nyilatkozatot nem tettek, a bíróság az ítéletet tárgyaláson kívül hozza meg.

� 	�
� )B�B̓������NÈSDJVT�����OBQKB�ÏT������� KÞOJVT����OBQKB�LÚ[ÚUUJ� JEǮT[BLCBO�B̓CÓSØTÈH�B̓1Q��IBUÈMZB�BMÈ� UBSUP[Ø�QFSFT�
eljárásokban az  érdemi tárgyalást, az  1952-es Pp. hatálya alá tartozó perekben a  tárgyalást még nem tűzte ki 
o̓JEFÏSUWF�B[U�B[̓FTFUFU�JT�IB�B̓CÓSØTÈH�B̓T[FNÏMZFT�LÚ[SFNǻLÚEÏTU�JHÏOZMǮ�FMKÈSÈTJ�DTFMFLNÏOZU�B̓������NÈSDJVT�����
napja és 2020. június 1. napja közötti időszakban tárgyaláson kívül nem tartotta lefolytathatónak, és ezért az eljárás 
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NFHBLBEU�o�WBMBNJOU�IB�B[̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�FMKÈSÈTOBL�OJODT�IFMZF�B̓CÓSØTÈH�B[̓FMKÈSÈTU�B̓UÈSHZBMÈT�LJUǻ[ÏTÏWFM�
folytatja.

� 	�
� )B�B̓������NÈSDJVT�����OBQKB�ÏT������� KÞOJVT����OBQKB�LÚ[ÚUUJ� JEǮT[BLCBO�B̓CÓSØTÈH�B̓1Q��IBUÈMZB�BMÈ� UBSUP[Ø�QFSFT�
eljárásokban az  érdemi tárgyalást, az  1952-es Pp. hatálya alá tartozó perekben a  tárgyalást kitűzte, a  bíróság 
B̓1Q�̓����̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏOFL�WBHZ�B[̓�����FT�1Q������̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏOFL�BMLBMNB[ÈTÈWBM�NFHIBUÈSP[[B�B̓UÈSHZBMÈT�
IFMZÏU�o�LJWÏWF�B̓����̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�GPHMBMU�FTFUFU�o�ÏT�FSSǮM�ÏSUFTÓUJ�B̓UÈSHZBMÈTSB�NFHJEÏ[FUUFLFU�

� 	�
� )B�B̓������NÈSDJVT�����OBQKB�ÏT�������KÞOJVT����OBQKB�LÚ[ÚUUJ�JEǮT[BLCBO�B̓CÓSØTÈH�B̓GFMFLFU�NÈS�NFHOZJMBULP[UBUUB�
az  egyezség kérdésében, a  perbeli egyezséget végzésével tárgyaláson kívül is jóváhagyhatja. Az  egyezséget 
jóváhagyó végzést a  felekkel kézbesítés útján kell közölni. Az  ilyen módon meghozott jóváhagyó végzés elleni 
fellebbezésnek az egyezség végrehajtására halasztó hatálya van.

143. § 	�
� "̓ GFMMFCCF[ÏTJ� ÏT� GFMàMWJ[THÈMBUJ� FMKÈSÈTCBO� FMKÈSØ� CÓSØTÈH� B̓ UPWÈCCJBLCBO� JT� UÈSHZBMÈTPO� LÓWàM� KÈS� FM� IB�
a  2020.  március  31. napja és 2020. június 1. napja közötti időszakban értesítette a  feleket a  tárgyaláson kívüli 
elbírálásról.

� 	�
� )B�B̓������NÈSDJVT�����OBQKB�ÏT�������KÞOJVT����OBQKB�LÚ[ÚUUJ�JEǮT[BLCBO�B̓CÓSØTÈH�ÈMUBM�LJBEPUU�B̓UÈSHZBMÈTPO�LÓWàMJ�
elbírálásról szóló értesítését követően a  felek az  értesítés kiadásakor hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti 
határidő alatt közös kérelemben kérték a tárgyalás megtartását, a bíróság kitűzi a tárgyalást.

� 	�
� )B� B̓ ������ KÞOJVT� ��� OBQKB� FMǮUU� FMǮUFSKFT[UFUU� GFMMFCCF[ÏT� ÏT� GFMàMWJ[THÈMBUJ� LÏSFMFN� BMBQKÈO� JOEVMU� GFMMFCCF[ÏTJ�
ÏT� GFMàMWJ[THÈMBUJ� FMKÈSÈTCBO� B[̓ 	�
� ÏT� 	�
̓ CFLF[EÏTCFO� GPHMBMUBL� BMLBMNB[ÈTÈOBL� OJODT� IFMZF� CÈSNFMZJL� GÏMOFL�
a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül előterjesztett, tárgyalás tartása iránti kérelme esetén a bíróság 
UÈSHZBMÈTU�UBSU��&SSF�JSÈOZVMØ�LÏSFMFN�IJÈOZÈCBO�B̓CÓSØTÈH�B̓UPWÈCCJBLCBO�JT�UÈSHZBMÈTPO�LÓWàM�KÈS�FM�

144. §  &� UÚSWÏOZOFL� B[̓ �����FT� 1Q�� ÏT� B̓ 1Q�� UFLJOUFUÏCFO�NFHÈMMBQÓUPUU� FMUÏSǮ� SFOEFMLF[ÏTFJU� BMLBMNB[OJ� LFMM� B̓ CÓSØTÈHJ�
hatáskörbe tartozó polgári nemperes eljárásokban is az eljárás nemperes jellegéből adódó eltérésekkel, kivéve, ha 
e törvény az adott eljárásra eltérő szabályt állapít meg.

58. A közigazgatási bírósági eljárásokra vonatkozó rendelkezések eltérő alkalmazása

145. § 	�
� "̓LÚ[JHB[HBUÈTJ�àHZCFO�FMKÈSØ�CÓSØTÈH�FMǮUU�B[̓�����FT�1Q��ÏT�B̓1PMHÈSJ�QFSSFOEUBSUÈTSØM�T[ØMØ�������ÏWJ� ***�̓ UÚSWÏOZ�
módosításáról és az  egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi 
XVII.  törvény, valamint a  közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény rendelkezéseit az  ebben 
az alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

� 	�
� &[FO�BMDÓN�SFOEFMLF[ÏTFJU�B[̓F̓UÚSWÏOZ�IBUÈMZCBMÏQÏTÏOFL�OBQKÈO�GPMZBNBUCBO�MÏWǮ�FMKÈSÈTPLCBO�JT�BMLBMNB[OJ�LFMM�

146. §  Ha a  jogi képviselő nélkül eljáró fél által előterjesztett keresetlevél nem tartalmazza a  kötelező tartalmi elemeket 
vagy alaki kellékeket, a bíróságnak a hiánypótlásra felhívó végzésben a keresetlevél valamennyi hiányosságát fel kell 
tüntetnie, és a  bíróságnak részletes, a  fél jogban való járatlanságához igazodó teljes körű tájékoztatást kell adnia 
B̓IJÈOZPL�QØUMÈTÈSB�WPOBULP[ØBO��&OOFL�FSFENÏOZUFMFOTÏHF�FTFUÏO�WBO�DTBL�IFMZF�WJTT[BVUBTÓUÈTOBL�

147. §  Ha a veszélyhelyzet ideje alatt hatályos rendelkezések előírásai szerint az eljárásban hirdetményi kézbesítésnek lett 
WPMOB�IFMZF�ÏT�F[ÏSU�B̓CÓSØTÈH�B[̓FMKÈSÈT�GÏMCFT[BLBEÈTÈU�ÈMMBQÓUPUUB�NFH�o�ÏT�B̓IJSEFUNÏOZJ�LÏ[CFTÓUÏT�PLB�LPSÈCCBO�
OFN� T[ǻOU� NFH� o� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� NFHT[ǻOÏTFLPS� B̓ GÏMCFT[BLBEÈT� NFHT[ǻOJL� B̓ CÓSØTÈH� B[̓ FMKÈSÈTU� IJWBUBMCØM�
folytatja.

148. § 	�
� )B�KÈSWÈOZàHZJ�JOUÏ[LFEÏTFL�JOEPLPMKÈL�B̓UÈSHZBMÈT�FMFLUSPOJLVT�IÓSLÚ[MǮ�IÈMØ[BU�WBHZ�NÈT�FMFLUSPOJLVT�LÏQ�ÏT�IBOH�
továbbítására alkalmas eszköz útján is megtartható.

� 	�
� "̓CÓSØTÈH�B̓UÈSHZBMÈTSØM�B̓OZJMWÈOPTTÈHPU�BLLPS�JT�LJ[ÈSIBUKB�IB�B[̓B̓KÈSWÈOZàHZJ�JOUÏ[LFEÏTOFL�B̓UÈSHZBMØUFSFNCFO�
történő betarthatóságát biztosítja.

149. § 	�
� "̓ 	�
̓CFLF[EÏTCFO� GPHBMU�LJWÏUFMMFM�OJODT�IFMZF�B[̓FMKÈSÈTJ�DTFMFLNÏOZ� MFGPMZUBUÈTÈOBL�IB�B[U�PMZBO�IFMZFO�LFMMFOF�
foganatosítani, amely járványügyi intézkedés hatálya alatt áll.

� 	�
� "[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� FMKÈSÈTJ� DTFMFLNÏOZU� B̓ KÈSWÈOZàHZJ� JOUÏ[LFEÏT� GFMPMEÈTÈU� LÚWFUǮFO� MFIFU� MFGPMZUBUOJ� B[[BM�
hogy az  eljárási cselekmény lefolytatására vonatkozó határidő a  járványügyi intézkedés feloldását követő napon 
újrakezdődik.
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� 	�
� "̓ T[FNÏMZJ� T[BCBETÈHPU� LPSMÈUP[Ø� JOUÏ[LFEÏTFLLFM� ÚTT[FGàHHǮ� FMKÈSÈTJ� DTFMFLNÏOZFLFU� o� IB� OJODT� NÈT� NØEKB� o�
a járványügyi intézkedés hatálya alatt álló helyen is foganatosítani kell.

150. § 	�
� "̓������KÞOJVT���KÏO�WBHZ�B[U�LÚWFUǮFO�FMǮUFSKFT[UFUU�LFSFTFUMFWÏM�BMBQKÈO�JOEVMU�FMKÈSÈTPLCBO�UÈSHZBMÈTPO�LFMM�FMKÈSOJ�
ha azt a fél vagy az érdekelt jogszabályi rendelkezés alapján kéri.

� 	�
� )B�B̓������NÈSDJVT�����OBQKB�ÏT�������KÞOJVT����OBQKB�LÚ[ÚUUJ�JEǮT[BLCBO�B̓CÓSØTÈH�ÏSUFTÓUFUUF�B̓GFMFLFU�B̓UÈSHZBMÈTPO�
kívüli elbírálásról, a  továbbiakban is tárgyaláson kívül jár el. Az  eljárást tárgyaláson kell folytatni, ha a  fél vagy 
az érdekelt a veszélyhelyzet megszűnését követő naptól számított 15 napon belül tárgyalás tartása iránti kérelmet 
terjeszt elő.

� 	�
� )B�B̓������NÈSDJVT�����OBQKB�ÏT������� KÞOJVT����OBQKB�LÚ[ÚUUJ� JEǮT[BLCBO�IBUÈMZPT�SFOEFMLF[ÏTFL�T[FSJOU�B̓ GFMQFSFT�
tárgyaláson kívüli elbírálás helyett a tárgyalásnak a veszélyhelyzet megszűnését követő időpontra halasztását kérte, 
a bíróság a tárgyalás kitűzése iránt a veszélyhelyzet megszűnését követő naptól számított 15 napon belül intézkedik.

� 	�
� )B� B̓ ������NÈSDJVT� ���� OBQKB� ÏT� ������ KÞOJVT� ��� OBQKB� LÚ[ÚUUJ� JEǮT[BLCBO�IBUÈMZPT� SFOEFMLF[ÏTFL� FMǮÓSÈTBJ� T[FSJOU�
a  személyes közreműködést igénylő eljárási cselekmény miatt az  eljárás megakadt, a  bíróság a  tárgyalás kitűzése 
vagy az  eljárási cselekmény lefolytatása iránt 2020. június 1. napját követő naptól számított 15 napon belül 
intézkedik.

� 	�
� )B�B̓������NÈSDJVT�����OBQKB�ÏT�������KÞOJVT����OBQKB�LÚ[ÚUUJ� JEǮT[BLCBO�B̓CÓSØTÈH�ÓSÈTCBO�öHZFMNF[UFUUF�B̓GFMFLFU�
a tárgyalás berekesztésére, és a felek a bíróság felhívására a nyilatkozataikat megtették, vagy a megadott határidő 
alatt nyilatkozatot nem tettek, a bíróság az ítéletet tárgyaláson kívül hozza meg.

� 	�
� )B�B̓������NÈSDJVT�����OBQKB�ÏT������� KÞOJVT����OBQKB�LÚ[ÚUUJ� JEǮT[BLCBO�IBUÈMZPT� SFOEFMLF[ÏTFL�T[FSJOU�B̓CÓSØTÈH�
a  feleket már megnyilatkoztatta az  egyezség kérdésében, a  perbeli egyezséget végzésével tárgyaláson kívül is 
jóváhagyhatja. Az egyezséget jóváhagyó végzést a felekkel kézbesítés útján kell közölni. Az ilyen módon meghozott 
jóváhagyó végzés elleni fellebbezésnek az egyezség végrehajtására halasztó hatálya van.

59. A közjegyzői nemperes eljárásokra vonatkozó rendelkezések eltérő alkalmazása

151. § 	�
� "̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� JEFKF� BMBUUJ� JEǮQPOUSB� UFMKFTÓUFOEǮ� T[FNÏMZFT� NFHKFMFOUÏTU� JHÏOZMǮ� B̓ LÚ[KFHZ[Ǯ� ÈMUBM� FM� OFN�
IBMBT[UPUU�FMKÈSÈTJ�DTFMFLNÏOZFL�o�B̓LÚ[KFHZ[ǮLSǮM�T[ØMØ�������ÏWJ�9-*��UÚSWÏOZCFO�T[BCÈMZP[PUU�FMKÈSÈTPL�WBMBNJOU�
B̓IJUFMCJ[UPTÓUÏLJ�SFOET[FSCFO�UÚSUÏOǮ�SFHJT[USÈDJØ�	BOOBL�NØEPTÓUÈTB�UÚSMÏTF
�ÏT�F[[FM�ÚTT[FGàHHÏTCFO�B[POPTTÈHJ�
OZJMBULP[BU�UÏUFMF�LJWÏUFMÏWFM�o�FMNVMBT[UÈTB�FTFUÏO�B̓NVMBT[UÈT�KPHLÚWFULF[NÏOZFJ�OFN�BMLBMNB[IBUØL�

� 	�
� "̓ NFOUFTÓUFUU� LÚ[KFHZ[Ǯ� B̓ NFOUFTÓUÏT� JEFKF� BMBUU� LÚ[KFHZ[ǮJ� UFWÏLFOZTÏHFU� OFN� GPMZUBUIBU� B̓ LÚ[KFHZ[ǮJ� JSPEB�
ügyfélfogadási ideje a  mentesítés ideje alatt szünetel. A  mentesítés ideje a  mentesítéssel érintett ügyekben 
a határidőkbe nem számít bele.

� 	�
� "̓NFOUFTÓUFUU�LÚ[KFHZ[ǮLSǮM�B[̓PST[ÈHPT�LBNBSB�B̓IPOMBQKÈO�UÈKÏLP[UBUÈTU�BE�

60. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazása

152. § 	�
� "̓CÓSØTÈHJ�WÏHSFIBKUÈTSØM�T[ØMØ�������ÏWJ�-***�� UÚSWÏOZ�SFOEFMLF[ÏTFJU�B[̓FCCFO�B[̓BMDÓNCFO�GPHMBMU�FMUÏSÏTFLLFM�LFMM�
alkalmazni.

� 	�
� &[FO� BMDÓN� SFOEFMLF[ÏTFJU� B[̓ F̓ UÚSWÏOZ� IBUÈMZCBMÏQÏTÏOFL� OBQKÈO� GPMZBNBUCBO� MÏWǮ� WÏHSFIBKUÈTJ� FMKÈSÈTPLCBO� JT�
alkalmazni kell.

153. § 	�
� "̓ WÏHSFIBKUØ� ������ KÞMJVT� ��KÏJH� B̓ WÏHSFIBKUÈTJ� FMKÈSÈTPL� TPSÈO� B̓ WÏHSFIBKUÈTJ� FMKÈSÈT� NFHJOEVMÈTÈU� LÚWFUǮFO�
a  végrehajtható okirat adós részére történő kézbesítésével egyidejűleg tájékoztatja az  adóst a  részletfizetés 
lehetőségéről és feltételeiről. Amennyiben az  adós részletfizetési szándékát a  végrehajtó felé jelzi, a  végrehajtó 
a részletfizetést a végrehajtást kérő előzetes hozzájárulása nélkül megállapíthatja.

� 	�
� *OHBUMBO� LJàSÓUÏTF� JSÈOU� B[[BM� ÚTT[FGàHHÏTCFO� JOUÏ[LFEOJ� WBMBNJOU� JOHBUMBO� LJàSÓUÏTÏSF� JSÈOZVMØ� IFMZT[ÓOJ� FMKÈSÈTJ�
cselekményt foganatosítani 2020. július 1-jét követően lehet azzal, hogy az  intézkedés, eljárási cselekmény 
lefolytatására, a halasztásra, a jegyző értesítésére vonatkozó határidő 2020. július 2. napján újrakezdődik.

� 	�
� "̓ WÏHSFIBKUØ� B̓ WÏHSFIBKUÈTJ� FMKÈSÈT� TPSÈO� MFGPHMBMU� HÏQKÈSNǻ� GPSHBMPNCØM� UÚSUÏOǮ� LJWPOÈTB� JSÈOU� ������ KÞMJVT� ��KÏU�
követően intézkedhet azzal, hogy az eljárási cselekményre vonatkozó határidő 2020. július 2. napján újrakezdődik.

� 	�
� "̓WÏHSFIBKUØ�B̓ UFSNÏT[FUFT� T[FNÏMZ�BEØT� MBLØJOHBUMBOÈOBL�ÈSWFSF[ÏTF�o�B[̓ JOHBUMBO�ÈSWFSÏTÏSǮM� T[ØMØ�IJSEFUNÏOZ�
LÚ[[ÏUÏUFMF�o�JSÈOU�������KÞMJVT���KÏU�LÚWFUǮFO�JOUÏ[LFEIFU�
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� 	�
� "̓ WÏHSFIBKUØ� B̓ UFSNÏT[FUFT� T[FNÏMZ� BEØT� MBLØJOHBUMBOÈOBL� GPMZBNBUPT� ÈSWFSF[ÏTF� JSÈOUJ� IJSEFUNÏOZF� LBQDTÈO�
a  lakóingatlanra érkező vételi ajánlatot tenni kívánó árverező felhasználói nevének és jelszavának aktiválása iránt 
2020. július 1-jét követően intézkedhet.

� 	�
� "̓WÏHSFIBKUÈTJ�FMKÈSÈT�TPSÈO�SFOECÓSTÈHHBM�OFN�TÞKUIBUØ�B[̓B̓T[FNÏMZ�BLJ�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�JEFKF�BMBUU�B̓KÈSWÈOZàHZJ�
intézkedések miatt nem tudott eleget tenni a jogszabályban foglalt kötelezettségének.

� 	�
� "̓WÏHSFIBKUÈTU�GPHBOBUPTÓUØ�CÓSØTÈH�B[̓BEØT�LÏSFMNÏSF�LJWÏUFMFTFO�BLLPS�JT�GFMGàHHFT[UIFUJ�B̓WÏHSFIBKUÈTU�IB�B[̓BEØT�
a járványügyi intézkedésekkel összefüggésben került olyan élethelyzetbe, amely méltányolható körülmény.

� 	�
� )B�B̓WÏHSFIBKUÈTJ�FMKÈSÈT�TPSÈO�B[̓JOHØTÈHPU�	LÚWFUFMÏTU�KPHPU
�WBHZ�JOHBUMBOU�CÓSØTÈHJ�ÏT�LÚ[JHB[HBUÈTJ�WÏHSFIBKUÈT�
során egyaránt lefoglalták, a bírósági végrehajtási eljárás során a végrehajtó a közigazgatási végrehajtással érintett 
követelés behajtása iránt 2020. július 1-jét követően intézkedhet.

� 	�
� )B�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�NJBUU�OFN�LFSàMU�TPS�WÏHSFIBKUØJ�LÏ[CFTÓUÏTSF�BSSB�������KÞMJVT���KÏU�LÚWFUǮFO�LFSàMIFU�TPS�B[[BM�
hogy a kézbesítésre vonatkozó határidő 2020. július 2. napján újrakezdődik.

� 	��
� )B� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� NJBUU� OFN� LFSàMU� TPS� IFMZT[ÓOJ� FMKÈSÈTSB� IBHZPNÈOZPT� ÈSWFSÏTSF� WBHZ� IFMZT[ÓOJ� FMKÈSÈTJ�
cselekményre, az  eljárási cselekményt 2020. július 1-jét követően lehet foganatosítani azzal, hogy az  eljárási 
cselekmény lefolytatására vonatkozó határidő 2020. július 2. napján újrakezdődik.

� 	��
� )B� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� NJBUU� OFN� LFSàMU� TPS� B̓ NFHIBUÈSP[PUU� DTFMFLNÏOZ� WÏHSFIBKUÈTÈOBL� FMSFOEFMÏTÏSF� WBHZ�
foganatosítására, a végrehajtást elrendelni, illetve az eljárási cselekményt foganatosítani 2020. július 1-jét követően 
lehet azzal, hogy a vonatkozó határidő 2020. július 2. napján újrakezdődik.

� 	��
� "̓WÏHSFIBKUÈTJ�FMKÈSÈT�TPSÈO�FMKÈSÈTJ�DTFMFLNÏOZ�JOUÏ[LFEÏT�GPHBOBUPTÓUÈTÈSB�OFN�LFSàMIFU�TPS�IB�B[U�PMZBO�IFMZFO�
kellene foganatosítani, amely járványügyi intézkedés hatálya alatt áll.

� 	��
� "̓ WÏHSFIBKUØ� B̓ 	��
̓ CFLF[EÏTCFO� GPHMBMU� FMKÈSÈTJ� DTFMFLNÏOZU� JOUÏ[LFEÏTU� B̓ KÈSWÈOZàHZJ� JOUÏ[LFEÏT�NFHT[ǻOÏTÏU�
követően folytathatja azzal, hogy a  vonatkozó határidő a  járványügyi intézkedés megszűnését követő napon 
újrakezdődik.

61. A bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági 
nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazása

154. §  A bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes 
eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény rendelkezéseit az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

155. §  A bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes 
FMKÈSÈTPLSØM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� $97***�� UÚSWÏOZ� ���"�̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOUJ� LBQDTPMBUUBSUÈTSB� WPOBULP[Ø� IBUÈSP[BU�
BMBUU� o� IB� F̓ IBUÈSP[BU� WÏHSFIBKUÈTÈSB� JSÈOZVMØ� LÏSFMFN� B̓ CÓSØTÈH� SÏT[ÏSF� NFHLàMEÏTSF� LFSàMU� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU�
NFHT[ǻOÏTÏJH�o�B̓LBQDTPMBUUBSUÈTSB�WPOBULP[Ø�B[PO�NFHÈMMBQPEÈTU� JT�ÏSUFOJ�LFMM�BNFMZ�B̓T[àMǮL�LÚ[ÚUU�LÚ[WFUÓUǮJ�
eljárásban jött létre, illetve amelyet a  különélő szülők teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba 
GPHMBMUBL�� &CCFO� B[̓ FTFUCFO� B̓ LBQDTPMBUUBSUÈTSB� WPOBULP[Ø� IBUÈSP[BU� WÏHSFIBKUÈTB� JSÈOUJ� LÏSFMFNIF[� DTBUPMOJ� LFMM�
a megállapodást tartalmazó okiratot is.

62. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény rendelkezéseinek eltérő 
alkalmazása

156. § 	�
� "̓ DTǮEFMKÈSÈTSØM� ÏT� B̓ GFMT[ÈNPMÈTJ� FMKÈSÈTSØM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� 9-*9�� UÚSWÏOZ� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� $TUW�
� SFOEFMLF[ÏTFJU�
B[̓FCCFO�B̓f�CBO�GPHMBMU�FMUÏSÏTFLLFM�LFMM�BMLBMNB[OJ�

� 	�
� "[̓F̓f�CBO�GPHMBMUBLBU�B̓GPMZBNBUCBO�MÏWǮ�àHZFLCFO�BLLPS�LFMM�BMLBMNB[OJ�IB�B̓GFMT[ÈNPMÈTJ�FMKÈSÈT�NFHJOEÓUÈTÈSB�
WPOBULP[Ø�LÏSFMNFU�������NÈKVT����ÈU�LÚWFUǮFO�OZÞKUPUUÈL�CF�

� 	�
� ������ EFDFNCFS� ���JH� B̓ IJUFMF[Ǯ� BLLPS� OZÞKUIBU� CF� B̓ GFMT[ÈNPMÈTJ� FMKÈSÈT� NFHJOEÓUÈTÈSB� WPOBULP[Ø� LÏSFMNFU�
B̓$TUW�����̓f� 	�
̓CFLF[EÏT�B
̓QPOUKB�T[FSJOUJ�FTFUCFO�IB�B[̓BEØTOBL�LàMEÚUU�ö[FUÏTJ� GFMT[ØMÓUÈTCBO�B[̓BEØT�T[ÈNÈSB�
B̓UBSUP[ÈTB�NFHö[FUÏTÏSF�FOHFEÏMZF[FUU�B̓$TUW�����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ�WÏHTǮ�IBUÈSJEǮ�ÏT�B[̓B[U�LÚWFUǮ����OBQ�
FSFENÏOZUFMFOàM� UFMU� FM�� &CCFO� B[̓ FTFUCFO� B̓ CÓSØTÈH� B̓ $TUW�� ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏUǮM� FMUÏSǮFO� MFHGFMKFCC� ��� OBQPT�
határidőt határozhat meg az adós számára a tartozása megfizetésére.

� 	�
� "̓ $TUW�� ���̓ f� 	�C
̓ CFLF[EÏTÏU� ������ EFDFNCFS� ���ÏJH� B[[BM� B[̓ FMUÏSÏTTFM� LFMM� BMLBMNB[OJ� IPHZ� B̓ $TUW�� ���̓ f�
	�
̓CFLF[EÏT�B
�ÏT�C
̓QPOUKB�FTFUÏCFO�DTBL�BLLPS�OZÞKUIBUØ�CF�B[̓BEØT�GFMT[ÈNPMÈTB� JSÈOUJ�LÏSFMFN�IB�B̓LÚWFUFMÏT�
ÚTT[FHF�	LBNBUPL�ÏT�KÈSVMÏLPL�OÏMLàM�T[ÈNÓUWB
�NFHIBMBEKB�B̓��������GPSJOUPU�
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� 	�
� "̓CÓSØTÈH�B̓������EFDFNCFS����ÏJH�CFOZÞKUPUU�GFMT[ÈNPMÈTJ�FMKÈSÈT�NFHJOEÓUÈTÈSB�WPOBULP[Ø�LÏSFMNFU�B̓1Q��CFO�ÏT�
B̓$TUW��CFO�NFHIBUÈSP[PUU�PLPLPO�UÞM�ÏSEFNJ�WJ[THÈMBU�OÏMLàM�WJTT[BVUBTÓUKB�BLLPS�JT�IB�B[̓OFN�GFMFM�NFH�B̓	�
�WBHZ�
B̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�GFMUÏUFMFLOFL�

63. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
rendelkezéseinek eltérő alkalmazása

157. § 	�
� "̓DÏHOZJMWÈOPTTÈHSØM�B̓CÓSØTÈHJ�DÏHFMKÈSÈTSØM�ÏT�B̓WÏHFMT[ÈNPMÈTSØM�T[ØMØ�������ÏWJ�7��UÚSWÏOZ�	B̓UPWÈCCJBLCBO��$UW�
�
SFOEFMLF[ÏTFJU�B[̓FCCFO�B̓f�CBO�GPHMBMU�FMUÏSÏTFLLFM�LFMM�BMLBMNB[OJ�

� 	�
� "[PLOÈM� B[̓ FMKÈSÈTPLOÈM� BNFMZFL� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FUCFO� BMLBMNB[BOEØ� KPHT[BCÈMZJ� SFOEF[ÏTFL� BMLBMNB[ÈTÈWBM�
GFMGàHHFT[UÏTSF�LFSàMUFL�B̓GFMGàHHFT[UÏT�������PLUØCFS����JH�o�LàMÚO�WÏH[ÏT�NFHIP[BUBMB�OÏMLàM�o�GFOONBSBE�

� 	�
� "̓ DÏHCÓSØTÈH� B̓ UÚSWÏOZFTTÏHJ� GFMàHZFMFUJ� FMKÈSÈTCBO� B̓ DÏH�NFHT[ǻOUOFL� OZJMWÈOÓUÈTÈSØM� ������ PLUØCFS� ���JH� OFN�
határozhat.

� 	�
� )B� B[̓ ÈMMBNJ� BEØ�� ÏT� WÈNIBUØTÈH� B̓ DÏH� BEØT[ÈNÈOBL� KPHFSǮT� UÚSMÏTF� NJBUU� B̓ DÏH� NFHT[ǻOUOFL� OZJMWÈOÓUÈTÈSB�
JSÈOZVMØ� FMKÈSÈTU� LF[EFNÏOZF[� B̓ $UW�� ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOUJ� FMKÈSÈT� ������ PLUØCFS� ���JH� o� LàMÚO� WÏH[ÏT�
NFHIP[BUBMB�OÏMLàM�o�GFMGàHHFT[UÏTSF�LFSàM�

� 	�
� )B�B̓DÏH�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FUCFO�BMLBMNB[BOEØ�KPHT[BCÈMZJ�SFOEF[ÏTFL�BMBQKÈO�GFMGàHHFT[UFUU�LÏOZT[FSUÚSMÏTJ�FMKÈSÈTCBO�
a felfüggesztés ideje alatt a cégbíróság felé igazolja, hogy a kényszertörlésre okot adó törvénysértést kiküszöbölve 
B̓ UÚSWÏOZFT� ÈMMBQPUPU� JMMFUWF� UÚSWÏOZFT� NǻLÚEÏTÏU� IFMZSFÈMMÓUPUUB� B̓ DÏHCÓSØTÈH� B̓ $UW�� ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏUǮM�
eltérően a kényszertörlési eljárást megszünteti.

� 	�
� "̓$UW������̓f�	�
̓CFLF[EÏT�C
̓QPOUKB�T[FSJOUJ�PLCØM�B̓LÏOZT[FSUÚSMÏTJ�FMKÈSÈT�NFHJOEÓUÈTB�OFN�SFOEFMIFUǮ�FM�ÏT�B̓DÏH�
2020. október 31-ig benyújthatja a cég törlése iránti kérelmét.

� 	�
� &̓ f� OFN� ÏSJOUJ� B̓ $UW�� ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏT� E
̓ QPOUKB� NJBUU� JOEVMU� WBHZ� F̓ UÚSWÏOZ� IBUÈMZCBMÏQÏTF� VUÈO� JOEVMØ�
kényszertörlési eljárásokat.

64. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény eltérő alkalmazásával összefüggő átmeneti 
szabályok

158. §  "� #ÏSHBSBODJB� "MBQSØM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� -97*�� UÚSWÏOZ� ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏT� C
̓ QPOUKÈCBO� GPHMBMU� JEǮUBSUBN�
meghosszabbodik a veszélyhelyzet időtartamával.

65. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény szerinti Pénzügyi Békéltető Testület 
eljárására vonatkozó rendelkezések eltérő alkalmazása

159. § 	�
� "̓.BHZBS�/FN[FUJ�#BOLSØM�T[ØMØ�������ÏWJ�$999*9��UÚSWÏOZU�B[̓FCCFO�B̓f�CBO�GPHMBMU�FMUÏSÏTFLLFM�LFMM�BMLBMNB[OJ�
� 	�
� "̓.BHZBS�/FN[FUJ� #BOLSØM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� $999*9�� UÚSWÏOZ� T[FSJOUJ� 1ÏO[àHZJ� #ÏLÏMUFUǮ�5FTUàMFU� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO��

1ÏO[àHZJ� #ÏLÏMUFUǮ� 5FTUàMFU
� FMǮUU� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� NFHT[ǻOÏTFLPS� GPMZBNBUCBO� MÏWǮ� FMKÈSÈTPLCBO� o� JEF� ÏSUWF�
B[̓ÓSÈTCBO�GPMZUBUPUU�ÏT�B̓T[àOFUFMǮ�FMKÈSÈTPLBU�JT�o�B[̓àHZJOUÏ[ÏT�IBUÈSJEFKF�B̓CFGPHBEÈTUØM�T[ÈNÓUPUU�����OBQ�

� 	�
� "̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�NFHT[ǻOÏTFLPS�GPMZBNBUCBO�MÏWǮ�FMKÈSÈTPLCBO�B̓1ÏO[àHZJ�#ÏLÏMUFUǮ�5FTUàMFU�NFHIBMMHBUÈTU�Uǻ[�

66. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló  
2015. évi CCXXII. törvény eltérő alkalmazására vonatkozó átmeneti szabályok

160. § 	�
� ������KÞOJVT����JH�B̓,PSNÈOZ�SFOEFMFUÏCFO�NFHIBUÈSP[IBUKB�B[PO�B̓HB[EBTÈH�WBHZ�B̓UÈSTBEBMPN�T[ÈNÈSB�LJFNFMU�
ügyeket, amelyek esetében az  elektronikus ügyintézést biztosító szervnek nem minősülő szervezet a  Kormány 
rendeletében meghatározottak szerint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
szóló 2015. évi CCXXII. törvény egyes rendelkezéseit alkalmazni köteles.

� 	�
� "[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� LPSNÈOZSFOEFMFUCFO� NFHIBUÈSP[PUU� T[FSW� UÏSÓUÏTNFOUFTFO� KPHPTVMU� B[̓ FMFLUSPOJLVT�
ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény és a  végrehajtási 
rendeletében meghatározott, a  Kormány rendeletében meghatározott ügy viteléhez szükséges szabályozott és 
központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások használatára, ideértve a kormányzati hitelesítés-szolgáltatást is.

� 	�
� "̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�T[PMHÈMUBUÈTPL�JHÏOZCFWÏUFMF�ÏSEFLÏCFO�B̓,PSNÈOZ�SFOEFMFUÏCFO�NFHIBUÈSP[PUU�T[FSW�LF[FMJ�
azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükségesek.
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� 	�
� "̓ ,PSNÈOZ� SFOEFMFUÏCFO�NFHIBUÈSP[PUU� àHZCFO� BMLBMNB[PUU� FMFLUSPOJLVT� LBQDTPMBUUBSUÈT� TPSÈO� B[̓ B[POPTÓUÈTSB�
a  dokumentum hitelesítésére, kézbesítésre, valamint a  képviseletre az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény és végrehajtási rendeletének rendelkezéseit 
kell alkalmazni azzal, hogy kizárólag e rendelkezések tekintetében a Kormány rendeletében meghatározott szervet 
elektronikus ügyintézést biztosító szervnek, a vele kapcsolatban eljáró szervet pedig ügyfélnek kell tekinteni.

� 	�
� 'FMIBUBMNB[ÈTU� LBQ� B̓ ,PSNÈOZ� IPHZ� SFOEFMFUCFO� ÈMMBQÓUTB� NFH� B[̓ F̓ f� T[FSJOUJ� àHZFLFU� B[̓ F̓ f� T[FSJOU� FMKÈSØ�
szerveket, valamint az eljárás részletszabályait.

67. Kereskedelmi tárgyú átmeneti szabályok

161. §  ������EFDFNCFS����ÏJH�B̓LFSFTLFEFMFNSǮM�T[ØMØ�������ÏWJ�$-9*7��UÚSWÏOZ���̓f��B�̓QPOUKÈOBL�SFOEFMLF[ÏTÏU�ÞHZ�LFMM�
BMLBMNB[OJ�IPHZ�B̓IFMZJ� UFSNFMǮJ�QJBDPO�B̓QJBD� GFLWÏTF�T[FSJOUJ�NFHZÏCFO�WBHZ�B̓QJBD����LN�FT�LÚS[FUÏCFO�WBHZ�
#VEBQFTUFO� GFLWǮ� IFMZJ� UFSNFMǮJ� QJBDPO� B[̓ PST[ÈH� UFSàMFUÏO� CÈSIPM�NǻLÚEǮ� T[PDJÈMJT� T[ÚWFULF[FU� JT� ÏSUÏLFTÓUIFUJ�
termékeit.

68. Gazdálkodó szervezet működése felügyelet alá vonásával összefüggő átmeneti szabályok

162. § 	�
� "̓ ,"350/1"$,� %PCP[JQBSJ� /ZJMWÈOPTBO� .ǻLÚEǮ� 3ÏT[WÏOZUÈSTBTÈH� 	DÏHKFHZ[ÏLT[ÈN�� ������������� BEØT[ÈN��
�������������� T[ÏLIFMZ�� ����� %FCSFDFO� (BMBNC� V�� ���� T[�� F[FO� f� BMLBMNB[ÈTÈCBO� B̓ UPWÈCCJBLCBO�� 5ÈSTBTÈH
�
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
���̓f�B�T[FSJOUJ�.BHZBS�«MMBN�GFMàHZFMFUF�BMÈ�WPOÈTB�B̓	�
̓CFLF[EÏTCFO�GPHMBMUBL�NFHUÚSUÏOUF�FTFUÏO�o�EF�MFHLÏTǮCC�
������BVHVT[UVT�����OBQKÈWBM�o�NFHT[ǻOJL�

� 	�
� "̓ LBUBT[USØGBWÏEFMFNSǮM� ÏT� B̓ IP[[È� LBQDTPMØEØ� FHZFT� UÚSWÏOZFL� NØEPTÓUÈTÈSØM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� $997***�� UÚSWÏOZ�
szerint kijelölt, a  Magyar Állam nevében a  tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kormányzati feladatok 
összehangolásáért felelős kormánybiztos a  Társaság vezető tisztségviselőivel és felügyelőbizottsága tagjaival 
FMǮSF� FHZF[UFUFUU� JEǮQPOUCBO� 	EF� MFHLÏTǮCC� ������ BVHVT[UVT� ���JH
� ÏT� NØEPO� UÈKÏLP[UBUKB� B̓ 5ÈSTBTÈH� WF[FUǮ�
tisztségviselőit és felügyelőbizottsága tagjait a  megtett intézkedésekről és átadja a  megtett intézkedésekkel 
összefüggésben keletkezett dokumentumokat. A tájékoztatás megtörténtét követő napon az állami felügyeleti jog 
o̓UPWÈCCJ�KPHT[BCÈMZJ�SFOEFMLF[ÏT�OÏMLàM�o�NFHT[ǻOJL�

69. Az építésügyi, építésfelügyeleti, településfejlesztési, településrendezési, vízjogi és örökségvédelmi 
eljárások eltérő szabályai

163. § 	�
� "[̓ ÏQÓUÏTàHZJ� ÏT� ÏQÓUÏTGFMàHZFMFUJ� IBUØTÈHJ� FMKÈSÈTPLSØM� ÏT� FMMFOǮS[ÏTFLSǮM� WBMBNJOU� B[̓ ÏQÓUÏTàHZJ� IBUØTÈHJ�
T[PMHÈMUBUÈTSØM�T[ØMØ�����������	9*����
�,PSN��SFOEFMFU�BMBQKÈO�FOHFEÏMZF[FUU�ÏQÓUÏTJ�UFWÏLFOZTÏHSF�WPOBULP[Ø
B
� WÏHMFHFT�ÏQÓUÏTJ�FOHFEÏMZ�FMWJ�ÏQÓUÏTJ�LFSFUFOHFEÏMZ� UFMFQÓUÏTJ�FOHFEÏMZ�WBHZ�CPOUÈTJ�FOHFEÏMZ�BNFMZOFL�

hatálya a veszélyhelyzet kihirdetésének és a veszélyhelyzet megszűnésének napja közötti időben lejárt, külön 
erre irányuló kérelem hiányában is meghosszabbodik a  veszélyhelyzet megszűnésének napjától számított 
további egy évvel, valamint

C
� WÏHMFHFT�ÏQÓUÏTJ�FOHFEÏMZ�FMWJ�ÏQÓUÏTJ�LFSFUFOHFEÏMZ� UFMFQÓUÏTJ�FOHFEÏMZ�WBHZ�CPOUÈTJ�FOHFEÏMZ�BNFMZOFL�
IBUÈMZB�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�NFHT[ǻOÏTÏOFL�OBQKÈU�LÚWFUǮ�����OBQPO�CFMàM� KÈS� MF�LàMÚO�FSSF� JSÈOZVMØ�LÏSFMFN�
hiányában is meghosszabbodik az engedély hatályának lejártától számított további egy évvel.

� 	�
� "̓LVMUVSÈMJT�ÚSÚLTÏH�WÏEFMNÏWFM�LBQDTPMBUPT�T[BCÈMZPLSØM�T[ØMØ����������	*7����
�,PSN��SFOEFMFU�BMBQKÈO�LJBEPUU
B
� SÏHÏT[FUJ� GFMUÈSÈTJ� WBHZ� ÚSÚLTÏHWÏEFMNJ� FOHFEÏMZ� BNFMZOFL� IBUÈMZB� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� LJIJSEFUÏTÏOFL� ÏT�

a  veszélyhelyzet megszűnésének napja közötti időben lejárt, külön erre irányuló kérelem hiányában is 
meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnésének napjától számított további egy évvel, valamint

C
� SÏHÏT[FUJ�GFMUÈSÈTJ�WBHZ�ÚSÚLTÏHWÏEFMNJ�FOHFEÏMZ�BNFMZOFL�IBUÈMZB�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�NFHT[ǻOÏTÏOFL�OBQKÈU�
LÚWFUǮ� ���� OBQPO� CFMàM� KÈS� MF� LàMÚO� FSSF� JSÈOZVMØ� LÏSFMFN� IJÈOZÈCBO� JT� NFHIPTT[BCCPEJL� B[̓ FOHFEÏMZ�
hatályának lejártától számított további egy évvel.
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� 	�
� "̓ WJMMBNPT� FOFSHJÈSØM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� -9997*�� UÚSWÏOZ� JMMFUWF� B̓ WJMMBNPTFOFSHJB�JQBSJ� ÏQÓUÏTàHZJ� IBUØTÈHJ�
FOHFEÏMZF[ÏTJ� FMKÈSÈTPLSØM� T[ØMØ� ���������� 	9**�� ���
� ,PSN�� SFOEFMFU� BMBQKÈO� FOHFEÏMZF[FUU� ÏQÓUÏTJ� UFWÏLFOZTÏHSF�
vonatkozó
B
� ÏQÓUÏTJ� FOHFEÏMZ� BNFMZOFL� IBUÈMZB� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� LJIJSEFUÏTÏOFL� ÏT� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� NFHT[ǻOÏTÏOFL�

napja közötti időben lejárt, külön erre irányuló kérelem hiányában is meghosszabbodik a  veszélyhelyzet 
megszűnésének napjától számított további egy évvel, valamint

C
� ÏQÓUÏTJ� FOHFEÏMZ� BNFMZOFL�IBUÈMZB� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU�NFHT[ǻOÏTÏOFL�OBQKÈU� LÚWFUǮ�����OBQPO�CFMàM� KÈS� MF�
külön erre irányuló kérelem hiányában is meghosszabbodik az  engedély hatályának lejártától számított 
további egy évvel.

� 	�
� "̓ WBTÞUJ� LÚ[MFLFEÏTSǮM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� $-999***�� UÚSWÏOZ� JMMFUWF� B̓ WBTÞUJ� ÏQÓUNÏOZFL� ÏQÓUÏTàHZJ� IBUØTÈHJ�
FOHFEÏMZF[ÏTJ� FMKÈSÈTBJOBL� SÏT[MFUFT� T[BCÈMZBJSØM� T[ØMØ� ���������� 	9�� ���
� ,PSN�� SFOEFMFU� BMBQKÈO� FOHFEÏMZF[FUU�
tevékenységre vonatkozó
B
� ÏQÓUÏTJ� FOHFEÏMZ� BNFMZOFL� IBUÈMZB� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� LJIJSEFUÏTÏOFL� ÏT� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� NFHT[ǻOÏTÏOFL�

napja közötti időben lejárt, külön erre irányuló kérelem hiányában is meghosszabbodik a  veszélyhelyzet 
megszűnésének napjától számított további egy évvel, valamint

C
� ÏQÓUÏTJ� FOHFEÏMZ� BNFMZOFL�IBUÈMZB� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU�NFHT[ǻOÏTÏOFL�OBQKÈU� LÚWFUǮ�����OBQPO�CFMàM� KÈS� MF�
külön erre irányuló kérelem hiányában is meghosszabbodik az  engedély hatályának lejártától számított 
további egy évvel.

164. § 	�
� "̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� LJWÏUFMÏWFM� B̓ WÓ[HB[EÈMLPEÈTJ� IBUØTÈHJ� KPHLÚS� HZBLPSMÈTÈSØM� T[ØMØ� ��������� 	7�� ���
� ,PSN�� SFOEFMFU�
alapján engedélyezett vízilétesítményekre és vízimunkákra vonatkozó vízjogi létesítési engedély, elvi vízjogi 
engedély és megszüntetési engedély, amelynek hatálya
B
� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� LJIJSEFUÏTÏOFL� ÏT� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU�NFHT[ǻOÏTÏOFL� OBQKB� LÚ[ÚUUJ� JEǮT[BLCBO� MFKÈSU� LàMÚO�

erre irányuló kérelem hiányában is meghosszabbodik a  veszélyhelyzet megszűnésének napjától számított 
további egy évvel, valamint

C
� B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�NFHT[ǻOÏTÏOFL�OBQKÈU�LÚWFUǮ�����OBQPO�CFMàM�KÈS�MF�LàMÚO�FSSF�JSÈOZVMØ�LÏSFMFN�IJÈOZÈCBO�
is meghosszabbodik az engedély hatályának lejártától számított további egy évvel.

� 	�
� )B� B[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� FOHFEÏMZIF[� LBQDTPMØEØ� WBHZPOLF[FMǮJ� LF[FMǮJ� WBHZ� UVMBKEPOPTJ� IP[[ÈKÈSVMÈT�
érvényességi ideje a veszélyhelyzet kihirdetésének és a veszélyhelyzet megszűnésének napja közötti időszakban vagy 
B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�NFHT[ǻOÏTÏOFL�OBQKÈU�LÚWFUǮ�����OBQPO�CFMàM�KÈS�MF�B[̓ÞK�IP[[ÈKÈSVMÈT�CFT[FS[ÏTÏSǮM�B[̓FOHFEÏMZFT�
HPOEPTLPEJL��&CCFO�B[̓FTFUCFO�B̓WÓ[àHZJ�IBUØTÈH�B[̓FOHFEÏMZFT�LÏSFMNÏSF� TPSPO�LÓWàM�NØEPTÓUKB�B[̓ 	�
̓CFLF[EÏT�
szerinti vízjogi engedélyt. A kérelem mentesül az igazgatási szolgáltatási díj vagy illeték megfizetése alól.

165. § 	�
� ������ EFDFNCFS� ���ÏJH� B̓ UFMFQàMÏTGFKMFT[UÏTJ� LPODFQDJØSØM� B[̓ JOUFHSÈMU� UFMFQàMÏTGFKMFT[UÏTJ� TUSBUÏHJÈSØM�
és a  településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
���������̓ 	9*�̓ ��
� ,PSN�� SFOEFMFUFU� <B� UPWÈCCJBLCBO�� ���������� 	9*�� ��
� ,PSN�� SFOEFMFU>� B[̓ FCCFO� B̓ f�CBO� GPHMBMU�
eltérésekkel kell alkalmazni.

� 	�
� "̓����������	9*����
�,PSN��SFOEFMFUUǮM�FMUÏSǮFO
B
� B̓ UFMFQàMÏTLÏQJ� LÚWFUFMNÏOZFLSǮM� T[BLNBJ� LPO[VMUÈDJØU� o� F[FO� CFMàM� T[BLNBJ� UÈKÏLP[UBUÈTU� o� UBSUBOJ�

elektronikus úton is lehet,
C
� B̓ IFMZJ� ÚOLPSNÈOZ[BU� B̓ QBSUOFSTÏHJ� FHZF[UFUÏT� T[FNÏMZFT� NFHKFMFOÏTU� FMǮÓSØ� T[BCÈMZBJUØM� FMUÏSǮFO�

a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja,
D
� B[̓ FMǮ[FUFT� ÏT� NVOLBLÚ[J� UÈKÏLP[UBUÈT� MBLPTTÈHJ� GØSVNB� FMFLUSPOJLVT� ÞUPO� JT� UÚSUÏOIFU� B[[BM� IPHZ�

az  észrevételeket és javaslatokat a  közzétételtől, video-konferenciától számított tizenöt napon belül lehet 
megtenni, kizárólag elektronikus úton,

E
� B̓UFMFQàMÏTLÏQJ�WÏMFNÏOZF[ÏTJ�FMKÈSÈT�MFGPMZUBUÈTÈIP[�B̓LÏSFMNFU�FMFLUSPOJLVT�ÞUPO�LFMM�CFOZÞKUBOJ�ÏT
F
� B̓ UFMFQàMÏTLÏQJ� CFKFMFOUÏTJ� FMKÈSÈT� TPSÈO� B[̓ FMKÈSÈTU� LF[EFNÏOZF[Ǯ� JSBUPL� LJ[ÈSØMBH� FMFLUSPOJLVT� ÞUPO�

terjeszthetőek elő.
� 	�
� "̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� B
oD
̓ QPOUKB� ÏSUFMNÏCFO� FMFLUSPOJLVT� ÞUOBL� NJOǮTàM� B[̓ ÚOLPSNÈOZ[BU� IPOMBQKÈO� LÚ[[ÏUFUU�

részletes szakmai tájékoztató, video-konferencia keretében az  érintettek részére tájékoztatás tartása és kérdések 
megválaszolása, valamint a helyi műsorszolgáltató felületén megjelenő részletes szakmai tájékoztató.
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70. Vízhasználatra vonatkozó átmeneti szabályok

166. § 	�
� "̓WÓ[IBT[OÈMØ�B̓WÓ[LÏT[MFUKÈSVMÏLPU�B̓WÓ[HB[EÈMLPEÈTSØM�T[ØMØ�������ÏWJ�-7**��UÚSWÏOZ����#�̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏUǮM�FMUÏSǮFO�
2020. december 31. napjáig az általa ténylegesen felhasznált vízmennyiség után fizeti meg, ha az általa igénybe vett 
WÓ[NFOOZJTÏH�B̓WÓ[KPHJ�FOHFEÏMZCFO�NFHKFMÚMU�WÓ[NFOOZJTÏH�����ÈU�OFN�ÏSJ�FM�

� 	�
� "̓WÓ[IBT[OÈMØ�B[̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�LFEWF[NÏOZU�B̓UÈSHZÏWSF�WPOBULP[Ø�ÏWFT�CFWBMMÈT�TPSÈO�LàMÚO�OZJMBULP[BUUBM�
érvényesítheti.

71. Agrár tárgyú átmeneti szabályok

167. § 	�
� "[̓ FSEǮSǮM� B[̓ FSEǮ� WÏEFMNÏSǮM� ÏT� B[̓ FSEǮHB[EÈMLPEÈTSØM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� 9997**�� UÚSWÏOZ� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� &WUW�
�
����̓f�	��B
̓CFLF[EÏTÏUǮM�FMUÏSǮFO�B̓T[FS[ǮEÏTFL�������EFDFNCFS����ÏO�WFT[UJL�IBUÈMZVLBU�

� 	�
� "[̓ &WUW�� ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏCFO� NFHIBUÈSP[PUU� B[̓ ÞKVMBU� LÈSPTPEÈTB� FSFENÏOZFLÏQQFO� CFLÚWFULF[Ǯ�
eredménycsökkenés pótlására vonatkozó kötelezettség 2021. április 15-éig teljesíthető.

168. §  "[�ÏMFMNJT[FSMÈODSØM�ÏT�IBUØTÈHJ�GFMàHZFMFUÏSǮM�T[ØMØ�������ÏWJ�9-7*��UÚSWÏOZUǮM�FMUÏSǮFO�B̓WFOEÏHMÈUØ�JQBS�UFSàMFUÏO�
működő felügyeleti díj fizetésére kötelezettnek 2020. évben a felügyeleti díj bevallására vonatkozó kötelezettségét 
és az első részlet megfizetését 2020. szeptember 30-ig kell teljesítenie.

169. §  Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvénytől eltérően 2020. december 31-éig 
a  növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés 
keretében megvalósuló alkalmi és idénymunka esetén az  egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 
�����̓ ÏWJ̓ -997�̓ UÚSWÏOZ� ��̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏCFO� ÏT� ��̓ f� ��̓ QPOUKÈCBO� NFHIBUÈSP[PUU� ÏWFT� JEǮUBSUBN� MFHGFMKFCC�
T[È[OZPMDWBO� OBQ� WBMBNJOU� B[̓ FHZT[FSǻTÓUFUU� GPHMBMLP[UBUÈTSØM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� -997�� UÚSWÏOZ� ��̓ f� ��̓ QPOU�
C
̓BMQPOUKÈCBO�NFHIBUÈSP[PUU�IBWJ�JEǮUBSUBN�MFHGFMKFCC�IÞT[�OBQUÈSJ�OBQ�

72. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendelet 
alkalmazásával összefüggő átmeneti szabályok

170. §  "�CÈOZÈT[BUSØM�T[ØMØ�������ÏWJ�9-7***�� UÚSWÏOZ�	B̓UPWÈCCJBLCBO��#U�
�ÏT�B̓WÏHSFIBKUÈTÈSB�LJBEPUU�LPSNÈOZSFOEFMFUFL�
az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel alkalmazandóak 2020. december 31-ig.

171. § 	�
� "[̓ ÈTWÈOZJ� OZFSTBOZBHPL� ÏT� B̓ HFPUFSNJLVT� FOFSHJB� GBKMBHPT� ÏSUÏLÏOFL� WBMBNJOU� B[̓ ÏSUÏLT[ÈNÓUÈT� NØEKÈOBL�
NFHIBUÈSP[ÈTÈSØM�T[ØMØ����������	***�����
�,PSN��SFOEFMFU�	B̓UPWÈCCJBLCBO�����������,PSN��SFOEFMFU

B
� ��̓NFMMÏLMFUÏCFO�GPHMBMU�UÈCMÈ[BU

BB
� %����NF[ǮKF�T[FSJOUJ�LÏQMÏLFOZ�BHZBH�o�**�
BC
� %����NF[ǮKF�T[FSJOUJ�LǮ[FUMJT[U�LǮ[FUJT[BQ
BD
� %����NF[ǮKF�T[FSJOUJ�IPNPL
BE
� %����NF[ǮKF�T[FSJOUJ�IPNPLPT�LBWJDT
BF
� %����NF[ǮKF�T[FSJOUJ�LBWJDTPT�IPNPL
BG 
� %����NF[ǮKF�T[FSJOUJ�BHZBHPT�UÚSNFMÏL
BH
� %����NF[ǮKF�T[FSJOUJ�BHZBHNÈSHB

 ásványi nyersanyag alcsoportba tartozó nyersanyagok,
C
� ��̓ NFMMÏLMFUÏCFO� GPHMBMU� UÈCMÈ[BU� #���� NF[ǮKF� T[FSJOUJ� LBWJDT� ÈTWÈOZJ� OZFSTBOZBH� DTPQPSUCB� UBSUØ[Ø�

nyersanyagok
esetében a kutatási tevékenység csak előkutatás keretében végezhető.

� 	�
� "[̓	�
̓CFLF[EÏT�B
�ÏT�C
̓QPOUKB�T[FSJOUJ�OZFSTBOZBH�	B̓UPWÈCCJBLCBO�FHZàUU��ÏQÓUǮJQBSJ�OZFST��ÏT�BMBQBOZBH
�FTFUÏO�
az előkutatás bejelentés alapján folytatható.

172. §  A bányafelügyelet ellenőrzi az  előkutatás bejelentés jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítését. Ha 
a bányafelügyelet az ellenőrzése során megállapítja, hogy
B
� B̓CFKFMFOUÏT�B̓KPHT[BCÈMZJ�FMǮÓSÈTPLOBL�OFN�GFMFM�NFH
C
� B̓CFKFMFOUÏTLÚUFMFT�UFWÏLFOZTÏHFU�CFKFMFOUÏT�OÏMLàM�UÏOZMFHFTFO�GPMZUBUKÈL�WBHZ
D
� B̓CFKFMFOUÏT�NÈS�NFHÈMMBQÓUPUU�CÈOZÈT[BUJ�KPHPU�ÏSJOUFOF
megtiltja az adott tevékenység folytatását.
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173. § 	�
� ²QÓUǮJQBSJ� OZFST�� ÏT� BMBQBOZBH� FMǮLVUBUÈTB� FTFUÏO� B̓ CÈOZÈT[BUSØM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� 9-7***�� UÚSWÏOZ� WÏHSFIBKUÈTÈSØM�
T[ØMØ� ���������� 	9**�� ���
� ,PSN�� SFOEFMFU� <B� UPWÈCCJBLCBO�� ���������� 	9**�� ���
� ,PSN�� SFOEFMFU>� ���̓ f� ��̓ QPOUKÈCBO�
foglaltaktól eltérően a talaj felszínének megbontását eredményező előkutatási tevékenység is végezhető.

� 	�
� "[̓ ÏQÓUǮJQBSJ� OZFST�� ÏT� BMBQBOZBH�FTFUÏCFO�B[̓ FMǮLVUBUÈTJ� DÏMCØM� UÚSUÏOǮ� UFSNǮGÚME�JHÏOZCFWÏUFM� FTFUÏO�OFN�LFMM�
más célú hasznosítási engedélyt szerezni.

174. §  "[� ÏQÓUǮJQBSJ� OZFST�� ÏT� BMBQBOZBH� FTFUÏCFO� B̓ #U�� ���̓ f�ÈCBO� NFHIBUÈSP[PUU� LVUBUÈTJ� NǻT[BLJ� à[FNJ� UFSWOFL�
B̓���������� 	9**�� ���
�,PSN�� SFOEFMFU���%�̓f�ÈCBO�FMǮÓSU� UBSUBMNJ�LÚWFUFMNÏOZFJU�NFHGFMFMǮFO�BMLBMNB[OJ� LFMM� B[[BM�
IPHZ� B̓ #U�� ��̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏCFO� NFHIBUÈSP[PUU� CFKFMFOUÏTCFO� B[̓ ÈTWÈOZJ� OZFSTBOZBH� NFHOFWF[ÏTF� IFMZFUU�
a megkutatni kívánt térrészt kell megjelölni.

175. §  "[� ÏQÓUǮJQBSJ� OZFST�� ÏT� BMBQBOZBH� FTFUÏCFO� B̓ #U�� ���#�̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏCFO� NFHIBUÈSP[PUUBL� NFMMFUU� B̓ IBUØTÈHJ�
engedély alapján gyakorolt bányászati jog átruházásához való hozzájárulás iránti eljárásban a  bányászati joggal 
érintett ingatlan tulajdonosa is ügyfélnek minősül.

176. §  Az építőipari nyers- és alapanyag hatósági engedély alapján gyakorolt bányászati jog átruházása iránti 
kérelem esetében a  bányafelügyelet a  bányászati jog átruházásáról szóló szerződés megküldésével megkeresi 
a  Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló szervet azzal, hogy a  megkeresés kézhezvételétől számított 
20  napon belül igényt jelenthet be a  bányatelek bányászati jogára. A  Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló 
T[FSW� JHÏOZCFKFMFOUÏTF� FTFUÏO� B̓ CÈOZÈT[BUJ� KPH� B[̓ JHÏOZCFKFMFOUǮSF� B̓ ���������� 	9**�� ���
� ,PSN�� SFOEFMFU� ��̓ f�
	�
̓ CFLF[EÏT� B
� D
� ÏT� E
̓ QPOUKÈCBO� WBMBNJOU� 	�B
̓ CFLF[EÏT� B
� C
� ÏT� E
̓ QPOUKÈCBO� FMǮÓSUBL� UFMKFTàMÏTF� FTFUÏO�
átruházható. Az  igénybejelentő részére történő bányászati jog átruházásához való hatósági hozzájárulás esetén 
a bányafelügyelet a bányászati jog átruházására irányuló hozzájárulási kérelmet elutasítja.

177. § 	�
� "̓ 	�
̓CFLF[EÏT� T[FSJOUJ�ÈTWÈOZJ�BOZBHSB�WPOBULP[Ø�CÈOZÈT[BUJ� KPHHBM�ÏSJOUFUU� JOHBUMBO� UVMBKEPOKPHÈOBL�ÈUSVIÈ[ÈTB�
esetén a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése 
érdekében a  bányafelügyelet megkeresi az  ingatlanügyi hatóságot. A  Magyar Állam elővásárlási jogát az  ingatlan 
esetében a Magyar Állam tulajdonosi jogkörében eljáró szerv gyakorolja.

� 	�
� "[̓ ÈMMBNJ� FMǮWÈTÈSMÈTJ� KPH� T[FNQPOUKÈCØM� WÏEFUUOFL� NJOǮTàMǮ� JOHBUMBOPLBU� ÏSJOUǮ� CÈOZBUFMLFL� WPOBULP[ÈTÈCBO�
CÈOZÈT[IBUØ�ÈTWÈOZJ�OZFSTBOZBHPL��B[̓���������,PSN��SFOEFMFU���̓NFMMÏLMFUÏCFO�NFHIBUÈSP[PUU
� ��� (SÈOJUNVSWB�	LØE�����

� ��� 3JPMJU�	LØE�����

� ��� 1BEPT�BOEF[JU�	LØE�����

� ��� "OEF[JU�	LØE�����

� ��� #B[BMU�	LØE�����

� ��� 3JPMJUUVGB�	UVöU
�	LØE�����

� ��� ,ÈMJUVGB�	LØE�����

� ��� #B[BMUUVGB�	�UVöU
�	LØE�����

� ��� "HZBH�	LØE�����o����

���� ,Ǯ[FUMJT[U�LǮ[FUJT[BQ�	LØE�����

���� )PNPL�	LØE�����o����

���� ,BWJDT�	LØE�����

���� «UNFOFUJ�UÚSNFMÏLFT�OZFSTBOZBHPL�	LØE�����o����

���� )PNPLLǮ�LPOHMPNFSÈUVN�	LØE�����o����

���� %VSWB�NÏT[LǮ�QVIB�NÏT[LǮ�	LØE�����

���� 5ÚNÚUU�LSJTUÈMZPT�NÏT[LǮ�	LØE�����o����

���� %PMPNJU�	LØE�����o����

���� .ÈSHB�	LØE�����o����
�ÏT
���� "MHJOJU�	LØE�����
�

178. §  Az előkutatást annak megkezdése előtt legalább 30 nappal a bányafelügyelethez kell bejelenteni.
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179. § 	�
� "̓����������	9**�����
�,PSN��SFOEFMFU���̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�NFHIBUÈSP[PUUBLPO�UÞM�B̓	�
o	�
̓CFLF[EÏTCFO�GPHMBMUBLBU�
is alkalmazni kell a kutatási jogot engedélyező határozattal kapcsolatban.

� 	�
� "[̓ FMǮLVUBUÈT� FMGPHBEÈTÈSØM� T[ØMØ� JHB[PMÈTOBL� UBSUBMNB[OJB� LFMM� B̓ LVUBUÈTJ� UFSàMFUFU� B̓ TBSPLQPOUPL� LPPSEJOÈUÈJWBM�
a kutatási terület alap- és fedőlapját.

� 	�
� "[̓FMǮLVUBUÈT�OFN�GPHBEIBUØ�FM�B̓����������	9**�����
�,PSN��SFOEFMFU���̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ�FTFUFLCFO�WBMBNJOU�
ha megkeresés alapján a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv a kutatás jogára igényt tart.

� 	�
� &MǮLVUBUÈT� CFKFMFOUÏTF� TPSÈO� B[̓ ÏQÓUǮJQBSJ� OZFST�� ÏT� BMBQBOZBHPL� FTFUÏO� B̓ CÈOZBGFMàHZFMFU� NFHLFSFTJ� B̓ .BHZBS�
Állam tulajdonosi jogait gyakorló szervet azzal, hogy a  megkeresés kézhezvételétől számított 20 napon belül 
igényt jelenthet be az  előkutatásra. A  Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv igénybejelentése esetén 
a bányafelügyelet megtiltja az előkutatási tevékenység folytatását.

180. §  "� ���������� 	9**�� ���
� ,PSN�� SFOEFMFU� ���̓ f�ÈCBO� NFHIBUÈSP[PUUBLPO� UÞM� B[̓ ÏQÓUǮJQBSJ� OZFST�� ÏT� BMBQBOZBH�
kitermelésének befejezésekor a bányabezárásra kidolgozott műszaki üzemi terv elbírálása során a bányafelügyelet 
megkeresi a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló szervet azzal, hogy a megkeresés kézhezvételétől számított 
20 napon belül igényt jelenthet be a bányatelek bányászati jogára. A Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv 
JHÏOZCFKFMFOUÏTF�FTFUÏO�B̓CÈOZBGFMàHZFMFU�B̓#U����̓f�B�T[FSJOU�KÈS�FM�

181. §  'FMIBUBMNB[ÈTU�LBQ�B̓,PSNÈOZ�IPHZ�SFOEFMFUCFO�B̓WÏEFUUOFL�NJOǮTàMǮ�JOHBUMBOPL�FTFUÏCFO�B[̓ÈMMBNJ�FMǮWÈTÈSMÈTJ�
jog szabályait megállapítsa.

73. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény eltérő alkalmazásával összefüggő átmeneti 
szabályok

182. § 	�
� "̓WBTÞUJ�LÚ[MFLFEÏTSǮM�T[ØMØ�������ÏWJ�$-999***��UÚSWÏOZ�	B̓UPWÈCCJBLCBO��7UW�
�������KÞOJVT����ÈO�IBUÈMZPT
� ��� ��̓f���̓QPOU�����������ÏT�����̓BMQPOUKÈU
� ��� ��̓f���̓QPOU�����o�����̓BMQPOUKÈU
� ��� ���̓f�	�
̓CFLF[EÏT�C
̓QPOUKÈU
� ��� ���̓f�	�
o	�
̓CFLF[EÏTÏU
� ��� ���̓f�ÈU�NFHFMǮ[Ǯ�BMDÓN�DÓNÏU�ÏT����̓f�ÈU
� ��� ���̓f�	�
o	�B
�ÏT�	�
o	�
̓CFLF[EÏTÏU
� ��� ���*�̓f�ÈU�NFHFMǮ[Ǯ�BMDÓN�DÓNÏU
� ��� ���*�̓f�	�
�ÏT�	�B
o	�H
̓CFLF[EÏTÏU
� ��� ���*�̓f�ÈU�LÚWFUǮ�BMDÓNFU
���� ���̓f�	�
̓CFLF[EÏT�C
�J
�K
�Q
�U
�V
�ÏT�W
̓QPOUKÈU
���� ���"�̓f�	�
�	�C
�ÏT�	�D
̓CFLF[EÏTÏU
���� ���&�̓f�	�B
̓CFLF[EÏTÏU
���� ���'�̓f�ÈU�LÚWFUǮ�BMDÓNÏU
���� ���*�̓f�ÈU
���� ���̓f�	�
̓CFLF[EÏT�B
�ÏT�E
̓QPOUKÈU�	�
̓CFLF[EÏT�J
�ÏT�K
̓QPOUKÈU
2020. október 31-éig nem kell alkalmazni azzal, hogy e  rendelkezések tekintetében a  2020. június 15-én hatályos 
szabályokat kell alkalmazni.

� 	�
� "̓7UW��������KÞOJVT����ÈO�IBUÈMZPT
� ��� ��̓f���̓QPOU������̓BMQPOUKÈU�ÏT�B̓���̓f�	�
̓CFLF[EÏT����̓QPOUKÈU
� ��� ��$�̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏU
� ��� ���̓f�	�
̓CFLF[EÏT�D
̓QPOUKÈU
� ��� ���"�̓f�	�
�	�
�ÏT�	�
̓CFLF[EÏTÏU
� ��� ���̓f�	�B
̓CFLF[EÏT�D
�ÏT�G 
̓QPOUKÈU�	�
̓CFLF[EÏT�OZJUØ�T[ÚWFHSÏT[ÏU�ÏT�B
̓QPOUKÈU
� ��� ���*�̓f�	�
�ÏT�	�
̓CFLF[EÏTÏU�WBMBNJOU�	�
̓CFLF[EÏT�B
̓QPOUKÈU
� ��� ���̓f�	�
̓CFLF[EÏT�S
̓QPOUKÈU
� ��� ���̓f�	�
̓CFLF[EÏT�OZJUØ�T[ÚWFHSÏT[ÏU�ÏT�B
̓QPOUKÈU�	��B
̓CFLF[EÏT�D
̓QPOUKÈU
� ��� ���"�̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏU
���� ���̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏU
���� ���$�̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏU
���� ���'�̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏU
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���� ���0�̓f�ÈU
���� ���̓f�	�
̓CFLF[EÏT���̓QPOUKÈU
2020. október 31-éig nem kell alkalmazni azzal, hogy e  rendelkezések tekintetében a  2020. június 15-én hatályos 
szabályokat kell alkalmazni.

� 	�
� "̓7UW��������KÞOJVT����ÏO�IBUÈMZPT����̓f�	�B
̓CFLF[EÏT�E
̓QPOUKÈU�������PLUØCFS����ÏJH�LFMM�BMLBMNB[OJ�

183. §  A közlekedési hatóság 2020. október 31-éig ellátja Magyarországon a  közösségi vasutak biztonságáról, 
WBMBNJOU� B̓ WBTÞUUÈSTBTÈHPL� FOHFEÏMZF[ÏTÏSǮM� T[ØMØ� ������&,� UBOÈDTJ� JSÈOZFMW� ÏT� B̓ WBTÞUJ� JOGSBTUSVLUÞSBLBQBDJUÈT�
elosztásáról, továbbá a  vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a  biztonsági tanúsítványról szóló  
��������&,� JSÈOZFMW�NØEPTÓUÈTÈSØM� T[ØMØ� ������ ÈQSJMJT� ���J� ��������&,� FVSØQBJ� QBSMBNFOUJ� ÏT� UBOÈDTJ� JSÈOZFMW� T[FSJOUJ�
vasútbiztonsági hatóság feladatait.

74. A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai 
vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény elérő alkalmazásával összefüggő átmeneti szabályok

184. § 	�
� "̓ MÏHJ�� B̓ WBTÞUJ� ÏT� B̓ WÓ[JLÚ[MFLFEÏTJ� CBMFTFUFL� ÏT� FHZÏC� LÚ[MFLFEÏTJ� FTFNÏOZFL� T[BLNBJ� WJ[THÈMBUÈSØM� T[ØMØ�
�����̓ÏWJ̓$-999*7��UÚSWÏOZ�	B̓UPWÈCCJBLCBO��,CWU�
�������KÞOJVT����ÈO�IBUÈMZPT
��� ��̓f�	�
̓CFLF[EÏT�K
̓QPOUKÈU
��� ��̓f�	�
̓CFLF[EÏT�G 
̓QPOU�GF
̓BMQPOUKÈU
��� ���$�̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏU
��� ���"�̓f�ÈU
��� ���̓f�	�B
̓CFLF[EÏT�D
oF
̓QPOUKÈU
��� ���̓f�	�
̓CFLF[EÏT�D
̓QPOUKÈU
2020. október 31-éig nem kell alkalmazni azzal, hogy e  rendelkezések tekintetében a  2020. június 15-én hatályos 
szabályokat kell alkalmazni.

� 	�
� "̓,CWU��������KÞOJVT����ÈO�IBUÈMZPT
��� ��̓f�M
̓QPOUKÈU
��� ��̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏU
��� ��̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏU
��� ��̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏU
��� ���̓f�ÈU
��� ���̓f�	�C
̓CFLF[EÏT�B
̓QPOUKÈU
��� ���̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏU
��� ���̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏU
2020. október 31-éig nem kell alkalmazni azzal, hogy e  rendelkezések tekintetében a  2020. június 15-én hatályos 
szabályokat kell alkalmazni.

� 	�
� "̓,CWU��������KÞOJVT����ÏO�IBUÈMZPT���̓f�	�
̓CFLF[EÏT�B
̓QPOUKÈU�������PLUØCFS����ÏJH�LFMM�BMLBMNB[OJ�

75. Egyes szabálysértésekkel összefüggő átmeneti szabályok

185. § 	�
� &̓UÚSWÏOZ�IBUÈMZCBMÏQÏTF�FMǮUU�FMLÚWFUFUU
B
� B[̓ ÏMFU�� ÏT� WBHZPOCJ[UPOTÈHPU� WFT[ÏMZF[UFUǮ� UÚNFHFT� NFHCFUFHFEÏTU� PLP[Ø� IVNÈOKÈSWÈOZ� NFHFMǮ[ÏTF�

illetve következményeinek elhárítása, a  magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
ÏSEFLÏCFO�FMSFOEFMU�WFT[ÏMZIFMZ[FU�TPSÈO�UFFOEǮ�JOUÏ[LFEÏTFLSǮM�T[ØMØ����������	***�����
�,PSN��SFOEFMFU���̓f�
	�
̓CFLF[EÏTF

C
� B[̓ FHÏT[TÏH� ÏT� ÏMFU� NFHØWÈTB� WBMBNJOU� B̓ OFN[FUHB[EBTÈH� IFMZSFÈMMÓUÈTB� ÏSEFLÏCFO� FMSFOEFMU�
WFT[ÏMZIFMZ[FUUFM� LBQDTPMBUPT� SFOELÓWàMJ� JOUÏ[LFEÏTFLSǮM� T[ØMØ� ��������� 	*7�� ��
� ,PSN�� SFOEFMFU� ��̓ f� 	�
� ÏT�
	�
̓CFLF[EÏTF

D
� B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�TPSÈO�BMLBMNB[BOEØ�FHZFT�CFMàHZJ�ÏT�LÚ[JHB[HBUÈTJ�UÈSHZÞ�T[BCÈMZPLSØM�T[ØMØ����������	*7����
�
,PSN��SFOEFMFU����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF

E
� B̓WÏEFMNJ�JOUÏ[LFEÏTFLSǮM�T[ØMØ�����������	*7�����
�,PSN��SFOEFMFU����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�WBMBNJOU
F
� B̓GǮWÈSPTJ�WÏEFMNJ�JOUÏ[LFEÏTFLSǮM�T[ØMØ�����������	7�����
�,PSN��SFOEFMFU����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF
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szerinti szabálysértések miatt indított eljárásokat a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
OZJMWÈOUBSUÈTJ� SFOET[FSSǮM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� **�� UÚSWÏOZ� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� 4[BCT�� UW�
� ��̓ f�ÈUØM� FMUÏSǮFO� B̓ DTFMFLNÏOZ�
elkövetésekor hatályos jogszabályok alapján kell elbírálni.

� 	�
� "̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� TPSÈO� BMLBMNB[BOEØ� FHZFT� CFMàHZJ� ÏT� LÚ[JHB[HBUÈTJ� UÈSHZÞ� T[BCÈMZPLSØM� T[ØMØ� ��������� 	*7�� ��
�
,PSN��SFOEFMFU����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ�GFMGàHHFT[UÏTJ�PL�FTFUÏO�B̓4[BCT��UW�����̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�GPHMBMU�FMKÈSÈTJ�
szabályt alkalmazni kell.

186. §  /FN�CǻODTFMFLNÏOZ�IBOFN�T[BCÈMZTÏSUÏT�WBMØTVM�NFH�IB�B̓#àOUFUǮ�5ÚSWÏOZLÚOZWSǮM� T[ØMØ�������ÏWJ�$�� UÚSWÏOZ�
����̓ f�ÈCBO� NFHIBUÈSP[PUU� CǻODTFMFLNÏOZU� B̓ $07*%���� GFSUǮ[ÚUUTÏH� WBHZ� BOOBL� HZBOÞKB� NJBUU� FMSFOEFMU�
járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés szabályainak megszegésével követik el.

187. § 	�
� "LJ� B̓ #àOUFUǮ� 5ÚSWÏOZLÚOZWSǮM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� $�� UÚSWÏOZ� ����̓ f�ÈCBO� NFHIBUÈSP[PUU� DTFMFLNÏOZU� B̓ $07*%����
fertőzöttség vagy annak gyanúja miatt elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés 
szabályainak megszegésével követi el, szabálysértést követ el.

� 	�
� "̓ 4[BCT�� UW�� ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏUǮM� FMUÏSǮFO� B[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� T[BCÈMZTÏSUÏT� FTFUÏO� B̓ QÏO[CÓSTÈH�
legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

� 	�
� "[̓ 	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOU�T[BCÈMZTÏSUÏT�FTFUÏO�B̓IFMZT[ÓOJ�CÓSTÈH�ÚTT[FHF�B̓4[BCT�� UW�����̓f� 	�
̓CFLF[EÏTÏUǮM�FMUÏSǮFO�
ötezer forinttól százezer forintig, a  szabálysértés ismételt elkövetése esetén százötvenezer forintig terjed, és 
B̓4[BCT�̓UW������"�̓f�ÈUØM�FMUÏSǮFO�T[ØCFMJ�öHZFMNF[UFUÏT�OFN�BMLBMNB[IBUØ�

� 	�
� "LJ� B[̓ FHÏT[TÏHàHZSǮM� T[ØMØ� UÚSWÏOZ� T[FSJOUJ� LBSBOUÏO� T[PGUWFS� UFMFQÓUÏTÏSF� LÚUFMF[FUU� ÏT� B[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ�
T[BCÈMZTÏSUÏTU�LÚWFUJ�FM�B̓	�
�ÏT�	�
̓CFLF[EÏT�T[BCÈMZBJUØM�FMUÏSǮFO
B
� B̓ LJT[BCIBUØ� QÏO[CÓSTÈH� MFHBMBDTPOZBCC� ÚTT[FHF� IÈSPNF[FS� GPSJOU� MFHNBHBTBCC� ÚTT[FHF� IÈSPNT[È[F[FS�

forint, továbbá
C
� o� QÏO[CÓSTÈH� LJT[BCÈTB� IFMZFUU� o� öHZFMNF[UFUÏT� JT� BMLBMNB[IBUØ� BNFMZFU� B̓ SFOEǮSTÏH� B̓ 4[BCT�� UW��

����"�̓ f�ÈUØM� FMUÏSǮFO� IFMZT[ÓOJ� JOUÏ[LFEÏT� IJÈOZÈCBO� JT� BMLBMNB[IBU� WBMBNJOU� ÓSÈTCBO� ÏT� SÚWJE� ÞUPO� JT�
közölhet.

76. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozó 
átmeneti szabályok

188. §  "� CàOUFUǮFMKÈSÈTSØM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� 9$�� UÚSWÏOZ� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� #F�
� SFOEFMLF[ÏTFJU� ������ EFDFNCFS� ���� OBQKÈJH�
az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

189. §  &[FO� BMDÓN� BMLBMNB[ÈTÈCBO� KÈSWÈOZàHZJ� JOUÏ[LFEÏT�� B[̓ FHÏT[TÏHàHZSǮM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� $-*7�� UÚSWÏOZ� ***�� 'FKF[FU�
6. címében szereplő járványügyi elkülönítés, járványügyi megfigyelés és járványügyi zárlat, hatósági házi karantén, 
járványügyi ellenőrzés vagy egyéb járványügyi intézkedés, valamint az egészségügyi válsághelyzet során a Kormány 
által elrendelt olyan intézkedés, amely a személyes megjelenést akadályozza.

190. §  Külön döntés nélkül különleges bánásmódot igénylő személynek minősül a hatvanötödik életévét betöltött személy is.

191. § 	�
� )B�B̓CàOUFUǮFMKÈSÈTCBO�SÏT[U�WFWǮ�T[FNÏMZFL�T[FNÏMZFT�KFMFOMÏUÏWFM�KÈSØ�FMKÈSÈTJ�DTFMFLNÏOZ�KÈSWÈOZàHZJ�JOUÏ[LFEÏT�
megszegésével járna, és az  eljárási cselekmény elhalasztásának nincs akadálya, a  bíróság, az  ügyészség és 
a nyomozó hatóság az eljárási cselekmény elvégzését elhalasztja.

� 	�
� )B�B̓CàOUFUǮFMKÈSÈTCBO�SÏT[U�WFWǮ�T[FNÏMZFL�T[FNÏMZFT�KFMFOMÏUÏWFM�KÈSØ�FMKÈSÈTJ�DTFMFLNÏOZ�KÈSWÈOZàHZJ�JOUÏ[LFEÏT�
megszegésével járna, és az eljárási cselekmény nem halasztható el, a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság 
az eljárási cselekményen való jelenlétet telekommunikációs eszköz útján biztosítja.

� 	�
� )B� B̓CàOUFUǮFMKÈSÈTCBO� SÏT[U� WFWǮ� T[FNÏMZFL� T[FNÏMZFT� KFMFOMÏUÏWFM� KÈSØ� FMKÈSÈTJ� DTFMFLNÏOZ�OFN� KÈS� KÈSWÈOZàHZJ�
intézkedés megszegésével, a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság a büntetőeljárásban résztvevő személy 
jelenlétét elsősorban telekommunikációs eszköz útján biztosítja.

� 	�
� "̓CÓSØTÈH�B̓#F������̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏSF�öHZFMFNNFM�o�IB�BOOBL�UFDIOJLBJ�GFMUÏUFMFJ�GFOOÈMMOBL�o�B[̓àHZÏT[�KFMFOMÏUÏU�
elsősorban telekommunikációs eszköz útján biztosítja az eljárási cselekményen.
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192. § 	�
� "̓CÓSØTÈH�B[̓àHZÏT[TÏH�ÏT�B̓OZPNP[Ø�IBUØTÈH�B[̓FMKÈSÈTJ�DTFMFLNÏOZ�NFHLF[EÏTF�FMǮUU�IJWBUBMCØM�WJ[THÈMKB�IPHZ�
járványügyi intézkedésre vagy az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő más okra figyelemmel megtartható-e 
a tervezett eljárási cselekmény.

� 	�
� "[̓ FMKÈSÈTJ� DTFMFLNÏOZ� NFHLF[EÏTF� FMǮUU� KÈSWÈOZàHZJ� JOUÏ[LFEÏTSF� WBHZ� B[̓ FHÏT[TÏHàHZJ� WÈMTÈHIFMZ[FUUFM�
összefüggő más okra figyelemmel megjelölhető olyan körülmény, amely az  eljárási cselekmény megtartását 
akadályozhatja, illetve amelyet az eljárási cselekmény megkezdése előtt figyelembe kell venni.

� 	�
� )B� B[̓ FMKÈSÈTJ� DTFMFLNÏOZ� NFHUBSUÈTÈOBL� KÈSWÈOZàHZJ� JOUÏ[LFEÏTSF� WBHZ� B[̓ FHÏT[TÏHàHZJ� WÈMTÈHIFMZ[FUUFM�
összefüggő más okra figyelemmel akadálya van, a  bíróság, az  ügyészség vagy a  nyomozó hatóság az  eljárási 
cselekményt elhalasztja.

� 	�
� )B�B[̓FMKÈSÈTJ�DTFMFLNÏOZ�NFHUBSUÈTÈOBL�OJODT�BLBEÈMZB�B̓CÓSØTÈH�B[̓àHZÏT[TÏH�ÏT�B̓OZPNP[Ø�IBUØTÈH�KÈSWÈOZàHZJ�
JOUÏ[LFEÏTSF� WBHZ� B[̓ FHÏT[TÏHàHZJ� WÈMTÈHIFMZ[FUUFM� ÚTT[FGàHHǮ� NÈT� PLSB� UFLJOUFUUFM� o� B[̓ FMKÈSÈTJ� DTFMFLNÏOZ�
CJ[UPOTÈHPT� MFCPOZPMÓUÈTB� ÏSEFLÏCFO� o� B[̓ FMKÈSÈTJ� DTFMFLNÏOZ� SFOEKÏWFM� ÚTT[FGàHHǮ� FHZFEJ� JOUÏ[LFEÏTFL�
alkalmazását rendelheti el, így különösen a  személyes távolságtartásra, az  eljáró szerv által biztosított vagy 
a  jelen levők birtokában lévő védőfelszerelés viselésére vonatkozó kötelezettségeket állapíthat meg. A  bíróság, 
az ügyészség és a nyomozó hatóság az eljárási cselekmény megkezdésekor figyelmezteti az eljárási cselekményen 
jelen levő személyeket arra, hogy az  elrendelt egyedi intézkedések megsértése súlyos rendzavarásnak minősül, 
amely miatt
B
� SFOECÓSTÈH�LJT[BCÈTÈSB�JMMFUWF
C
� B̓#F������̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�NFHIBUÈSP[PUU�LÚWFULF[NÏOZFL�BMLBMNB[ÈTÈSB
kerülhet sor.

193. § 	�
� "[̓B̓KPHPTVMU�BLJ�B̓#F������̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ�IBUÈSP[BU�LJIJSEFUÏTÏO�OFN�WPMU� KFMFO�GFMMFCCF[ÏTÏU�B[̓àMÏTUǮM�
számított öt munkanapon belül jelentheti be.

� 	�
� "̓ WÏEǮ� B̓ #F�� ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOUJ� JOEÓUWÈOZÈU� B̓ WÈEJSBU� LÏ[IF[WÏUFMÏUǮM� T[ÈNÓUPUU� ÚU�NVOLBOBQPO� CFMàM�
terjesztheti elő.

� 	�
� "[̓ FMFLUSPOJLVT� BEBU� GFMFUUJ� SFOEFMLF[ÏTSF� KPHPTVMU� B̓ #F�� ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏCFO� NFHIBUÈSP[PUU� GFMMFCCF[ÏTU�
tizenöt napon belül jelentheti be.

� 	�
� "̓ KPHPSWPTMBUSB� KPHPTVMU�B̓#F������̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ�QBOBT[U�B̓IBUÈSP[BU�LÚ[MÏTÏUǮM�T[ÈNÓUPUU�UJ[FOÚU�OBQPO�
belül jelentheti be.

� 	�
� )B�B̓WÏEǮ�B̓HZBOÞTÓUÈT� JMMFUWF�B̓HZBOÞTÓUÈT�WÈMUP[ÈTÈOBL�LÚ[MÏTFLPS�OJODT�KFMFO�B̓#F������̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ�
panaszt a gyanúsított kihallgatásától számított tizenöt napon belül terjesztheti elő.

� 	�
� "̓GFMàMCÓSÈMBUJ�JOEÓUWÈOZ�#F������̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�NFHIBUÈSP[PUU�IBUÈSJEFKF�UJ[FOÚU�OBQ�

194. § 	�
� 1BQÓSBMBQÞ� LBQDTPMBUUBSUÈT� FTFUÏO� B[̓ JEÏ[ÏT� ÏT� B[̓ ÏSUFTÓUÏT� FMTǮTPSCBO� B[̓ JEÏ[FUU� WBHZ� ÏSUFTÓUFUU� T[FNÏMZ� ÈMUBM�
megjelölt vagy a bíróság, az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság hivatalos tudomására jutott
B
� FMFLUSPOJLVT�MFWFMF[ÏTJ�DÓNSF�WBHZ�NÈT�FMFLUSPOJLVT�FMÏSIFUǮTÏHSF�WBHZ
C
� IBOHLBQDTPMBUPU�CJ[UPTÓUØ�FMFLUSPOJLVT�ÞUPO
történik.

� 	�
� "̓CÓSØTÈH�B[̓àHZÏT[TÏH�ÏT�B̓OZPNP[Ø�IBUØTÈH�B[̓ 	�
̓CFLF[EÏT�B
̓QPOUKÈCBO�NFHIBUÈSP[PUU�FTFUCFO�B[̓ JEÏ[ÏTFO�
és értesítésen feltünteti azt az elektronikus vagy hangkapcsolatot biztosító elérhetőségét, amelyen a megidézett és 
értesített személy annak hitelességét ellenőrizni tudja.

195. §  "[� JEÏ[ÏTTFM� ÏT� B[̓ ÏSUFTÓUÏTTFM� T[FNCFOJ� NVMBT[UÈT� LÚWFULF[NÏOZFJ� OFN� BMLBMNB[IBUØL� IB� B[̓ B̓ ����̓ f�CBO�
meghatározott módon történt idézés vagy értesítés átvétele nem igazolható.

196. § 	�
� 5FMFLPNNVOJLÈDJØT�FT[LÚ[�IBT[OÈMBUB�FTFUÏO�B[̓FMKÈSÈTJ�DTFMFLNÏOZ�LJUǻ[ÚUU�JMMFUWF�B[̓àHZÏT[TÏH�OZPNP[Ø�IBUØTÈH�
által megjelölt helyszíne, és a jelenléttel érintett személy közötti kapcsolatot folyamatos hangfelvétel továbbítása is 
biztosíthatja.

� 	�
� 5FMFLPNNVOJLÈDJØT� FT[LÚ[� IBT[OÈMBUB� FTFUÏO� B[̓ FMKÈSÈTJ� DTFMFLNÏOZ� BLLPS� JT� MFGPMZUBUIBUØ� IB� B[̓ FMLàMÚOÓUFUU�
IFMZT[ÓOFO�DTBL�B̓#F������̓f�	�
̓CFLF[EÏT�B
̓QPOUKÈCBO�NFHIBUÈSP[PUU�T[FNÏMZ�WBO�KFMFO�

� 	�
� 5FMFLPNNVOJLÈDJØT�FT[LÚ[�IBT[OÈMBUB�FTFUÏO�B̓GFMWÏUFM�CÈSNJMZFO�FMFLUSPOJLVT�NØEPO�SÚH[ÓUIFUǮ�
� 	�
� "̓ UFMFLPNNVOJLÈDJØT� FT[LÚ[� IBT[OÈMBUB� B̓ UFSIFMU� IP[[ÈKÈSVMÈTB� OÏMLàM� JT� FMSFOEFMIFUǮ�� "̓ UFMFLPNNVOJLÈDJØT�

eszköz használatának elrendelése esetén, ha a  vádlott indítványozza, hogy a  személyes jelenlétét a  tárgyalás 
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LJUǻ[ÚUU�IFMZT[ÓOÏO�CJ[UPTÓUTB�B̓CÓSØTÈH�NFHWJ[THÈMKB�IPHZ�B̓����̓f�BMBQKÈO�MFIFUǮTÏH�WBO�F�B[̓FMKÈSÈTJ�DTFMFLNÏOZ�
elhalasztására.

� 	�
� )B�B[̓FMKÈSÈTJ�DTFMFLNÏOZ�FMIBMBT[UÈTÈSB�OJODT�MFIFUǮTÏH�B̓CÓSØTÈH�BLLPS�JT�FMVUBTÓUKB�B̓WÈEMPUU�	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�
indítványát, ha
B
� KÈSWÈOZàHZJ�JOUÏ[LFEÏT�NFHT[FHÏTÏWFM�KÈSOB�WBHZ
C
� B[̓FHÏT[TÏHàHZJ�WÈMTÈHIFMZ[FUUFM�ÚTT[FGàHHǮ�NÈT�PLSB�öHZFMFNNFM�B̓UFSIFMU�WBHZ�B̓WFMF�ÏSJOULF[Ǯ�T[FNÏMZFL�

testi épségét, egészségét veszélyeztetné.
� 	�
� /JODT�IFMZF�KPHPSWPTMBUOBL

B
� B̓UFMFLPNNVOJLÈDJØT�FT[LÚ[�IBT[OÈMBUB�JSÈOUJ�JOEÓUWÈOZ�FMVUBTÓUÈTB
C
� B̓UFMFLPNNVOJLÈDJØT�FT[LÚ[�IBT[OÈMBUÈOBL�FMSFOEFMÏTF�WBMBNJOU
D
� B̓T[FNÏMZFT�KFMFOMÏU�CJ[UPTÓUÈTÈSB�UFUU�JOEÓUWÈOZ
tárgyában hozott döntés ellen.

� 	�
� 5FMFLPNNVOJLÈDJØT� FT[LÚ[� IBT[OÈMBUB� FTFUÏO� B̓ CÓSØTÈH� B[̓ àHZÏT[TÏH� ÏT� B̓ OZPNP[Ø� IBUØTÈH� B[̓ FMLàMÚOÓUFUU�
helyszínen jelen levő személy személyazonosságát a  természetes személyazonosító adatainak egyeztetésével és 
más olyan módon ellenőrzi, amely alapján az érintett személy kiléte megállapítható.

� 	�
� )B�B[̓FMKÈSÈTJ�DTFMFLNÏOZ�TPSÈO�ÏT[T[FSǻ�LÏUFMZ�NVUBULP[JL�B[̓ÏSJOUFUU�T[FNÏMZ
B
� T[FNÏMZB[POPTTÈHÈWBM
C
� B[̓FMKÈSÈTJ�DTFMFLNÏOZFO�WBMØ�SÏT[WÏUFMÏOFL�ÚOLÏOUFTTÏHÏWFM�WBHZ
D
� WBMMPNÈTÈOBL�WBHZ�OZJMBULP[BUÈOBL�CFGPMZÈTNFOUFTTÏHÏWFM
kapcsolatban, akkor az eljárási cselekmény nem folytatható.

197. § 	�
� 1BQÓSBMBQÞ� LBQDTPMBUUBSUÈT� FTFUÏO� B̓ CÓSØTÈH� B[̓ àHZÏT[TÏH� ÏT� B̓ OZPNP[Ø� IBUØTÈH� B[̓ àHZJSBUPU� o� B[̓ àHZEÚOUǮ�
IBUÈSP[BU� LJWÏUFMÏWFM� o� FMTǮTPSCBO� B̓ DÓN[FUU� FMFLUSPOJLVT� MFWFMF[ÏTJ� DÓNÏSF� WBHZ�NÈT� FMFLUSPOJLVT� FMÏSIFUǮTÏHÏSF�
kézbesíti.

� 	�
� )B� B̓ CàOUFUǮFMKÈSÈTCBO� B̓ QPTUBJ� ÞUPO� UÚSUÏOǮ� LÏ[CFTÓUÏTLPS� B[̓ "��� "��� WBHZ�"��� KFM[ÏTǻ� ÏSUFTÓUǮU� LFMM� IBT[OÈMOJ�
de a  kézbesítés a  címzett részére járványügyi intézkedés vagy az  egészségügyi válsághelyzettel összefüggő más 
ok miatt nem lehetséges, a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság a kézbesítendő ügyiratot egyszerű postai 
küldeményként postai úton és ezzel egyidejűleg a  címzett elektronikus levelezési címére vagy más elektronikus 
FMÏSIFUǮTÏHÏSF� JT� LÏ[CFTÓUJ�� &CCFO� B[̓ FTFUCFO� DÓN[FUUFU� o� CÈSNFMZ� JTNFSU� SÚWJE� ÞUPO� UÚSUÏOǮ� LBQDTPMBUUBSUÈTU�
CJ[UPTÓUØ� FMÏSIFUǮTÏHÏOFL� GFMIBT[OÈMÈTÈWBM� o� UÈKÏLP[UBUOJ� LFMM� B̓ LÏ[CFTÓUÏT� UÏOZÏSǮM� WBMBNJOU� B̓ LÏ[CFTÓUÏT�
T[BCÈMZT[FSǻTÏHÏOFL�	�
̓CFLF[EÏTCFO�NFHIBUÈSP[PUU�GFMUÏUFMÏSǮM�

� 	�
� "̓ LÏ[CFTÓUÏT� T[BCÈMZT[FSǻTÏHÏIF[� Gǻ[ǮEǮ� KPHLÚWFULF[NÏOZFL� B[̓ 	�
� ÏT� 	�
̓ CFLF[EÏTCFO�NFHIBUÈSP[PUU� FTFUCFO�
BLLPS�BMLBMNB[IBUØL�IB�B[̓àHZJSBU�DÓN[FUU�SÏT[ÏSF�UÚSUÏOǮ�LÏ[CFTÓUÏTF�o�BLÈS�B̓DÓN[FUU�WJTT[BKFM[ÏTF�BLÈS�B[̓FMKÈSØ�
T[FSW�LBQDTPMBUGFMWÏUFMF�BMBQKÈO�o�JHB[PMIBUØ�

� 	�
� "̓ IJSEFUNÏOZU� B̓ CÓSØTÈH� B[̓ àHZÏT[TÏH� WBHZ� B̓ OZPNP[Ø� IBUØTÈH� FMFLUSPOJLVT� UÈKÏLP[UBUÈTSB� T[PMHÈMØ� IPOMBQKÈO�
a jogszabályban meghatározottak szerint kell közzétenni.

� 	�
� )B� B[̓ àHZJSBUPU� B[̓ JTNFSFUMFO� IFMZFO� UBSUØ[LPEØ� UFSIFMU� SÏT[ÏSF� LFMM� IJSEFUNÏOZ� ÞUKÈO� LÏ[CFTÓUFOJ� BLLPS�
a  hirdetményt a  terhelt utolsó ismert magyarországi lakcíme vagy tényleges tartózkodási helye szerinti helyi 
önkormányzat saját vagy társulásaik által közösen működtetett, vagy a  felügyeletüket, szakmai irányításukat vagy 
működésükkel kapcsolatos koordinációt ellátó szervek által tájékoztatás céljára fenntartott honlapon is közzé kell 
tenni.

� 	�
� "[̓ àHZJSBUPU� B̓ IJSEFUNÏOZ� 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� LÚ[[ÏUÏUFMÏUǮM� T[ÈNÓUPUU� UJ[FOÚUÚEJL� OBQPO� LFMM� LÏ[CFTÓUFUUOFL�
tekinteni.

198. § 	�
� "[̓FMFLUSPOJLVT�LBQDTPMBUUBSUÈTSB�B[̓FMFLUSPOJLVT�àHZJOUÏ[ÏT�ÏT�B̓CJ[BMNJ�T[PMHÈMUBUÈTPL�ÈMUBMÈOPT�T[BCÈMZBJSØM�T[ØMØ�
������ ÏWJ� $$99**�� UÚSWÏOZCFO� WBMBNJOU� B̓ #F��CFO�NFHIBUÈSP[PUU� T[BCÈMZPLBU� B[̓ F̓ f�CBO� GPHMBMU� FMUÏSÏTFLLFM� LFMM�
alkalmazni.

� 	�
� "̓ CàOUFUǮFMKÈSÈT� TPSÈO� B[̓ FMFLUSPOJLVT� àHZJOUÏ[ÏTU� CJ[UPTÓUØ� T[FSWFL� JMMFUWF� B̓ ,PSNÈOZ� ÈMUBM� LJKFMÚMU� LÚ[GFMBEBUPU�
ellátó szervek az  elektronikus kapcsolattartás helyett indokolt esetben egyéb elektronikus úton is tarthatnak 
kapcsolatot. A kapcsolattartás formáját közösen határozzák meg.

� 	�
� "[̓ FMKÈSØ� CÓSØTÈH� àHZÏT[TÏH� WBHZ� OZPNP[Ø� IBUØTÈH� B[̓ FMFLUSPOJLVT� LBQDTPMBUUBSUÈTSB� LÚUFMFT� WBHZ� B[U� WÈMBT[UØ�
büntetőeljárásban részt vevő személy indítványára, a  büntetőeljárásban részt vevő személlyel az  általa megjelölt 
egyéb elektronikus úton tart kapcsolatot. Az indítvány egyéb elektronikus úton is előterjeszthető.
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� 	�
� "[̓ FMFLUSPOJLVT� LBQDTPMBUUBSUÈTSB� OFN� LÚUFMFT� CàOUFUǮFMKÈSÈTCBO� SÏT[U� WFWǮ� T[FNÏMZ� B[̓ FHZÏC� FMFLUSPOJLVT� ÞUPO�
történő kapcsolattartást is választhatja. Az indítvány egyéb elektronikus úton is előterjeszthető.

� 	�
� "̓#F������̓f�	�
o	�
̓CFLF[EÏTF�OFN�BMLBMNB[IBUØ�
� 	�
� "[̓FMFLUSPOJLVT�àHZJOUÏ[ÏT�ÏT�B̓CJ[BMNJ�T[PMHÈMUBUÈTPL�ÈMUBMÈOPT�T[BCÈMZBJSØM�T[ØMØ�������ÏWJ�$$99**��UÚSWÏOZ�IBUÈMZB�

alá nem tartozó egyéb elektronikus úton történő kapcsolattartás papíralapú kapcsolattartásnak minősül.

199. §  "�#F������̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�B̓T[BLWÏMFNÏOZ�FMǮUFSKFT[UÏTÏSF�NFHIBUÈSP[PUU�IBUÈSJEǮU�B̓KÈSWÈOZàHZJ�JOUÏ[LFEÏTSF�
vagy az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő más okra figyelemmel a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó 
hatóság legfeljebb három hónappal meghosszabbíthatja.

200. § 	�
� "̓ QÈSUGPHØ� GFMàHZFMǮ� B[̓ FHZàUUNǻLÚEÏTSF� LÚUFMFT� T[FNÏMZFLLFM� FHZÏC� FMFLUSPOJLVT� ÞUPO� JT� LBQDTPMBUPU� UBSUIBU�
ha járványügyi intézkedésre vagy egészségügyi válsághelyzettel összefüggő más okra figyelemmel a  személyes 
kapcsolattartás akadályba ütközik. Telekommunikációs eszköz használata esetén a felvétel rögzítése nem szükséges.

� 	�
� "̓ QÈSUGPHØ� GFMàHZFMǮ� B[̓ 	�
̓ CFLF[EÏTCFO� NFHIBUÈSP[PUU� LBQDTPMBUUBSUÈT� TPSÈO� B[̓ ÏSJOUFUU� T[FNÏMZ�
személyazonosságát a személyes adatainak egyeztetésével és más olyan módon ellenőrzi, amely alapján az érintett 
személy kiléte megállapítható.

� 	�
� )B� B[̓ 	�
̓ CFLF[EÏTCFO� NFHIBUÈSP[PUU� LBQDTPMBUUBSUÈT� TPSÈO� ÏT[T[FSǻ� LÏUFMZ� NVUBULP[JL� B[̓ ÏSJOUFUU� T[FNÏMZ�
személyazonosságával, közreműködésének önkéntességével vagy befolyásmentességével kapcsolatban, akkor 
a kapcsolattartás vele nem folytatható.

201. § 	�
� )B�B̓OZPNP[ÈT�KÈSWÈOZàHZJ�JOUÏ[LFEÏTSF�WBHZ�B[̓FHÏT[TÏHàHZJ�WÈMTÈHIFMZ[FUUFM�ÚTT[FGàHHǮ�NÈT�PLSB�öHZFMFNNFM�
OFN� GFKF[IFUǮ�CF� B[̓ àHZÏT[TÏH� B̓ #F�� ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏCFO�NFHIBUÈSP[PUU� IBUÈSJEǮU� MFHGFMKFCC�IBU� IØOBQQBM�
meghosszabbíthatja.

� 	�
� )B�B̓OZPNP[ÈT�KÈSWÈOZàHZJ�JOUÏ[LFEÏTSF�WBHZ�B[̓FHÏT[TÏHàHZJ�WÈMTÈHIFMZ[FUUFM�ÚTT[FGàHHǮ�NÈT�PLSB�öHZFMFNNFM�
OFN� GFKF[IFUǮ� CF� B[̓ àHZÏT[TÏH� B̓ #F�� ����̓ f�ÈCBO� NFHIBUÈSP[PUU� IBUÈSJEǮU� MFHGFMKFCC� IÈSPN� IØOBQQBM�
meghosszabbíthatja. Különösen indokolt esetben a határidő egy alkalommal legfeljebb három hónappal ismételten 
meghosszabbítható.

� 	�
� "[̓	�
�ÏT�B̓	�
̓CFLF[EÏT�BMBQKÈO�NFHIP[PUU�IBUÈSP[BU�FMMFO�OJODT�IFMZF�QBOBT[OBL�

202. § 	�
� "[̓àHZÏT[TÏH�ÏT�B̓OZPNP[Ø�IBUØTÈH�MFHGFMKFCC�IBU�IØOBQSB�GFMGàHHFT[UIFUJ�B[̓FMKÈSÈTU�IB�KÈSWÈOZàHZJ�JOUÏ[LFEÏTSF�
vagy az  egészségügyi válsághelyzettel összefüggő más okra figyelemmel az  eljárás folytatása elháríthatatlan 
akadályba ütközik. A határozat ellen nincs helye panasznak.

� 	�
� "[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� OFN� BMLBMNB[IBUØ� IB� B[̓ FMKÈSÈT� B[̓ àHZCFO� T[FNÏMZJ� T[BCBETÈHPU� ÏSJOUǮ� CÓSØJ� FOHFEÏMZFT�
kényszerintézkedés hatálya alatt álló terhelttel szemben van folyamatban.

203. § 	�
� "[̓àHZÏT[TÏH�B[̓FMKÈSÈTOBL�LÚ[WFUÓUǮJ�FMKÈSÈT� DÏMKÈCØM�WBHZ�LÚ[WFUÓUǮJ�FMKÈSÈTCBO� MÏUSFKÚUU�NFHÈMMBQPEÈT� UFMKFTÓUÏTF�
érdekében történő felfüggesztését járványügyi intézkedésre vagy az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő más 
okra figyelemmel három hónappal meghosszabbíthatja.

� 	�
� "[̓ àHZÏT[TÏH� B̓ GFMUÏUFMFT� àHZÏT[J� GFMGàHHFT[UÏT� UBSUBNÈU� KÈSWÈOZàHZJ� JOUÏ[LFEÏTSF� WBHZ� B[̓ FHÏT[TÏHàHZJ�
válsághelyzettel összefüggő más okra figyelemmel három hónappal meghosszabbíthatja.

� 	�
� "[̓	�
�ÏT�B̓	�
̓CFLF[EÏT�BMBQKÈO�NFHIP[PUU�IBUÈSP[BU�FMMFO�OJODT�IFMZF�QBOBT[OBL�

204. §  A bíróság járványügyi intézkedés megtartása érdekében vagy egészségügyi válsághelyzettel összefüggő más okra 
figyelemmel hivatalból vagy az ügyész, a vádlott, a védő, a sértett, illetve a vagyoni érdekelt és az egyéb érdekelt 
indítványára meghatározhatja a hallgatóság létszámát a tárgyaláson.

205. § 	�
� "̓CÓSØTÈH� B̓OZJMWÈOPTTÈHPU� B[̓ FHÏT[� UÈSHZBMÈTSØM� WBHZ� BOOBL� FHZ� SÏT[ÏSǮM� JOEPLPMU� IBUÈSP[BUUBM� IJWBUBMCØM� LJ[ÈSKB�
ha járványügyi intézkedésre vagy az  egészségügyi válsághelyzettel összefüggő más rendelkezésre figyelemmel 
a bíróság a nyilvánosság számára nem látogatható.

� 	�
� "[̓ 	�
̓CFLF[EÏTCFO�NFHIBUÈSP[PUU�FTFUCFO�B̓CÓSØTÈH�B̓ UÈSHZBMÈTPO�IP[PUU�IBUÈSP[BUPU�B̓OZJMWÈOPTTÈH�LJ[ÈSÈTÈWBM�
hirdeti ki.

� 	�
� "[̓ 	�
o	�
̓CFLF[EÏTCFO�NFHIBUÈSP[PUU�FTFUCFO�B̓ UFSIFMU�WBHZ�B̓WÏEǮ� JOEÓUWÈOZÈSB�FOHFEÏMZF[OJ�LFMM�IPHZ�B̓OÈMB�
levő elektronikus eszközt bekapcsolva a  tárgyaláson történteket rögzítse. A  bíróság a  rögzítés engedélyezésekor 
figyelmezteti a  terheltet a  személyes adatok kezelésével összefüggő kötelezettségeire. A  rögzítés nem 
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engedélyezhető, ha a  tárgyalásról a  bíróság készít kép- és hangfelvételt, vagy a  zárt tárgyalás elrendelésének 
törvényben meghatározott egyéb okból van helye. A  bíróság által készített kép- és hangfelvétel másolatát 
a tárgyalást követő nyolc napon belül az indítványt előterjesztő terhelt és a védő részére meg kell küldeni, vagy azt 
részükre hozzáférhetővé kell tenni.

� 	�
� "̓ 	�
̓CFLF[EÏTCFO�NFHIBUÈSP[PUU� SÚH[ÓUÏT�OFN�KÈSIBU�B̓ UÈSHZBMÈT� SFOEKÏOFL�T[BCÈMZT[FSǻ�NFOFUÏOFL�[BWBSÈTÈWBM�
WBHZ� B̓ UÈSHZBMÈT� NÏMUØTÈHÈOBL� TÏSFMNÏWFM�� &CCFO� B[̓ FTFUCFO� B̓ CÓSØTÈH� NFHUJMUKB� B̓ SÚH[ÓUÏT� GPMZUBUÈTÈU� ÏT�
a rendzavarás következményeit alkalmazza.

� 	�
� /FN� CàOUFUIFUǮ� B̓ #àOUFUǮ� 5ÚSWÏOZLÚOZWSǮM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� $�� UÚSWÏOZ� ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏCFO�NFHIBUÈSP[PUU�
CǻODTFMFLNÏOZ�NJBUU�BLJ�B[̓	�
�ÏT�	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�[ÈSU�UÈSHZBMÈTPO�FMIBOH[PUUBLBU�GFMGFEJ�

206. §  "� CÓSØTÈH� o� B̓ #F�� ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏT� G 
̓ QPOUKB� LJWÏUFMÏWFM� o� B[̓ àHZJSBUPL� CÓSØTÈHIP[� ÏSLF[ÏTÏU� LÚWFUǮ� IÈSPN�
IØOBQPO�CFMàM� WJ[THÈMKB�NFH� IPHZ� T[àLTÏHFT� JMMFUWF� MFIFUTÏHFT�F� B̓ #F�� ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏCFO�NFHIBUÈSP[PUU�
valamely intézkedés.

207. § 	�
� "̓ CÓSØTÈH� MFHGFMKFCC� IBU� IØOBQSB� GFMGàHHFT[UIFUJ� B[̓ FMKÈSÈTU� IB� KÈSWÈOZàHZJ� JOUÏ[LFEÏTSF� WBHZ� B[̓ FHÏT[TÏHàHZJ�
válsághelyzettel összefüggő más okra figyelemmel az  eljárás folytatása elháríthatatlan akadályba ütközik. 
A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

� 	�
� "[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� OFN� BMLBMNB[IBUØ� IB� B[̓ FMKÈSÈT� B[̓ àHZCFO� T[FNÏMZJ� T[BCBETÈHPU� ÏSJOUǮ� CÓSØJ� FOHFEÏMZFT�
kényszerintézkedés hatálya alatt álló terhelttel szemben van folyamatban.

208. §  "�CÓSØTÈH�FMKÈSÈTOBL�B̓#F������̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�BMBQKÈO�UÚSUÏOǮ�GFMGàHHFT[UÏTÏOFL�UBSUBNÈU�KÈSWÈOZàHZJ�JOUÏ[LFEÏTSF�
vagy az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő más okra figyelemmel három hónappal meghosszabbíthatja.

209. §  A bíróság legkésőbb az  ügyiratok bírósághoz érkezésétől számított három hónap leteltekor kézbesíti a  vádiratot 
a vádlottnak és a védőnek.

210. § 	�
� )B� B̓ CÓSØTÈH� B̓ CJ[POZÓUÈTJ� FMKÈSÈTU� CFGFKF[FUUOFL� OZJMWÈOÓUKB� GFMIÓWIBUKB� B̓ KPHPTVMUBLBU� IPHZ� B̓ QFSCFT[ÏEFLFU� ÏT�
a  felszólalásokat a  tárgyalás határnapjától vagy a  felhívás kézbesítésétől számított tizenöt napon belül írásban 
nyújtsák be.

� 	�
� "̓CÓSØTÈH�B[̓ 	�
̓CFLF[EÏT�BMBQKÈO� ÓSÈTCBO�CFOZÞKUPUU�QFSCFT[ÏEFLFU�ÏT� GFMT[ØMBMÈTPLBU� LÏ[CFTÓUJ� B[̓àHZÏT[TÏHOFL�
a  vádlottnak, a  védőnek, a  sértettnek, a  magánfélnek és a  vagyoni érdekeltnek, azzal, hogy a  perbeszédekre és 
felszólalásokra írásban tizenöt napon belül van helye viszonválasznak. A  viszonválaszt a  bíróság azzal kézbesíti 
az ügyészségnek, a vádlottnak, a védőnek, a sértettnek, a magánfélnek és a vagyoni érdekeltnek, hogy az esetleges 
további viszonválasz a tárgyaláson szóban adható elő.

� 	�
� "̓ WÈEMPUU� B[̓ VUPMTØ� T[Ø� KPHÈO� FMǮBEOJ� LÓWÈOU� ÏT[SFWÏUFMFJU� ÏT� JOEÓUWÈOZBJU� o� MFHLÏTǮCC� B[̓ àHZEÚOUǮ� IBUÈSP[BU�
NFHIP[BUBMB� FMǮUU� o� B̓ UÈSHZBMÈTPO� ÓSÈTCBO� JT� CFOZÞKUIBUKB� B̓ CÓSØTÈHOBL�� &SSF� B̓ WÈEMPUUBU� B̓ UÈSHZBMÈTSB� T[ØMØ�
idézésben figyelmeztetni kell.

� 	�
� "[̓ ÓSÈTCBO� CFOZÞKUPUU� QFSCFT[ÏE� WJT[POWÈMBT[� JMMFUWF� B[̓ VUPMTØ� T[Ø� KPHÈO� FMǮBEPUU� ÏT[SFWÏUFMFL� ÏT� JOEÓUWÈOZPL�
lényegét csak az  ügyészség, a  vádlott, a  védő, a  sértett, a  magánfél vagy a  vagyoni érdekelt indítványára kell 
ismertetni a tárgyaláson.

� 	�
� "̓CÓSØTÈH�B̓UÈSHZBMÈTU�B̓#F������̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�BMBQKÈO�o�LàMÚOÚTFO�KÈSWÈOZàHZJ�JOUÏ[LFEÏTSF�WBHZ�B[̓FHÏT[TÏHàHZJ�
WÈMTÈHIFMZ[FUUFM�ÚTT[FGàHHǮ�NÈT�PLSB�öHZFMFNNFM�o� MFHGFMKFCC�FHZ�IØOBQSB�FMOBQPMIBUKB��"̓CÓSØTÈH�B[̓àHZEÚOUǮ�
határozat kihirdetésének határnapjáról a  vádlottat, a  védőt és az  ügyészséget értesíti. A  bíróság az  értesítésben 
a vádlottat és a védőt tájékoztatja arról, hogy az ügydöntő határozat a távollétükben is kihirdethető, valamint arról 
is, hogy a határnap elmulasztása miatt nincs helye igazolásnak.

� 	�
� "̓CÓSØTÈH� UÈKÏLP[UBUIBUKB� B̓ WÈEMPUUBU� B̓ WÏEǮU� ÏT� B[̓ àHZÏT[U� IPHZ� FHZàUUFT� IP[[ÈKÈSVMÈTVL� FTFUÏO� B̓ UÈSHZBMÈTOBL�
B̓ #F�� ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF� BMBQKÈO� UÚSUÏOǮ� FMOBQPMÈTB� IFMZFUU� B̓ IBUÈSP[BUPU� UBOÈDTàMÏTFO� IP[[B� NFH� ÏT� BOOBL�
közlése kihirdetés helyett az  írásba foglalt határozat kézbesítése útján történik. A  bíróság a  tájékoztatást abban 
B[̓ FTFUCFO� JT� NFHBEIBUKB� IB� B̓ UÈSHZBMÈTOBL� B̓ #F�� ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF� BMBQKÈO� UÚSUÏOǮ� FMOBQPMÈTÈSB� F̓ UÚSWÏOZ�
hatálybalépését megelőzően került sor.

� 	�
� "̓ CÓSØTÈH� B̓ WÈEMPUU� B̓ WÏEǮ� ÏT� B[̓ àHZÏT[� FHZàUUFT� IP[[ÈKÈSVMÈTB� FTFUÏO� B[̓ àHZEÚOUǮ� IBUÈSP[BUPU� UBOÈDTàMÏTFO�
IP[[B�NFH��"̓CÓSØTÈH�B[̓àHZEÚOUǮ�IBUÈSP[BUPU�B̓#F������̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOU�GPHMBMKB�ÓSÈTCB�BNFMZ�UFMKFTLÚSǻFO�
UBSUBMNB[[B�B̓#F������̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�GPHMBMUBLBU��"̓CÓSØTÈH�B[̓àHZEÚOUǮ�IBUÈSP[BUPU�LÏ[CFTÓUÏT�ÞUKÈO�LÚ[MJ�
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� 	�
� "̓ 	�
̓ CFLF[EÏTCFO�NFHIBUÈSP[PUU� FTFUCFO� B̓ WÈEFNFMÏT� VUÈO� B[̓ FMTǮGPLÞ�CÓSØTÈH� ÈMUBM� FMSFOEFMU� WBHZ� GFOOUBSUPUU�
T[FNÏMZJ� T[BCBETÈHPU� ÏSJOUǮ� CÓSØJ� FOHFEÏMZFT� LÏOZT[FSJOUÏ[LFEÏT� o� MFUBSUØ[UBUÈT� FTFUÏO� B̓ #F�� ����̓ f�ÈCBO�
NFHIBUÈSP[PUU�LJWÏUFMMFM�o�B[̓FMTǮGPLÞ�CÓSØTÈH�àHZEÚOUǮ�IBUÈSP[BU�NFHIP[BUBMB�DÏMKÈCØM�UBSUPUU�UBOÈDTàMÏTJH�UBSU�

211. § 	�
� )B�B̓NÈTPEGPLÞ�CÓSØTÈHOBL�B̓GFMMFCCF[ÏT�FMJOUÏ[ÏTÏSF�B̓#F������̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�BMBQKÈO�OZJMWÈOPT�àMÏTU�LFMM�UBSUBOJB�
azonban az  elbíráláshoz szükséges adatok a  fellebbezéssel érintettek írásbeli nyilatkozata alapján beszerezhetők, 
az ehhez szükséges intézkedéseket a tanács elnöke teszi meg.

� 	�
� "[̓	�
̓CFLF[EÏTCFO�NFHIBUÈSP[PUU�FTFUCFO�IB�B̓CFT[FS[FUU�BEBUPL�BMBQKÈO�UÈSHZBMÈT�UBSUÈTB�OFN�T[àLTÏHFT�WBHZ�
ha a  rendelkezésre álló adatok alapján az  ügy tanácsülésen való elbírálásának nincs akadálya és a  vádlott, védő, 
ügyész vagy a  fellebbező a  nyilvános ülés kitűzését nem indítványozza, a  másodfokú bíróság a  fellebbezésről 
tanácsülésen dönt.

� 	�
� )B� B̓ LJSFOEFMU� WÏEǮ� JOEÓUWÈOZÈOBL� WBHZ� ÏT[SFWÏUFMÏOFL� ÓSÈTCFMJ� FMǮUFSKFT[UÏTÏU� LÚWFUǮFO� OZJMWÈOPT� àMÏT� UBSUÈTÈSB�
B[ÏSU�OFN�LFSàMU�TPS�NFSU�B̓NÈTPEGPLÞ�CÓSØTÈH�B̓GFMMFCCF[ÏTSǮM�B̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOU�UBOÈDTàMÏTFO�EÚOU�ÞHZ�LFMM�
tekinteni, hogy a kirendelt védő egy óra tartamú eljárási cselekményen vett részt.

� 	�
� "̓NÈTPEGPLÞ�CÓSØTÈH�B[̓FMTǮGPLÞ�CÓSØTÈH�ÓUÏMFUÏOFL�SÏT[CFOJ�NFHBMBQP[BUMBOTÈHB�FTFUÏO�B̓#F������̓f�	�
̓CFLF[EÏT�
B
̓QPOUKÈCBO�NFHIBUÈSP[PUU�GFMUÏUFMFL�NFMMFUU�UBOÈDTàMÏTFO�JT�NFHÈMMBQÓUIBUKB�B̓IJÈOZUBMBO�JMMFUWF�IFMZFT�UÏOZÈMMÈTU�

� 	�
� "̓ NÈTPEGPLÞ� CÓSØTÈH� UBOÈDTÈOBL� FMOÚLF� B[̓ àHZJSBUPL� ÏSLF[ÏTÏUǮM� T[ÈNÓUPUU� IÈSPN� IØOBQPO� CFMàM� UFT[J� NFH�
B̓#F�̓����̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�NFHIBUÈSP[PUU�JOUÏ[LFEÏTFLFU�

� 	�
� "[̓àHZÏT[TÏH�B̓WÈEMPUU�B̓WÏEǮ�ÏT�B̓ GFMMFCCF[Ǯ�B̓#F������̓f� 	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ�ÏT[SFWÏUFMU� UJ[FOÚU�OBQPO�CFMàM�
teheti meg.

� 	�
� "̓ IBSNBEGPLÞ� CÓSØTÈHJ� FMKÈSÈTSB� F̓ UÚSWÏOZ� NÈTPEGPLÞ� CÓSØTÈHJ� FMKÈSÈTSB� WPOBULP[Ø� SFOEFMLF[ÏTFJU� NFHGFMFMǮFO�
alkalmazni kell.

212. § 	�
� )B�B̓,ÞSJB�UBOÈDTÈOBL�B̓GFMàMWJ[THÈMBUJ�JOEÓUWÈOZSØM�B̓#F������̓f�	�
̓CFLF[EÏT�B
̓QPOUKB�BMBQKÈO�OZJMWÈOPT�àMÏTFO�LFMM�
határoznia, azonban az  elbíráláshoz szükséges adatok a  felülvizsgálati indítvánnyal érintett írásbeli nyilatkozata 
alapján beszerezhetők, az ehhez szükséges intézkedéseket a tanács elnöke teszi meg.

� 	�
� "[̓ 	�
̓ CFLF[EÏTCFO� NFHIBUÈSP[PUU� FTFUCFO� B̓ CFT[FS[FUU� ÓSÈTCFMJ� OZJMBULP[BUPLBU� UPWÈCCJ� ÏT[SFWÏUFM� NFHUÏUFMF�
érdekében meg kell küldeni a  felülvizsgálati indítvánnyal érintetteknek, és ha a  rendelkezésre álló adatok alapján 
az  ügy tanácsülésen való elbírálásának nincs akadálya, a  Kúria tanácsa a  felülvizsgálati indítványról tanácsülésen 
dönt.

� 	�
� "̓ ,ÞSJB� UBOÈDTB� B̓ UÚSWÏOZFTTÏH� ÏSEFLÏCFO� CFKFMFOUFUU� KPHPSWPTMBUPU� IB� B[U� B̓ UBOÈDT� FMOÚLF� T[àLTÏHFTOFL� UBSUKB�
nyilvános ülésen, egyébként tanácsülésen bírálja el.

� 	�
� )B�B̓,ÞSJB�UBOÈDTB�B̓KPHPSWPTMBUPU�UBOÈDTàMÏTFO�CÓSÈMKB�FM�CJ[UPTÓUBOJ�LFMM�IPHZ�B[̓ÏSJOUFUUFL�JOEÓUWÈOZB�ÏT[SFWÏUFMF�
megismerhető legyen, azzal összefüggésben az érintettek észrevételt terjeszthessenek elő.

213. §  "� CÓSØTÈH� B̓ #F�� $�� 'FKF[FUÏCFO� NFHIBUÈSP[PUU� FHZÏC� GFMUÏUFMFL� GFOOÈMMÈTB� FTFUÏO� o� B̓ UFSIFMU� CFJTNFSÏTÏUǮM�
GàHHFUMFOàM�o�B̓öBUBMLPSÞWBM�T[FNCFO�CÈSNFMZ�CǻODTFMFLNÏOZ�FTFUÏO�IP[IBU�CàOUFUǮWÏH[ÏTU�

214. § 	�
� "[̓ àHZÏT[TÏH� B̓ UFSIFMUFU� B̓ CǻODTFMFLNÏOZ� FMLÚWFUÏTÏUǮM� T[ÈNÓUPUU� IÈSPN� IØOBQPO� CFMàM� CÓSØTÈH� FMÏ� ÈMMÓUIBUKB�
IB� B̓ #F�� ����̓ f�ÈCBO� NFHIBUÈSP[PUU� GFMUÏUFMFL� GFOOÈMMOBL� LJWÏWF� IB� B̓ #F�� ����̓ f�ÈCBO� NFHIBUÈSP[PUU� IBUÈSJEǮ�
a veszélyhelyzet kihirdetését megelőzően járt le.

� 	�
� "[̓ àHZÏT[TÏH� B̓ UFSIFMUFU� B̓ HZBOÞTÓUPUULÏOU� UÚSUÏOǮ� LJIBMMHBUÈTÈUØM� T[ÈNÓUPUU� IÈSPN� IØOBQPO� CFMàM� CÓSØTÈH� FMÏ�
ÈMMÓUIBUKB� IB� B̓ #F�� ����̓ f�ÈCBO�NFHIBUÈSP[PUU� GFMUÏUFMFL� GFOOÈMMOBL� LJWÏWF� IB� B̓ #F�� ����̓ f�ÈCBO�NFHIBUÈSP[PUU�
határidő a veszélyhelyzet kihirdetését megelőzően járt le.

� 	�
� "̓ WÈE� FMǮUFSKFT[UÏTF�VUÈO� B̓CÓSØTÈH� B[̓ àHZJSBUPLBU� B[̓ àHZÏT[TÏHOFL� B̓ #F�� ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏT� D
� ÏT� E
̓ QPOUKÈCBO�
NFHIBUÈSP[PUU� PLPLCØM� WBMBNJOU� BLLPS� LàMEIFUJ� WJTT[B� IB� B[̓ 	�
̓ CFLF[EÏTCFO� WBHZ� B̓ 	�
̓ CFLF[EÏTCFO�
meghatározott határidő a bíróság elé állításig eltelt.

� 	�
� "[̓FMTǮGPLÞ�CÓSØTÈH� ÓUÏMFUF�ÏT�àHZEÚOUǮ�WÏH[ÏTF�FMMFOJ� GFMMFCCF[ÏTU�B̓NÈTPEGPLÞ�CÓSØTÈH�B[̓àHZ�ÏSLF[ÏTÏU�LÚWFUǮ�
három hónapon belül bírálja el.

215. § 	�
� "̓CÓSØTÈH�B̓CàOUFUǮWÏH[ÏTU�B[̓àHZ�ÏSLF[ÏTÏU�LÚWFUǮ�IÈSPN�IØOBQPO�CFMàM�IP[[B�NFH�
� 	�
� "̓CÓSØTÈH�B̓#F��$��'FKF[FUF�T[FSJOUJ�FMKÈSÈTCBO�o�B̓UFSIFMU�CFJTNFSÏTÏUǮM�GàHHFUMFOàM�o�OZPMDÏWJ�T[BCBETÈHWFT[UÏTOÏM�

nem súlyosabban büntetendő bűncselekmény esetén hozhat büntetővégzést.
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� 	�
� "̓ CÓSØTÈH� B̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOU� B̓ GPMZBNBUCBO� MFWǮ� àHZFLCFO� JT� CàOUFUǮWÏH[ÏTU� IP[IBU� IB� B[̓ FMǮLÏT[ÓUǮ� àMÏT�
tartására nem került sor.

216. §  "� #F�� $**�� 'FKF[FUF� T[FSJOUJ� FMKÈSÈTCBO� UÈSHZBMÈT� OFN� UBSUIBUØ� IB� B̓ UFSIFMU� UÈSHZBMÈTPO� UÚSUÏOǮ� NFHKFMFOÏTF�
járványügyi intézkedés vagy egészségügyi válsághelyzettel összefüggő egyéb rendelkezés miatt Magyarország 
határának vagy a  járványügyi helyzettel összefüggésben a  külföldi tartózkodási helye szerinti állam határának 
átlépésére vonatkozó szabályok miatt nem lehetséges.

217. § 	�
� "[̓ àHZÏT[TÏH� B̓ #F�� $7**�� 'FKF[FUF� T[FSJOUJ� FMKÈSÈTCBO� B̓ UFSIFMUFU� B̓ CǻODTFMFLNÏOZ� FMLÚWFUÏTÏUǮM� WBHZ�
a gyanúsítottként történő kihallgatásától számított egy hónapon belül állítja bíróság elé.

� 	�
� "̓CÓSØTÈH�B̓#F��$7**�� 'FKF[FUF� T[FSJOUJ�FMKÈSÈTCBO�B̓CàOUFUǮWÏH[ÏTU�B[̓àHZJSBUPLOBL�B̓CÓSØTÈHIP[�ÏSLF[ÏTÏU�LÚWFUǮ�
egy hónapon belül hozza meg.

218. §  A bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság a járványügyi védekezés, a hatósági házi karantén, a kijelölt karantén, 
valamint a  járványügyi megfigyelés, zárlat vagy elkülönítés fennállásának ellenőrzése céljából adatot igényelhet 
a rendőrségnek a  járványügyi védekezés és a hatósági házi karantén szabályai megtartásának ellenőrzése céljából 
vezetett nyilvántartásából.

219. § 	�
� "[̓F̓UÚSWÏOZ�IBUÈMZCBMÏQÏTFLPS�GPMZBNBUCBO�MÏWǮ�IBUÈSJEǮLFU�B̓LPSÈCCJ�KPHT[BCÈMZ�T[FSJOU�LFMM�T[ÈNPMOJ�
� 	�
� )B� B[̓ FMTǮGPLÞ� CÓSØTÈH� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� JEFKF� BMBUU� UBOÈDT� IFMZFUU� FHZFTCÓSØLÏOU� KÈSU� FM� B̓ UÈSHZBMÈTU� BCCBO�

a  részében kell megismételni, amely alatt a  bíróság a  korábbi jogszabály alapján elsőfokon egyesbíróként járt 
FM�� &[̓ B̓ SFOEFMLF[ÏT� OFN� BMLBMNB[IBUØ� IB� B[̓ F̓ UÚSWÏOZ� IBUÈMZCBMÏQÏTÏU� LÚWFUǮFO� FMKÈSØ� UBOÈDT� ÚTT[FUÏUFMÏCFO�
a veszélyhelyzet előtt eljárt tanács összetételéhez képest változás történt.

� 	�
� )B�B[̓FMKÈSÈT�GFMGàHHFT[UÏTÏSF�B̓#F������̓f�	�
�WBHZ�	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�NFHIBUÈSP[PUU�PLCØM�F̓UÚSWÏOZ�IBUÈMZCBMÏQÏTF�
előtt került sor, a felfüggesztés határidejébe a veszélyhelyzet tartama nem számít bele.

� 	�
� )B�F̓UÚSWÏOZ�IBUÈMZCBMÏQÏTÏOFL�JEǮQPOUKÈCBO�B[̓àHZCFO�FMǮLÏT[ÓUǮ�àMÏT�UBSUÈTÈSB�OFN�LFSàMU�TPS�B̓CÓSØTÈH�B̓WÈEJSBU�
kézbesítésétől számított hat hónapon belül tart előkészítő ülést.

� 	�
� "̓UÈSHZBMÈTU�B[̓àHZÏT[�B̓WÈEMPUU�WBHZ�B̓WÏEǮ�JOEÓUWÈOZÈSB�o�B̓UÈSHZBMÈT�LPSÈCCJ�BOZBHB�MÏOZFHÏOFL�JTNFSUFUÏTÏWFM̓o�
akkor kell megismételni, ha az  e  törvény hatálybalépésének időpontjában folyamatban levő ügyben a  korábbi 
UÈSHZBMÈTJ� IBUÈSOBQ� ØUB� FHZ� ÏW� FMUFMU�� &[̓ B̓ SFOEFMLF[ÏT� OFN� BMLBMNB[IBUØ� IB� B̓ #F�� ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏCFO�
meghatározott határidő a veszélyhelyzet kihirdetését megelőzően járt le.

77. A távoltartás egészségügyi válsághelyzet idején alkalmazandó eltérő szabályai

220. § 	�
� "̓IP[[ÈUBSUP[ØL� LÚ[ÚUUJ� FSǮT[BL�NJBUU� BMLBMNB[IBUØ� UÈWPMUBSUÈTSØM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� -99**�� UÚSWÏOZ� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO��
������ ÏWJ� -99**�� UÚSWÏOZ
� WBMBNJOU� B̓ #F�� UÈWPMUBSUÈTSB� ÏT� CǻOàHZJ� GFMàHZFMFUSF� WPOBULP[Ø� SFOEFMLF[ÏTFJU�
2020. december 31-éig az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

� 	�
� &[FO� BMDÓN� BMLBMNB[ÈTÈCBO� KÈSWÈOZàHZJ� JOUÏ[LFEÏT�� B[̓ FHÏT[TÏHàHZSǮM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� $-*7�� UÚSWÏOZ� ***�� 'FKF[FU�
6. címében szereplő járványügyi elkülönítés, járványügyi megfigyelés és járványügyi zárlat, hatósági házi karantén, 
járványügyi ellenőrzés vagy egyéb járványügyi intézkedés, valamint az egészségügyi válsághelyzet során a Kormány 
által elrendelt olyan intézkedés, amely a személyes megjelenést akadályozza.

� 	�
� "̓ KÈSWÈOZàHZJ� JOUÏ[LFEÏT� OFN� BLBEÈMZB� B̓ ������ ÏWJ� -99**�� UÚSWÏOZ� T[FSJOUJ� JEFJHMFOFT� NFHFMǮ[Ǯ� UÈWPMUBSUÈT� ÏT�
NFHFMǮ[Ǯ�UÈWPMUBSUÈT�WBMBNJOU�B̓#F��T[FSJOUJ�UÈWPMUBSUÈT�FMSFOEFMÏTÏOFL�JMMFUWF�WÏHSFIBKUÈTÈOBL�

221. § 	�
� "̓ ������ ÏWJ� -99**�� UÚSWÏOZ� T[FSJOUJ� JEFJHMFOFT� NFHFMǮ[Ǯ� UÈWPMUBSUÈT� FMSFOEFMÏTFLPS� B̓ SFOEǮSTÏH� B̓ IFMZT[ÓOFO�
hivatalból vizsgálja
B
� B[̓ÏMFUWJUFMT[FSǻ�UBSUØ[LPEÈTJ�IFMZFU�FMIBHZOJ�LÚUFMFT�CÈOUBMNB[Ø�WBHZ
C
� B[̓ÏMFUWJUFMT[FSǻ�UBSUØ[LPEÈTJ�IFMZFU�ÚOLÏOU�FMIBHZOJ�LÓWÈOØ�CÈOUBMNB[PUU
járványügyi intézkedéssel érintettségét.

� 	�
� )B�B[̓ÏMFUWJUFMT[FSǻ�UBSUØ[LPEÈTJ�IFMZ�FMIBHZÈTÈSB�LÚUFMFT�CÈOUBMNB[Ø�KÈSWÈOZàHZJ�JOUÏ[LFEÏTTFM�ÏSJOUFUU�ÏT
B
� TBKÈU�FMIFMZF[ÏTÏSǮM�ÚOFSǮCǮM�HPOEPTLPEOJ�LÏQFT�B̓ SFOEǮSTÏH�SÚH[ÓUJ�B̓CÈOUBMNB[Ø�ÞK� UBSUØ[LPEÈTJ�IFMZÏSF�

vonatkozó nyilatkozatát,
C
� TBKÈU� FMIFMZF[ÏTÏSǮM� ÚOFSǮCǮM� HPOEPTLPEOJ� OFN� LÏQFT� B̓ SFOEǮSTÏH� B̓ SÏT[ÏSF� KÈSWÈOZàHZJ� JOUÏ[LFEÏT�

foganatosítására alkalmas, kizárólag bántalmazók részére fenntartott szálláshelyet ajánl fel,
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D
� TBKÈU� FMIFMZF[ÏTÏSǮM� ÚOFSǮCǮM� HPOEPTLPEOJ� OFN� LÏQFT� WBMBNJOU� B̓ C
̓ QPOU� T[FSJOU� GFMBKÈOMPUU� T[ÈMMÈTIFMZFU�
nem fogadja el, a rendőrség gondoskodik a bántalmazó járványügyi intézkedés végrehajtására kijelölt helyen 
történő elhelyezéséről.

� 	�
� "̓	�
̓CFLF[EÏTCFO�GPHMBMUBLSB�öHZFMFNNFM�B̓SFOEǮSTÏH
B
� B̓ KÈSWÈOZàHZJ� JOUÏ[LFEÏT� CFUBSUÈTÈWBM� ÚTT[FGàHHǮ� FMMFOǮS[ÏTJ� GFMBEBU� WÏHSFIBKUÈTÈOBL� UÈNPHBUÈTB� DÏMKÈCØM�

intézkedik az új tartózkodási hely nyilvántartásba vételéről, és
C
� UÈKÏLP[UBUKB

CB
� B[̓ÞK� UBSUØ[LPEÈTJ�IFMZ� T[ÈMMÈTIFMZ�WBHZ� KÈSWÈOZàHZJ� JOUÏ[LFEÏT�WÏHSFIBKUÈTÈSB�LJKFMÚMU�IFMZ� T[FSJOU�
illetékes járványügyi hatóságot és

CC
� B̓LPSÈCCJ�ÏMFUWJUFMT[FSǻ� UBSUØ[LPEÈTJ�IFMZ� T[FSJOU� JMMFUÏLFT� UFMFQàMÏTJ�ÚOLPSNÈOZ[BUPU�BNFOOZJCFO�
a települési önkormányzat a járványügyi intézkedéssel kapcsolatos feladatot látott el.

222. § 	�
� "̓������ÏWJ�-99**��UÚSWÏOZ�T[FSJOUJ�NFHFMǮ[Ǯ�UÈWPMUBSUÈT�FMSFOEFMÏTFLPS�B̓CÓSØTÈH�IJWBUBMCØM�WJ[THÈMKB�B̓CÈOUBMNB[Ø�ÏT�
B̓CÈOUBMNB[PUU�KÈSWÈOZàHZJ�JOUÏ[LFEÏTTFM�ÏSJOUFUUTÏHÏU��&OOFL�ÏSEFLÏCFO�B̓CÓSØTÈH
B
� CFT[FS[J�B̓CÈOUBMNB[Ø�ÏT�B̓CÈOUBMNB[PUU�KÈSWÈOZàHZJ�ÏSJOUFUUTÏHÏSF�WPOBULP[Ø�OZJMBULP[BUÈU�WBHZ
C
� JHÏOZCF�WFIFUJ�B̓SFOEǮSTÏH�LÚ[SFNǻLÚEÏTÏU�

� 	�
� )B�B̓NFHFMǮ[Ǯ�UÈWPMUBSUÈT�FMSFOEFMÏTF�NJBUU�B[̓ÏMFUWJUFMT[FSǻ�UBSUØ[LPEÈTJ�IFMZFU�FMIBHZØ�KÈSWÈOZàHZJ�JOUÏ[LFEÏTTFM�
ÏSJOUFUU� CÈOUBMNB[Ø� UBSUØ[LPEÈTJ� IFMZF�NFHWÈMUP[JL� B̓ CÓSØTÈH� B[̓ ÏSJOUFUU� T[FNÏMZ� ÞK� UBSUØ[LPEÈTJ� IFMZÏU� B̓ ����̓ f�
	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOU�ÈMMBQÓUKB�NFH�BNFMZIF[�B̓SFOEǮSTÏH�LÚ[SFNǻLÚEÏTÏU�WFIFUJ�JHÏOZCF�

� 	�
� "̓ CÓSØTÈH� B̓ ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏT� B
� ÏT� C
̓ QPOUKB� T[FSJOUJ� DTFMFLNÏOZFL� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO� FHZàUU�� KÈSWÈOZàHZJ�
VUÈOLÚWFUÏT
�ÏSEFLÏCFO�B̓SFOEǮSTÏHFU�UÈKÏLP[UBUKB�

� 	�
� )B� B̓ NFHFMǮ[Ǯ� UÈWPMUBSUÈT� FMCÓSÈMÈTB� TPSÈO� GFMNFSàM� IPHZ� B̓ KÈSWÈOZàHZJ� JOUÏ[LFEÏTTFM� ÏSJOUFUU� CÈOUBMNB[PUU�
önkéntes akaratából kívánja elhagyni az  életvitelszerű tartózkodási helyét, vagy a  bántalmazó a  tartózkodási hely 
FMIBHZÈTÈSB�B̓������ÏWJ� -99**�� UÚSWÏOZ���̓f� 	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�NFHIBUÈSP[PUUBL� T[FSJOU�OFN�LÚUFMF[IFUǮ�B̓CÓSØTÈH�
erről a rendőrséget tájékoztatja.

� 	�
� )B� B[̓ ÏMFUWJUFMT[FSǻ� UBSUØ[LPEÈTJ� IFMZFU� B̓ KÈSWÈOZàHZJ� JOUÏ[LFEÏTTFM� ÏSJOUFUU� CÈOUBMNB[PUU� ÚOLÏOUFT� BLBSBUÈCØM�
LÓWÈOKB�FMIBHZOJ�WBHZ�B̓CÈOUBMNB[Ø�B̓UBSUØ[LPEÈTJ�IFMZ�FMIBHZÈTÈSB�B̓������ÏWJ�-99**��UÚSWÏOZ���̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�
meghatározottak szerint nem kötelezhető, és a bántalmazott
B
� TBKÈU�FMIFMZF[ÏTÏSǮM�ÚOFSǮCǮM�HPOEPTLPEOJ�LÏQFT�B̓SFOEǮSTÏH�SÚH[ÓUJ�B̓CÈOUBMNB[PUU�ÞK�UBSUØ[LPEÈTJ�IFMZÏSF�

vonatkozó nyilatkozatát,
C
� TBKÈU� FMIFMZF[ÏTÏSǮM� ÚOFSǮCǮM� HPOEPTLPEOJ� OFN� LÏQFT� B̓ SFOEǮSTÏH� B̓ SÏT[ÏSF� KÈSWÈOZàHZJ� JOUÏ[LFEÏT�

foganatosítására alkalmas, kizárólag bántalmazott fogadására alkalmas szálláshelyet ajánl fel.
� 	�
� "̓SFOEǮSTÏH�B[̓	�
̓CFLF[EÏTCFO�NFHIBUÈSP[PUU�JOUÏ[LFEÏTU�LÚWFUǮFO�HPOEPTLPEJL�B̓KÈSWÈOZàHZJ�VUÈOLÚWFUÏTSǮM�

223. § 	�
� )B�B̓CÓSØTÈH�B̓#F��T[FSJOUJ�UÈWPMUBSUÈTU�PMZBO�KÈSWÈOZàHZJ�JOUÏ[LFEÏTTFM�ÏSJOUFUU�UFSIFMUUFM�T[FNCFO�SFOEFMJ�FM�BLJOFL�
a tartózkodási helye azonos a távoltartással érintett személy tartózkodási helyével, a bíróság a terhelt új tartózkodási 
IFMZÏU�B̓����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOU�ÈMMBQÓUKB�NFH�BNFMZIF[�B̓SFOEǮSTÏH�LÚ[SFNǻLÚEÏTÏU�WFIFUJ�JHÏOZCF�

� 	�
� "̓CÓSØTÈH�B̓KÈSWÈOZàHZJ�VUÈOLÚWFUÏT�ÏSEFLÏCFO�B̓SFOEǮSTÏHFU�UÈKÏLP[UBUKB�

224. §  Ha a rendőrség a 2009. évi LXXII. törvény szerinti ideiglenes megelőző távoltartás vagy megelőző távoltartás, illetve 
B̓ #F�� T[FSJOUJ� UÈWPMUBSUÈT� WBHZ� CǻOàHZJ� GFMàHZFMFU� FMMFOǮS[ÏTF� TPSÈO� B̓ KÈSWÈOZàHZJ� JOUÏ[LFEÏTTFM� ÏSJOUFUU� T[FNÏMZ�
UBSUØ[LPEÈTJ� IFMZÏOFL� NFHWÈMUP[ÈTÈSØM� WBHZ� FOOFL� JHÏOZÏSǮM� T[FSF[� UVEPNÈTU� B̓ ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOU�
intézkedik az új tartózkodási hely megállapításáról és a  járványügyi utánkövetésről, ha más személyi szabadságot 
érintő kényszerintézkedés elrendelésének nincs helye.

78. A büntető és szabálysértési ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenység eltérő szabályai

225. § 	�
� "̓CàOUFUǮ�àHZFLCFO�BMLBMNB[IBUØ�LÚ[WFUÓUǮJ�UFWÏLFOZTÏHSǮM�T[ØMØ�������ÏWJ�$99***��UÚSWÏOZ�	B̓UPWÈCCJBLCBO��#LUW�
�
rendelkezéseit 2020. december 31. napjáig az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

� 	�
� &[FO� BMDÓN� BMLBMNB[ÈTÈCBO� KÈSWÈOZàHZJ� JOUÏ[LFEÏT�� B[̓ FHÏT[TÏHàHZSǮM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� $-*7�� UÚSWÏOZ� ***�� 'FKF[FU�
6. címében szereplő járványügyi elkülönítés, járványügyi megfigyelés és járványügyi zárlat, hatósági házi karantén, 
járványügyi ellenőrzés vagy egyéb járványügyi intézkedés, valamint az egészségügyi válsághelyzet során a Kormány 
által elrendelt olyan intézkedés, amely a személyes megjelenést akadályozza.
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226. § 	�
� "̓LÚ[WFUÓUǮ�B̓GFMGàHHFT[UǮ�IBUÈSP[BUOBL�B̓QÈSUGPHØ�GFMàHZFMǮJ�T[PMHÈMBUIP[�IB�LÚ[WFUÓUǮLÏOU�àHZWÏE�KÈS�FM�B̓IP[[È�
történt érkezésétől számított egy hónapon belül tűzi ki az  első közvetítői megbeszélés időpontját, feltéve, hogy 
B̓LÚ[WFUÓUǮJ�NFHCFT[ÏMÏT�B̓����̓f�BMBQKÈO�NFHUBSUIBUØ��&MMFOLF[Ǯ�FTFUCFO�B̓LÚ[WFUÓUǮJ�NFHCFT[ÏMÏTU�B[̓FMIBMBT[UÈT�
okának megszűnésével haladéktalanul kell kitűzni.

� 	�
� 1BQÓSBMBQÞ�LBQDTPMBUUBSUÈT�FTFUÏO�B̓LÚ[WFUÓUǮJ�NFHCFT[ÏMÏTSF�B[̓ÏSUFTÓUÏT�FMTǮTPSCBO
B
� FMFLUSPOJLVT�MFWFMF[ÏTJ�DÓNSF�WBHZ�NÈT�FMFLUSPOJLVT�FMÏSIFUǮTÏHSF�JMMFUWF
C
� IBOHLBQDTPMBUPU�CJ[UPTÓUØ�FMFLUSPOJLVT�ÞUPO
történik.

� 	�
� "̓LÚ[WFUÓUǮ�B̓ 	�
̓CFLF[EÏT�B
̓QPOUKÈCBO�NFHIBUÈSP[PUU�FTFUCFO�B[̓ÏSUFTÓUÏTFO� GFMUàOUFUJ� B[U� B[̓FMFLUSPOJLVT�WBHZ�
hangkapcsolatot biztosító elérhetőségét, amelyen az értesített személy annak hitelességét ellenőrizni tudja.

� 	�
� "̓#LUW�����̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�NFHIBUÈSP[PUU�LÚWFULF[NÏOZFL�OFN�BMLBMNB[IBUØL�IB
B
� B̓ 	�
̓CFLF[EÏTCFO�NFHIBUÈSP[PUU�NØEPO�UÚSUÏOǮ�ÏSUFTÓUÏT�ÈUWÏUFMF�WBHZ�UVEPNÈTVMWÏUFMF�OFN� JHB[PMIBUØ�

vagy
C
� KÈSWÈOZàHZJ�JOUÏ[LFEÏTSF�WBHZ�B[̓FHÏT[TÏHàHZJ�WÈMTÈHIFMZ[FUUFM�ÚTT[FGàHHǮ�FHZÏC�PLSB�öHZFMFNNFM�B̓TÏSUFUU�

vagy a  gyanúsított közvetítői megbeszélésen való jelenlétének biztosítása telekommunikációs eszköz 
használatával nem lehetséges.

227. § 	�
� "̓ LÚ[WFUÓUǮ� B[̓ FMFLUSPOJLVT� LBQDTPMBUUBSUÈTSB� LÚUFMFT� WBHZ� B[U� WÈMBT[UØ� TÏSUFUUFM� B̓ HZBOÞTÓUPUUBM� B̓ #F�� ���̓ f�
	�
̓CFLF[EÏT�B
�D
�F
oI
�ÏT�N
̓QPOUKÈCBO�NFHIBUÈSP[PUU�TFHÓUǮKàLLFM�B̓WÏEǮWFM�WBHZ�B̓#LUW����̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�
meghatározott személlyel kérelmére az  általa megjelölt egyéb elektronikus úton tarthat kapcsolatot. A  kérelem 
egyéb elektronikus úton is előterjeszthető.

� 	�
� "[̓ FMFLUSPOJLVT� LBQDTPMBUUBSUÈTSB�OFN�LÚUFMFT� B[̓ 	�
̓CFLF[EÏTCFO�NFHIBUÈSP[PUU� T[FNÏMZ� B[̓ FHZÏC�FMFLUSPOJLVT�
úton történő kapcsolattartást is választhatja.

� 	�
� "[̓FHZÏC�FMFLUSPOJLVT�ÞUPO�UÚSUÏOǮ�LBQDTPMBUUBSUÈT�QBQÓSBMBQÞ�LBQDTPMBUUBSUÈTOBL�NJOǮTàM�

228. § 	�
� "̓LÚ[WFUÓUǮ�B̓LÚ[WFUÓUǮJ�NFHCFT[ÏMÏTU�FMIBMBT[UKB�IB�B̓LÚ[WFUÓUǮJ�NFHCFT[ÏMÏTFO�B̓T[FNÏMZFT�KFMFOMÏU
B
� B[̓àHZ�LÚSàMNÏOZFJSF�öHZFMFNNFM�LàMÚOÚTFO�JOEPLPMU�ÏT
C
� KÈSWÈOZàHZJ� JOUÏ[LFEÏT� NFHT[FHÏTÏWFM� KÈSOB� WBHZ� B[̓ FHÏT[TÏHàHZJ� WÈMTÈHIFMZ[FUSF� ÚTT[FGàHHǮ� NÈT� PLSB�

figyelemmel a jelen levő személyek testi épségét, egészségét veszélyeztetné.
� 	�
� "̓LÚ[WFUÓUǮ�B̓LÚ[WFUÓUǮJ�NFHCFT[ÏMÏTFO�WBMØ� KFMFOMÏUFU� UFMFLPNNVOJLÈDJØT�FT[LÚ[�ÞUKÈO�CJ[UPTÓUKB�IB�B̓LÚ[WFUÓUǮJ�

megbeszélésen a személyes jelenlét járványügyi intézkedés megszegésével járna, és a közvetítői megbeszélés nem 
halasztható el, vagy a jelen levő személyek testi épségét, egészségét veszélyeztetné.

229. § 	�
� "̓LÚ[WFUÓUǮJ�NFHCFT[ÏMÏT�MFGPMZUBUIBUØ�B̓TÏSUFUU�ÏT�B̓HZBOÞTÓUPUU�FHZJEFKǻ�UFMFLPNNVOJLÈDJØT�FT[LÚ[�IBT[OÈMBUÈWBM�
CJ[UPTÓUPUU�KFMFOMÏUÏWFM�JT�WBMBNJOU�B̓TFHÓUǮ�B̓WÏEǮ�ÏT�B̓#LUW����̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�NFHIBUÈSP[PUU�T[FNÏMZ�KFMFOMÏUF�
JT�CJ[UPTÓUIBUØ�UFMFLPNNVOJLÈDJØT�FT[LÚ[�IBT[OÈMBUÈWBM��&SSF�B̓#F��99��'FKF[FUÏOFL�T[BCÈMZBJU�B̓	�
o	�
̓CFLF[EÏTCFO�
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

� 	�
� "̓LÚ[WFUÓUǮJ�NFHCFT[ÏMÏTFO�B̓ TÏSUFUU�ÏT�B̓HZBOÞTÓUPUU� WBMBNJOU�B̓ TFHÓUǮ� B̓ WÏEǮ�ÏT�B̓#LUW����̓ f� 	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�
meghatározott személy, illetve a közvetítő közötti kapcsolatot folyamatos hangfelvétel továbbítása is biztosíthatja.

� 	�
� "̓LÚ[WFUÓUǮ�B[̓ÏSUFTÓUÏTTFM�FHZJEFKǻMFH�LÚ[MJ�B̓UFMFLPNNVOJLÈDJØT�FT[LÚ[�IBT[OÈMBUÈU�FMSFOEFMǮ�EÚOUÏTÏU��"̓EÚOUÏT�
ellen jogorvoslatnak nincs helye, de a sértett és a gyanúsított a döntés közlésétől számított öt munkanapon belül 
kérelmezheti, hogy a közvetítő a személyes jelenlétét a közvetítői megbeszélésen biztosítsa.

� 	�
� "̓ TÏSUFUU� ÏT� B̓ HZBOÞTÓUPUU� 	�
̓ CFLF[EÏTCFO� NFHIBUÈSP[PUU� LÏSFMNÏSF� B̓ LÚ[WFUÓUǮ� FMIBMBT[UKB� B̓ LÚ[WFUÓUǮJ�
NFHCFT[ÏMÏTU� IB�B̓ LÚ[WFUÓUǮJ�NFHCFT[ÏMÏTFO�B̓ T[FNÏMZFT� KFMFOMÏU� B̓����̓ f� 	�
̓CFLF[EÏT�C
̓QPOUKÈSB�öHZFMFNNFM�
nem biztosítható.

� 	�
� "̓ LÚ[WFUÓUǮJ�NFHCFT[ÏMÏT� UFMFLPNNVOJLÈDJØT� FT[LÚ[� IBT[OÈMBUB� FTFUÏO� MFGPMZUBUIBUØ� ÞHZ� JT� IPHZ� B[̓ FMLàMÚOÓUFUU�
IFMZT[ÓOFO�DTBL�B̓#F������̓f�	�
̓CFLF[EÏT�B
̓QPOUKÈCBO�NFHIBUÈSP[PUU�T[FNÏMZ�WBO�KFMFO�

� 	�
� 5FMFLPNNVOJLÈDJØT�FT[LÚ[�IBT[OÈMBUB�FTFUÏO�B̓GFMWÏUFM�SÚH[ÓUÏTF�OFN�T[àLTÏHFT�
� 	�
� 5FMFLPNNVOJLÈDJØT� FT[LÚ[� IBT[OÈMBUB� FTFUÏO� B̓ LÚ[WFUÓUǮ� B[̓ FMLàMÚOÓUFUU� IFMZT[ÓOFO� KFMFO� MFWǮ� T[FNÏMZ�

személyazonosságát a  természetes személyazonosító adatainak egyeztetésével és más olyan módon ellenőrzi, 
amely alapján az érintett személy kiléte megállapítható.

� 	�
� )B� B̓ LÚ[WFUÓUǮJ� NFHCFT[ÏMÏT� TPSÈO� ÏT[T[FSǻ� LÏUFMZ� NVUBULP[JL� B[̓ ÏSJOUFUU� T[FNÏMZ� T[FNÏMZB[POPTTÈHÈWBM�
a közvetítői megbeszélésen való részvételének önkéntességével vagy befolyásmentességével kapcsolatban, akkor 
a közvetítői megbeszélés az érintett személlyel nem folytatható.
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230. §  )B�B̓LÚ[WFUÓUǮJ�NFHCFT[ÏMÏT�B̓TÏSUFUU�ÏT�B̓HZBOÞTÓUPUU�FHZJEFKǻ�KFMFOMÏUÏCFO�B̓����̓f�BMLBMNB[ÈTÈWBM�TFN�UBSUIBUØ�
NFH�B̓LÚ[WFUÓUǮJ�NFHCFT[ÏMÏT�o�JEFÏSUWF�B̓NFHÈMMBQPEÈT�NFHLÚUÏTÏU�JT�o�B̓TÏSUFUU�ÏT�B̓HZBOÞTÓUPUU�IP[[ÈKÈSVMÈTÈWBM�
ÞHZ� JT� MFGPMZUBUIBUØ� IPHZ� B[PO� o� T[FNÏMZFTFO� WBHZ� UFMFLPNNVOJLÈDJØT� FT[LÚ[� ÞUKÈO� o� OFN� FHZJEFKǻMFH� WBOOBL�
jelen.

231. § 	�
� "̓LÚ[WFUÓUǮJ�NFHCFT[ÏMÏTSǮM�LÏT[àMU�GFMKFHZ[ÏTCFO�SÚH[ÓUFOJ�LFMM
B
� B̓UFMFLPNNVOJLÈDJØT�FT[LÚ[�IBT[OÈMBUÈOBL�UÏOZÏU�ÏT�NØEKÈU
C
� BOOBL�B̓T[FNÏMZOFL�B̓NFHKFMÚMÏTÏU�BLJOFL�B̓KFMFOMÏUÏU�UFMFLPNNVOJLÈDJØT�FT[LÚ[�ÞUKÈO�CJ[UPTÓUKÈL�WBMBNJOU
D
� B̓#LUW��CFO�NFHIBUÈSP[PUU�FHZÏC�UÏOZFLFU�ÏT�LÚSàMNÏOZFLFU�

� 	�
� "̓ NFHÈMMBQPEÈT� NFHLÚUÏTFLPS� B̓ #LUW�� ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏCFO� NFHIBUÈSP[PUU� T[FNÏMZFL� KFMFOMÏUF�
telekommunikációs eszköz használatával is biztosítható.

232. §  A megállapodásról kiállított okiratot a  sértett és a  gyanúsított is aláírja, vagy írásban vagy bármilyen elektronikus 
módon rögzített olyan nyilatkozatával elfogadja, amely alkalmas annak igazolására, hogy a megállapodás tartalmát 
megismerte és elfogadta.

233. §  "�T[BCÈMZTÏSUÏTJ�àHZFLCFO�BMLBMNB[IBUØ�LÚ[WFUÓUǮJ�FMKÈSÈT�TPSÈO�B̓LÚ[WFUÓUǮ�B̓���o����̓f�NFHGFMFMǮ�BMLBMNB[ÈTÈWBM�
jár el.

234. § 	�
� "̓#ULW�����̓f� 	�
̓CFLF[EÏT�I
̓QPOUKÈCBO�NFHIBUÈSP[PUU� JEǮUBSUBNCB�OFN�T[ÈNÓU�CFMF�B[̓B[� JEǮUBSUBN�BNFMZ�BMBUU�
a  járványügyi intézkedésre vagy az  egészségügyi válsághelyzettel összefüggő egyéb okra figyelemmel a  sértett 
vagy a gyanúsított közvetítői megbeszélésen való jelenlétének biztosítása telekommunikációs eszköz használatával 
sem lehetséges.

� 	�
� )B� B[̓ FMKÈSÈT� LÚ[WFUÓUǮJ� FMKÈSÈT� DÏMKÈCØM� UÚSUÏOǮ� GFMGàHHFT[UÏTÏSF� F̓ UÚSWÏOZ� IBUÈMZCBMÏQÏTF� FMǮUU� LFSàMU� TPS�
B̓#LUW�̓���̓f�	�
̓CFLF[EÏT�I
̓QPOUKÈCBO�NFHIBUÈSP[PUU�JEǮUBSUBNCB�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�UBSUBNB�OFN�T[ÈNÓU�CFMF�

79. A megelőző pártfogás során a pártfogó felügyelő eljárására vonatkozó eltérő szabályok

235. § 	�
� "̓HZFSNFLFL�WÏEFMNÏSǮM�ÏT�B̓HZÈNàHZJ� JHB[HBUÈTSØM�T[ØMØ�������ÏWJ�999*��UÚSWÏOZ�SFOEFMLF[ÏTFJU�������EFDFNCFS�
31. napjáig az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

� 	�
� "̓ QÈSUGPHØ� GFMàHZFMǮ� B̓ NFHFMǮ[Ǯ� QÈSUGPHÈT� FMSFOEFMÏTF� JSÈOUJ� FMKÈSÈTCBO� B̓ LÚSOZF[FUUBOVMNÈOZ� FMLÏT[ÓUÏTF� ÏT�
a megelőző pártfogás végrehajtása során feladatát az együttműködésre köteles személyekkel történő írásbeli, kép- 
és hangkapcsolatot vagy hangkapcsolatot biztosító elektronikus kapcsolattartás útján is elláthatja, ha a személyes 
kapcsolattartás
B
� B[̓ FHÏT[TÏHàHZSǮM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� $-*7�� UÚSWÏOZ� ***�� 'FKF[FU� ��� DÓNÏCFO� T[FSFQMǮ� KÈSWÈOZàHZJ� FMLàMÚOÓUÏT�

járványügyi megfigyelés és járványügyi zárlat, hatósági házi karantén, járványügyi ellenőrzés vagy egyéb 
járványügyi intézkedés, valamint az egészségügyi válsághelyzet során a Kormány által elrendelt, a személyes 
megjelenést akadályozó intézkedés megszegésével járna, vagy

C
� B[̓FHÏT[TÏHàHZJ�WÈMTÈHIFMZ[FUUFM�ÚTT[FGàHHǮ�NÈT�PLSB�öHZFMFNNFM�B̓T[FNÏMZFT�LBQDTPMBUUBSUÈTTBM�ÏSJOUFUUFL�
testi épségét, egészségét veszélyeztetné.

� 	�
� "̓ QÈSUGPHØ� GFMàHZFMǮ� B[̓ 	�
̓ CFLF[EÏTCFO� NFHIBUÈSP[PUU� LBQDTPMBUUBSUÈT� TPSÈO� B[̓ ÏSJOUFUU� T[FNÏMZ�
személyazonosságát a személyes adatainak egyeztetésével és más olyan módon ellenőrzi, amely alapján az érintett 
személy kiléte megállapítható.

� 	�
� )B� B[̓ 	�
̓ CFLF[EÏTCFO� NFHIBUÈSP[PUU� LBQDTPMBUUBSUÈT� TPSÈO� ÏT[T[FSǻ� LÏUFMZ� NVUBULP[JL� B[̓ ÏSJOUFUU� T[FNÏMZ�
személyazonosságával, közreműködésének önkéntességével vagy befolyásmentességével kapcsolatban, akkor 
az elektronikus kapcsolattartás vele nem folytatható.
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80. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazása

236. § 	�
� "̓ CàOUFUÏTFL� B[̓ JOUÏ[LFEÏTFL� FHZFT� LÏOZT[FSJOUÏ[LFEÏTFL� ÏT� B̓ T[BCÈMZTÏSUÏTJ� FM[ÈSÈT� WÏHSFIBKUÈTÈSØM� T[ØMØ�
������ ÏWJ� $$9-�� UÚSWÏOZ� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� #W�� UW�
� SFOEFMLF[ÏTFJU� ������ EFDFNCFS� ���� OBQKÈJH� B[̓ F̓ UÚSWÏOZCFO�
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

� 	�
� &[FO� BMDÓN� BMLBMNB[ÈTÈCBO� KÈSWÈOZàHZJ� JOUÏ[LFEÏT�� B[̓ FHÏT[TÏHàHZSǮM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� $-*7�� UÚSWÏOZ� ***�� 'FKF[FU�
6. címében szereplő járványügyi elkülönítés, járványügyi megfigyelés és járványügyi zárlat, hatósági házi karantén, 
járványügyi ellenőrzés vagy egyéb járványügyi intézkedés, valamint az egészségügyi válsághelyzet során a Kormány 
által elrendelt olyan intézkedés, amely a személyes megjelenést akadályozza.

� 	�
� )B� B̓ CÓSØTÈH� B̓ T[BCBETÈHWFT[UÏT� B[̓ FM[ÈSÈT� B̓ KBWÓUØJOUÏ[FUJ� OFWFMÏT� WBHZ� B̓ SFOECÓSTÈH� IFMZÏCF� MÏQǮ� FM[ÈSÈT�
végrehajtásának megkezdésére fontos okból, így különösen az  elítélt személyi és családi, vagy járványügyi 
intézkedéssel vagy az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő más okra tekintettel halasztást engedélyez, annak 
tartamát legfeljebb hat hónapban határozhatja meg.

� 	�
� )B� B̓ #W�� UW�� T[FSJOU� JMMFUÏLFT� CàOUFUÏT�WÏHSFIBKUÈTJ� CÓSØ� B̓ KÈSWÈOZàHZJ� JOUÏ[LFEÏTSF� WBHZ� B[̓ FHÏT[TÏHàHZJ�
válsághelyzettel összefüggő más okra figyelemmel nem tud eljárni, akkor azt a törvényszéket, amelynek büntetés-
végrehajtási bírója eljár, az az ítélőtábla jelöli ki, amelynek illetékességi területén az egyébként illetékes törvényszék 
van.

� 	�
� "̓WFT[ÏMZIFMZ[FUSF�UFLJOUFUUFM�GFMGàHHFT[UFUU�CàOUFUÏT�WÏHSFIBKUÈTJ�CÓSØJ�FMKÈSÈTPLBU�B̓CàOUFUÏT�WÏHSFIBKUÈTJ�CÓSØOBL�
és a másodfokú bíróságnak folytatnia kell azzal, hogy
B
� B̓#W��UW�����̓f�	�
̓CFLF[EÏT�D
�ÏT�E
̓QPOUKÈCBO�NFHÈMMBQÓUPUU�IBUÈSJEǮ�o�B̓C
̓QPOUCBO�NFHIBUÈSP[PUU�LJWÏUFMMFM�o�

harminc nappal,
C
� B̓LÏSFMFNSF� JOEVMØ�àHZFLCFO�FMǮÓSU�FMJOUÏ[ÏTJ�IBUÈSJEǮ�ÏT�B̓#W�� UW�����#�̓f� 	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�NFHIBUÈSP[PUU�

határidő kilencven nappal,
D
� B̓NÈTPEGPLÞ�CÓSØTÈH�UFLJOUFUÏCFO�B̓#W��UW�����̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�NFHÈMMBQÓUPUU�IBUÈSJEǮ�IBSNJOD�OBQQBM
meghosszabbodik.

� 	�
� "̓CàOUFUÏT�WÏHSFIBKUÈTJ�CÓSØJ�FMKÈSÈTPLCBO�IB�F[̓B̓KÈSWÈOZàHZJ�JOUÏ[LFEÏTSF�WBHZ�B[̓FHÏT[TÏHàHZJ�WÈMTÈHIFMZ[FUUFM�
összefüggő más okra figyelemmel, illetve a törvényszék elnökének ezzel kapcsolatos rendelkezése alapján indokolt, 
a  meghallgatás és a  tárgyalás megtartásakor az  eljárás résztvevői jelenlétének biztosítása elektronikus hírközlő 
hálózat vagy más elektronikus kép- és hang továbbítására alkalmas eszköz útján is megengedett azzal, hogy 
ha az  elítélt vagy az  egyéb jogcímen fogvatartott fogva van, a  jelenlétét elsősorban telekommunikációs eszköz 
használata útján kell biztosítani.

� 	�
� "[̓ FMÓUÏMU� ÏT� B[̓ FHZÏC� KPHDÓNFO� GPHWBUBSUPUU� CàOUFUÏT�WÏHSFIBKUÈTJ� àHZÏCFO� JMMFUWF� B̓ GPHWBUBSUÈTTBM�
LBQDTPMBUPT� FHZÏC� àHZÏCFO� B̓ #W�� UW�� ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏCFO�NBHIBUÈSP[PUU� FMJOUÏ[ÏTJ� IBUÈSJEǮ� IBSNJOD� OBQQBM�
meghosszabbodik, kivéve, ha az ügy jellege soron kívüli elintézést kíván.

� 	�
� "̓ QÈSUGPHØ� GFMàHZFMǮJ� WÏMFNÏOZU� JMMFUWF� B̓ LÚSOZF[FUUBOVMNÈOZU� B̓ QÈSUGPHØ� GFMàHZFMǮ� ÏT� B̓ CàOUFUÏT�WÏHSFIBKUÈTJ�
párfogó felügyelő a  személyes kapcsolatteremtés mellőzésével, a  rendelkezésre álló iratok, valamint a  telefonon 
vagy egyéb elektronikus kapcsolattartás útján beszerezhető adatok alapján akkor készítheti el, ha a  személyes 
kapcsolatteremtés a  járványügyi intézkedés vagy az  egészségügyi válsághelyzettel összefüggő más ok miatt 
akadályba ütközik.

237. § 	�
� "̓CFGPHBEÈTU�LÚWFUǮFO�B[̓FMÓUÏMUFU�WÏHSFIBKUÈTJ� GPLP[BUUØM� GàHHFUMFOàM�IBMBEÏLUBMBOVM�B̓ T[ÈNÈSB�LJKFMÚMU�CàOUFUÏT�
WÏHSFIBKUÈTJ� JOUÏ[FU� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� CW�� JOUÏ[FU
� CFGPHBEØ� SÏT[MFHÏO� LFMM� FMIFMZF[OJ� BIPM� HPOEPTLPEOJ� LFMM�
a tizennégy napig történő elkülönítéséről. Ha ez idő alatt az elítélt járványügyi elkülönítése nem válik szükségessé, 
a  Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott eljárásrend figyelembevételével folytatni kell a  befogadási 
eljárást, ellenkező esetben a  bv. intézetnek intézkedni kell az  elítéltnek a  legközelebbi járványügyi megfigyelést 
végző egészségügyi intézménybe szállítása iránt.

� 	�
� )B�B̓T[BCBETÈHWFT[UÏT�WÏHSFIBKUÈTÈOBL�NFHLF[EÏTÏSF� GFMIÓWPUU�FMÓUÏMU�B̓CW�� JOUÏ[FUOÏM�PMZBO�FHÏT[TÏHJ�ÈMMBQPUCBO�
jelenik meg, amely alapján járványügyi megfigyelése vagy elkülönítése látszik szükségesnek, a  bv. intézet 
B[̓FMÓUÏMU�CFGPHBEÈTÈU�NFHUBHBEKB��&[̓FTFUCFO�B̓CW�� JOUÏ[FU� JHB[PMÈTU�ÈMMÓU�LJ�B[̓FMÓUÏMU�T[ÈNÈSB�BSSØM�IPHZ�B[̓FMÓUÏMU�
a felhívásban meghatározottak szerint megjelent a bv. intézetnél, de befogadására egészségügyi okból nem került 
sor, továbbá haladéktalanul intézkedik az  elítéltnek a  legközelebbi járványügyi megfigyelést végző egészségügyi 
intézménybe szállítása iránt. A  bv. intézet a  befogadás megtagadásáról a  felhívást kibocsátó szervezeti egységet 
IBMBEÏLUBMBOVM�o�ÓSÈTCBO�o�UÈKÏLP[UBUKB�
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� 	�
� )B�B̓T[BCBETÈHWFT[UÏT�WÏHSFIBKUÈTÈOBL�NFHLF[EÏTÏSF�GFMIÓWPUU�FMÓUÏMU�CFGPHBEÈTB
B
� B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�NJBUU�BLBEÈMZCB�àULÚ[ÚUU�WBHZ
C
� B̓ KÈSWÈOZàHZJ� JOUÏ[LFEÏTSF� WBHZ� B[̓ FHÏT[TÏHàHZJ� WÈMTÈHIFMZ[FUUFM� ÚTT[FGàHHǮ� NÈT� PLSB� öHZFMFNNFM�

akadályba ütközik,
B� #àOUFUÏT�WÏHSFIBKUÈT� 0ST[ÈHPT� 1BSBODTOPLTÈHB� B[̓ BLBEÈMZ� FMIÈSVMÈTÈU� LÚWFUǮFO� IBMBEÏLUBMBOVM� JOUÏ[LFEJL�
az elítélt szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére történő felhívása érdekében.

� 	�
� "̓ KÈSWÈOZàHZJ� JOUÏ[LFEÏTSF� WBHZ� B[̓ FHÏT[TÏHàHZJ� WÈMTÈHIFMZ[FUUFM� ÚTT[FGàHHǮ�NÈT�PLSB� öHZFMFNNFM� B̓ CàOUFUÏT�
végrehajtás országos parancsnoka
B
� B̓ T[BCBETÈHWFT[UÏT� WÏHSFIBKUÈTÈSB� B̓ #W�� UW�� ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏCFO�NFHIBUÈSP[PUUØM� FMUÏSǮ�CW�� JOUÏ[FUFU� JT�

kijelölhet,
C
� FHZ�WBHZ�UÚCC�CW��JOUÏ[FU�UFLJOUFUÏCFO�LPSMÈUP[IBUKB

CB
� B[̓ JOUÏ[FU� FMIBHZÈTÈWBM� KÈSØ� LBQDTPMBUUBSUÈTJ� GPSNÈL� JEFÏSUWF� B̓ KVUBMNB[ÈT� FTFUÏU� JT� UPWÈCCÈ�
B̓ #W�̓ UW�̓ ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏCFO� NFHIBUÈSP[PUU� DÏMCØM� UÚSUÏOǮ� SFOELÓWàMJ� FMUÈWP[ÈTPL�
engedélyezését,

CC
� B̓MÈUPHBUØ�GPHBEÈTU
CD
� B̓CW��JOUÏ[FUFO�LÓWàMJ�NVOLBWÏH[ÏTÏU�WBHZ

D
� FHZ�WBHZ�UÚCC�CW��JOUÏ[FU�UFLJOUFUÏCFO�GFMGàHHFT[UIFUJ
DB
� B[̓FMÓUÏMUFL�NVOLÈMUBUÈTÈU
DC
� B[̓FMÓUÏMUFL�VUØHPOEP[ÈTÈU�

� 	�
� "̓ KÈSWÈOZàHZJ� JOUÏ[LFEÏTSF�WBHZ�B[̓FHÏT[TÏHàHZJ�WÈMTÈHIFMZ[FUUFM�ÚTT[FGàHHǮ�NÈT�PLSB�öHZFMFNNFM�B̓CW�� JOUÏ[FU�
parancsnoka az elítéltek
B
� #W��UW������̓f�C
�E
�F
�O
�ÏT�P
̓QPOUKÈCBO�NFHIBUÈSP[PUU�KPHBJU
C
� CW��JOUÏ[FUFO�LÓWàMJ�NVOLBWÏH[ÏTÏU
D
� PLUBUÈTCBO�T[BLLÏQ[ÏTCFO�GFMOǮUULÏQ[ÏTCFO�WBMØ�SÏT[WÏUFMÏU�WBMBNJOU
E
� NBHÈOÈM�UBSUIBUØ�UÈSHZBJOBL�LÚSÏU
korlátozhatja.

� 	�
� "̓ 	�
� ÏT� 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� LPSMÈUP[ÈT� FMSFOEFMÏTÏSǮM� B̓ UÚSWÏOZFTTÏHJ� GFMàHZFMFUFU� HZBLPSMØ� àHZÏT[TÏHFU�
haladéktalanul értesíteni kell.

� 	�
� "̓CàOUFUÏT�WÏHSFIBKUÈT�PST[ÈHPT�QBSBODTOPLÈOBL�SFOEFMLF[ÏTF�BMBQKÈO�o�B̓ 	�
�ÏT� 	�
̓CFLF[EÏTCFO�NFHIBUÈSP[PUU�
a  járványügyi intézkedéssel vagy az  egészségügyi válsághelyzettel összefüggő korlátozások hátrányos 
LÚWFULF[NÏOZFJOFL�FOZIÓUÏTF�ÏSEFLÏCFO�B[̓FIIF[�T[àLTÏHFT�NÏSUÏLCFO�o�B[̓FMÓUÏMU
B
� SF[TJNCF� UBSUP[ÈTÈUØM� GàHHFUMFOàM� JHÏOZCF� WFIFUJ� B̓ CW�� JOUÏ[FU� ÈMUBM� OZÞKUPUU� FMFLUSPOJLVT� LBQDTPMBUUBSUÈTJ�

formákat,
C
� B̓ T[BCBETÈHWFT[UÏT� WÏHSFIBKUÈTJ� GPLP[BUBJSB� ÏT� SF[TJNKFJSF� WPOBULP[Ø� SFOEFMLF[ÏTFL� T[FSJOUJ� HZBLPSJTÈHPU�

és időtartamot meghaladó mértékben kezdeményezhet telefonhívást, ha pedig ehhez szükséges letéti 
pénzzel nem rendelkezik, kérelmére, egyedi intézkedés alapján a bv. intézet a telefonálás díjának költségeit 
átvállalhatja,

D
� IBWPOUB�UÚCC�BMLBMPNNBM�JT�GPHBEIBU�ÏT�LàMEIFU�DTPNBHPU
E
� B̓#W��UW������̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�GPHMBMU�FHZFT�UÚCCMFUT[PMHÈMUBUÈTPLBU�UÏSÓUÏTNFOUFTFO�WFIFUJ�JHÏOZCF�

� 	�
� "[̓ FMÓUÏMU� LBQDTPMBUUBSUÈTÈOBL� FMǮTFHÓUÏTF� ÏSEFLÏCFO� B̓ CW�� JOUÏ[FU� OZJMWÈOUBSUIBUKB� B̓ LBQDTPMBUUBSUØ� T[FNÏMZJ�
igazolványának számát, Skype- és elektronikus levelezési címét.

� 	�
� "[̓ FMÓUÏMU� B̓ KÈSWÈOZàHZJ� JOUÏ[LFEÏTSF� WBHZ� B[̓ FHÏT[TÏHàHZJ� WÈMTÈHIFMZ[FUUFM� ÚTT[FGàHHǮ� NÈT� PLSB� öHZFMFNNFM�
ideiglenes katasztrófavédelmi szolgálatra beosztható.

� 	��
� )B�B̓T[BCBEVMÈTSB�GFMLÏT[ÓUÏT�LÚSÏCFO�B̓KÈSWÈOZàHZJ�JOUÏ[LFEÏTSF�WBHZ�B[̓FHÏT[TÏHàHZJ�WÈMTÈHIFMZ[FUUFM�ÚTT[FGàHHǮ�
más okra figyelemmel a személyes kapcsolatteremtést igénylő intézkedés akadályba ütközik, azt a bv. intézet, illetve 
a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő telefonon vagy egyéb elektronikus kapcsolattartás útján teljesíti.

� 	��
� "[̓ 	�
o	��
̓ CFLF[EÏT� SFOEFMLF[ÏTFJU� B̓ LÚ[ÏSEFLǻ� NVOLB� ÏT� B̓ QÏO[CàOUFUÏT� IFMZÏCF� MÏQǮ� T[BCBETÈHWFT[UÏT�
végrehajtása során is alkalmazni kell.

238. §  Az elzárás végrehajtása során a  járványügyi intézkedésre vagy az  egészségügyi válsághelyzettel összefüggő más 
okra figyelemmel a  szabadságvesztés végrehajtására vonatkozó különös szabályokat megfelelően alkalmazni 
LFMM� B[[BM� IPHZ� B[̓ FMÓUÏMU� CFGPHBEÈTÈU� LÚWFUǮ� UJ[FOOÏHZ� OBQPT� FMLàMÚOÓUÏT� BMBUU� JT� CJ[UPTÓUBOJ� LFMM� B̓ #W�� UW�� ����̓ f�
	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ�T[BCÈMZPLBU�
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239. § 	�
� "̓ WFT[ÏMZIFMZ[FUSF� UFLJOUFUUFM� GÏMCFT[BLÓUPUU� LÚ[ÏSEFLǻ� NVOLB� WÏHSFIBKUÈTÈU� GPMZUBUOJ� LFMM� FOOFL� ÏSEFLÏCFO�
a  pártfogó felügyelőnek mind az  elítéltet, mind a  végrehajtásra kijelölt munkahelyet nyolc napos határidő 
megállapításával nyilatkoztatnia kell arról, hogy nincs-e akadálya a végrehajtás folytatásának.

� 	�
� "[̓ 	�
̓ CFLF[EÏTCFO� NFHIBUÈSP[PUU� FTFUCFO� IB� B̓ LÚ[ÏSEFLǻ� NVOLB� WÏHSFIBKUÈTÈOBL� B[̓ FMÓUÏMUFU� WBHZ� B̓ NÈS�
kijelölt munkahelyet érintő járványügyi intézkedés vagy az  egészségügyi válsághelyzettel összefüggő más ok 
miatt akadálya van, továbbá ha a  veszélyhelyzet következményeként a  kijelölt munkahely az  elítéltet nem tudja 
foglalkoztatni, a végrehajtást az akadály megszűnésével kell folytatni.

� 	�
� "[̓	�
̓CFLF[EÏTCFO�NFHIBUÈSP[PUU�FTFUCFO�IB�B̓LJKFMÚMU�NVOLBIFMZ�NFHT[ǻOU�OFN�ÏSIFUǮ�FM�WBHZ�B̓UPWÈCCJBLCBO�
OFN� WÈMMBMKB� B[̓ FMÓUÏMU� GPHMBMLP[UBUÈTÈU� B̓ QÈSUGPHØ� GFMàHZFMǮ� ÞK� NVOLBIFMZFU� KFMÚM� LJ�� &CCFO� B[̓ FTFUCFO� IB� ÞK�
foglalkoztathatósági szakvélemény beszerzése szükséges, a munkahely kijelölésére megállapított határidő harminc 
nappal meghosszabbodik.

� 	�
� "̓ WFT[ÏMZIFMZ[FUSF� UFLJOUFUUFM� FMIBMBT[UPUU� LÚ[ÏSEFLǻ� NVOLB� WÏHSFIBKUÈTB� JSÈOU� JOUÏ[LFEOJ� LFMM� B[[BM� IPHZ�
B̓#W�̓UW��CFO�NFHÈMMBQÓUPUU�IBUÈSJEǮL�IBSNJOD�OBQQBM�NFHIPTT[BCCPEOBL�JEF�OFN�ÏSUWF�B̓KPHPSWPTMBU�CFOZÞKUÈTÈSB�
vonatkozó határidőt.

� 	�
� "̓ LÚ[ÏSEFLǻ� NVOLB� WÏHSFIBKUÈTB� WFT[ÏMZIFMZ[FUSF� UFLJOUFUUFM� UÚSUÏOǮ� FMIBMBT[UÈTÈOBL� WBHZ� GÏMCFT[BLÓUÈTÈOBL�
tartama, valamint a járványügyi intézkedés vagy az egészségügyi válsághelyzettel összefüggésben elrendelt egyéb 
JOUÏ[LFEÏT�UBSUBNB�IB�F[̓B̓WÏHSFIBKUÈTU�BLBEÈMZP[[B�B̓#W��UW������̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�NFHIBUÈSP[PUU�IBUÈSJEǮCF�
nem számít be.

240. § 	�
� "̓#W��UW������̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�NFHIBUÈSP[PUU�IBUÈSJEǮ�LJMFODWFO�OBQQBM�NFHIPTT[BCCPEJL�
� 	�
� )B�B̓ KØWÈUÏUFMJ�NVOLB�UFMKFTÓUÏTF� KÈSWÈOZàHZJ� JOUÏ[LFEÏTSF�WBHZ�B[̓FHÏT[TÏHàHZJ�WÈMTÈHIFMZ[FUUFM�ÚTT[FGàHHǮ�NÈT�

okra figyelemmel akadályba ütközik, az elítéltnek a teljesítésre az akadály megszűnésétől számított kilencven nap, 
az igazolás benyújtásra további harminc nap áll rendelkezésre.

241. § 	�
� )B� B̓ QÈSUGPHPMUUBM� WBMØ� LBQDTPMBUGFMWÏUFM� ÏT� B̓ SÏT[ÏSF� BEBOEØ� UÈKÏLP[UBUÈT� WBMBNJOU� B̓ QÈSUGPHPMU�NBHBUBSUÈTÈOBL�
tanulmányai folytatásának, munkahelyén vagy lakóhelyén tanúsított viselkedésének és életvitelének figyelemmel 
kísérése személyes kapcsolatteremtés útján járványügyi intézkedésre vagy az  egészségügyi válsághelyzettel 
összefüggő más okra figyelemmel akadályba ütközik, azt a  pártfogó felügyelő vagy a  büntetés-végrehajtási 
pártfogó felügyelő telefonon vagy egyéb elektronikus kapcsolattartás útján teljesíti.

� 	�
� +ÈSWÈOZàHZJ� JOUÏ[LFEÏTSF� WBHZ� B[̓ FHÏT[TÏHàHZJ� WÈMTÈHIFMZ[FUUFM� ÚTT[FGàHHǮ� NÈT� PLSB� öHZFMFNNFM� B̓ QÈSUGPHØ�
felügyelet tartama alatt a  pártfogolt a  pártfogó felügyelővel vagy a  büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelővel 
telefonon vagy egyéb elektronikus kapcsolattartás útján is kapcsolatot tarthat, ha a  személyes kapcsolatteremtés 
akadályba ütközik.

242. § 	�
� )B� B̓ öBUBMLPSÞ� KBWÓUØJOUÏ[FUCF� WBMØ� CFGPHBEÈTBLPS� WBHZ� B̓ WÏHSFIBKUÈT� TPSÈO� B[̓ FHÏT[TÏHàHZJ� ÈMMBQPUB� BMBQKÈO�
járványügyi megfigyelése vagy elkülönítése lehet szükséges, a  javítóintézet haladéktalanul intézkedik 
a fiatalkorúnak a legközelebbi járványügyi megfigyelést végző egészségügyi intézménybe szállítása iránt.

� 	�
� "̓ KBWÓUØJOUÏ[FU� JHB[HBUØKB�B̓ KÈSWÈOZàHZJ� JOUÏ[LFEÏTSF�WBHZ�B[̓FHÏT[TÏHàHZJ�WÈMTÈHIFMZ[FUUFM�ÚTT[FGàHHǮ�NÈT�PLSB�
figyelemmel korlátozhatja
B
� B̓ #W�� UW�� ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏT� C
� ÏT� E
oI
̓ QPOUKB� T[FSJOUJ� LBQDTPMBUUBSUÈTU� JEFÏSUWF� B̓ KVUBMNB[ÈT� FTFUÏU� JT�

valamint a rendkívüli eltávozást,
C
� B̓ LÚ[ÚTTÏHJ� ÏMFU� HZBLPSMÈTÈOBL� NØEKÈU� B̓ TQPSU� LVMUVSÈMJT� WBHZ� FHZÏC� T[BCBEJEǮT� GPHMBMLP[ÈTPO� WBMØ�

részvételt.
� 	�
� "̓ KBWÓUØJOUÏ[FU� JHB[HBUØKB�B̓ 	�
̓CFLF[EÏTCFO�NFHIBUÈSP[PUU�LPSMÈUP[ÈTPL�IÈUSÈOZPT�LÚWFULF[NÏOZFJOFL�FOZIÓUÏTF�

ÏSEFLÏCFO�B̓öBUBMLPSÞ�SÏT[ÏSF�B̓#W��UW������̓f�	�
̓CFLF[EÏT�D
̓QPOUKB�T[FSJOUJ�LBQDTPMBUUBSUÈTU�B[̓PUU�NFHIBUÈSP[PUU�
gyakoriságot és időtartamot meghaladó mértékben is engedélyezheti.

� 	�
� "̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�LPSMÈUP[ÈT�FMSFOEFMÏTÏSǮM�B[̓àHZÏT[TÏHFU�IBMBEÏLUBMBOVM�ÏSUFTÓUFOJ�LFMM�

243. §  Az őrizet és a  letartóztatás végrehajtása során a  szabadságvesztés végrehajtására vonatkozó különös szabályokat 
megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a  letartóztatott befogadását követő tizennégy napos elkülönítés alatt is 
CJ[UPTÓUBOJ�LFMM�B̓#W��UW������̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ�T[BCÈMZPLBU�
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244. §  A rendbírság helyébe lépő elzárás és a szabálysértési elzárás végrehajtása során a szabadságvesztés végrehajtására 
vonatkozó különös szabályait megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a  befogadást követő tizennégy napos 
FMLàMÚOÓUÏT�BMBUU�JT�CJ[UPTÓUBOJ�LFMM�B̓#W��UW������̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ�T[BCÈMZPLBU�

245. §  A bv. intézet és a  javítóintézet a  járványügyi védekezés, a  hatósági házi karantén, a  kijelölt karantén, valamint 
a  járványügyi megfigyelés, zárlat vagy elkülönítés fennállásának ellenőrzése céljából adatot igényelhet 
a rendőrségnek a  járványügyi védekezés és a hatósági házi karantén szabályai megtartásának ellenőrzése céljából 
vezetett nyilvántartásából.

81. A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény rendelkezéseinek eltérő 
alkalmazása

246. § 	�
� "̓ OFN[FULÚ[J� CǻOàHZJ� KPHTFHÏMZSǮM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� 9997***�� UÚSWÏOZ� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� /CKU�
� SFOEFMLF[ÏTFJU�
2020. december 31. napjáig az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

� 	�
� &[FO� BMDÓN� BMLBMNB[ÈTÈCBO� KÈSWÈOZàHZJ� JOUÏ[LFEÏT�� B[̓ FHÏT[TÏHàHZSǮM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� $-*7�� UÚSWÏOZ� ***�� 'FKF[FU�
6. címében szereplő járványügyi elkülönítés, járványügyi megfigyelés és járványügyi zárlat, hatósági házi karantén, 
járványügyi ellenőrzés vagy egyéb járványügyi intézkedés, valamint az egészségügyi válsághelyzet során a Kormány 
által elrendelt olyan intézkedés, amely a személyes megjelenést akadályozza.

247. § 	�
� )B� B̓ UFSIFMU� LJBEBUÈTJ� ǮSJ[FUCFO� WBO� WBHZ� JEFJHMFOFT� LJBEBUÈTJ� CǻOàHZJ� GFMàHZFMFU� IBUÈMZB� BMBUU� ÈMM� ÏT� B̓ 'ǮWÈSPTJ�
Törvényszék megállapítja, hogy a  kiadatás feltételei fennállnak, a  kiadatási letartóztatásról szóló határozat 
meghozatala helyett az  ideiglenes kiadatási bűnügyi felügyelet elrendeléséről vagy fenntartásáról is rendelkezhet, 
IB�B̓UFSIFMU�ÈUBEÈTB�B̓����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ�FMIÈSÓUIBUBUMBO�BLBEÈMZ�GFOOÈMMÈTB�NJBUU�FMǮSFMÈUIBUØBO�OFN�MFT[�
végrehajtható.

� 	�
� "̓ CÓSØTÈH� B̓ LJBEBUÈT� GFMUÏUFMFJ� GFOOÈMMÈTÈSØM� SFOEFMLF[Ǯ� WÏHMFHFTTÏ� WÈMU� WÏH[ÏTÏU� B[̓ àHZJSBUPLLBM� FHZàUU�
B[̓JHB[TÈHàHZÏSU�GFMFMǮT�NJOJT[UFSOFL�	F[FO�BMDÓN�BMLBMNB[ÈTÈCBO�B̓UPWÈCCJBLCBO��NJOJT[UFS
�UFSKFT[UJ�GFM�B̓LJBEBUÈT�
kérdésében történő döntéshozatalra.

� 	�
� &HZT[FSǻTÓUFUU�LJBEBUÈT�FTFUÏO�IB�B̓NJOJT[UFS�B̓LJBEBUÈTIP[�ÞHZ�KÈSVM�IP[[È�IPHZ�B̓LJBEOJ�LÏSU�T[FNÏMZ�JEFJHMFOFT�
kiadatási bűnügyi felügyelet hatálya alatt áll a  terhelt őrizetének és kiadatási letartóztatásának elrendelése nem 
LÚUFMF[Ǯ�IFMZFUUF�B[̓	�
̓CFLF[EÏT�BMBQKÈO�o�IB�BOOBL�GFMUÏUFMFJ�UPWÈCCSB�JT�GFOOÈMMOBL�o�B̓UFSIFMU�JEFJHMFOFT�LJBEBUÈTJ�
bűnügyi felügyelete fenntartható.

248. § 	�
� "̓LJBEPUU�T[FNÏMZ�ÈUBEÈTB�OFN�IBKUIBUØ�WÏHSF�IB�B[̓KÈSWÈOZàHZJ�JOUÏ[LFEÏT�WBHZ�B[̓FHÏT[TÏHàHZJ�WÈMTÈHIFMZ[FUUFM�
összefüggő egyéb rendelkezés miatt Magyarország határának vagy a  járványügyi helyzettel összefüggésben 
az átadással érintett más állam határának átlépésére vonatkozó szabályokkal ellentétes.

� 	�
� )B� B̓ LJBEPUU� T[FNÏMZ� ÈUBEÈTB� B[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� BMBQKÈO� OFN� IBKUIBUØ� WÏHSF� B̓ KÈSWÈOZàHZJ� JOUÏ[LFEÏT� WBHZ�
az  egészségügyi válsághelyzettel összefüggő egyéb rendelkezés az  eljáró hatóságok bármelyikén kívül eső 
elháríthatatlan akadálynak minősül.

� 	�
� "̓ ����̓ f� BMBQKÈO� FMSFOEFMU� WBHZ� GFOOUBSUPUU� JEFJHMFOFT� LJBEBUÈTJ� CǻOàHZJ� GFMàHZFMFU� IBUÈSJEFKÏSF� B[̓ /CKU�� ���̓ f�
	�
̓CFLF[EÏTÏOFL�SFOEFMLF[ÏTFJU�NFHGFMFMǮFO�BMLBMNB[OJ�LFMM�

� 	�
� )B� B̓ UFSIFMU� JEFJHMFOFT� LJBEBUÈTJ� CǻOàHZJ� GFMàHZFMFU� IBUÈMZB� BMBUU� ÈMM� ÏT� B[̓ ÈUBEÈTB� WÏHSFIBKUIBUØ� B[̓ ÈUBEÈT�
végrehajtása érdekében a terhelt őrizete rendelhető el.

249. § 	�
� )B�B̓CÓSØTÈH�B̓LJBEBUÈT�GFMUÏUFMFJOFL�GFOOÈMMÈTÈU�NFHÈMMBQÓUPUUB�ÏT�B̓LJBEPUU�T[FNÏMZ�ÈUBEÈTB�B̓����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�
alapján nem hajtható végre, a  bíróság az  ideiglenes kiadatási bűnügyi felügyelet, illetve a  kiadatási letartóztatás 
indokoltságát a kiadatás feltételeinek fennállásának megállapítását követően legfeljebb háromhavonta az ügyiratok 
alapján hivatalból felülvizsgálja.

� 	�
� "̓ CÓSØTÈH� B̓ LÏOZT[FSJOUÏ[LFEÏT� JOEPLPMUTÈHÈOBL� GFMàMWJ[THÈMBUB� TPSÈO� B̓ NJOJT[UFS� ÞUKÈO� NFHLFSFTJ� B̓ NFHLFSFTǮ�
külföldi államot annak érdekében, hogy
B
� B̓LJBEBUÈTJ�LÏSFMFN�LJCPDTÈUÈTÈOBL�GFMUÏUFMFJ�UPWÈCCSB�JT�GFOOÈMMOBL�F�JMMFUWF
C
� B̓LJBEBUÈTJ�LÏSFMFNNFM�FMÏSOJ�LÓWÈOU�DÏM�FHZÏC�KPHTFHÏMMZFM�OFN�CJ[UPTÓUIBUØ�F�
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� 	�
� "̓ CÓSØTÈH� B̓ LÏOZT[FSJOUÏ[LFEÏT� JOEPLPMUTÈHÈU� B[̓ 	�
o	�
̓ CFLF[EÏTCFO� NFHIBUÈSP[PUUBL� T[FSJOU� GFMàMWJ[THÈMKB� ÏT�
határozatot hoz, amelyben a kényszerintézkedést
B
� GFOOUBSUKB�WBHZ
C
� NFHT[àOUFUJ�ÏT�FSSǮM�ÏSUFTÓUJ�B̓NJOJT[UFSU�

� 	�
� "̓ ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOUJ� BLBEÈMZ�NFHT[ǻOÏTÏU� LÚWFUǮFO� B̓ /FN[FULÚ[J� #ǻOàHZJ� &HZàUUNǻLÚEÏTJ� ,Ú[QPOU�
	B̓UPWÈCCJBLCBO��/&#&,
�IBMBEÏLUBMBOVM�JOUÏ[LFEJL�B̓LJBEPUU�T[FNÏMZ�ÈUBEÈTÈSØM�

250. § 	�
� "̓LJBEPUU�T[FNÏMZ�OFN�WFIFUǮ�ÈU�IB�B[̓B̓KÈSWÈOZàHZJ�JOUÏ[LFEÏT�WBHZ�B[̓FHÏT[TÏHàHZJ�WÈMTÈHIFMZ[FUUFM�ÚTT[FGàHHǮ�
egyéb rendelkezés miatt Magyarország határának vagy a  járványügyi helyzettel összefüggésben az  átvétellel 
érintett más állam határának átlépésére vonatkozó szabályokkal ellentétes.

� 	�
� )B� B̓ OFN[FULÚ[J� FMGPHBUØQBSBODT� BMBQKÈO� B̓ UFSIFMUFU� FMGPHUÈL� B̓ CÓSØTÈH� o� B̓ WÈEFNFMÏT� FMǮUU� B[̓ àHZÏT[TÏH�
LÚ[SFNǻLÚEÏTÏWFM� o� B̓ OFN[FULÚ[J� FMGPHBUØQBSBODT� JOEPLPMUTÈHÈU� B̓ NFHLFSFTFUU� ÈMMBN� LF[EFNÏOZF[ÏTÏSF� WBHZ�
hivatalból háromhavonta, az ügyiratok alapján felülvizsgálja.

� 	�
� "̓ CÓSØTÈH� o� B̓ WÈEFNFMÏT� FMǮUU� B[̓ àHZÏT[TÏH� LÚ[SFNǻLÚEÏTÏWFM� o� B̓ OFN[FULÚ[J� FMGPHBUØQBSBODT� JOEPLPMUTÈHÈOBL�
felülvizsgálata során megvizsgálja, hogy
B
� B̓OFN[FULÚ[J�FMGPHBUØQBSBODT�LJCPDTÈUÈTÈOBL�GFMUÏUFMFJ�UPWÈCCSB�JT�GFOOÈMMOBL�F
C
� B̓OFN[FULÚ[J�FMGPHBUØQBSBODDTBM�FMÏSOJ�LÓWÈOU�DÏM�FHZÏC�KPHTFHÏMMZFM�OFN�CJ[UPTÓUIBUØ�F�

� 	�
� )B� B̓ CÓSØTÈH� B̓ 	�
o	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� GFMàMWJ[THÈMBU� FSFENÏOZFLÏQQFO� NFHÈMMBQÓUKB� IPHZ� B̓ OFN[FULÚ[J�
elfogatóparancs feltételei nem állnak fenn, a nemzetközi elfogatóparancsot visszavonja.

� 	�
� "̓ OFN[FULÚ[J� FMGPHBUØQBSBODT� WJTT[BWPOÈTÈSØM� T[ØMØ� WÏH[ÏTU� B̓ LJCPDTÈUØ� CÓSØTÈH� IBMBEÏLUBMBOVM� NFHLàMEJ�
B̓NJOJT[UFSOFL�ÏT�B̓/&#&,�OFL�

� 	�
� )B�B̓GFMàMWJ[THÈMBUPU�B̓NFHLFSFTFUU�ÈMMBN�LF[EFNÏOZF[UF�ÏT�B̓CÓSØTÈH�B̓OFN[FULÚ[J�FMGPHBUØQBSBODTPU�OFN�WPOUB�
vissza, a  bíróság a  miniszter útján tájékoztatja a  megkeresett államot a  nemzetközi elfogatóparancs feltételeinek 
fennállásáról.

� 	�
� "[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� BLBEÈMZ� NFHT[ǻOÏTÏU� LÚWFUǮFO� B̓ /&#&,� IBMBEÏLUBMBOVM� JOUÏ[LFEJL� B̓ LJBEPUU� T[FNÏMZ�
átvételéről.

251. §  Ha terhelt a  magyar büntetőeljárásban személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés hatálya alatt áll, 
a  büntetőeljárás nem adható át, ha a  terhelt átszállítása a  járványügyi intézkedés vagy az  egészségügyi 
válsághelyzettel összefüggő egyéb rendelkezés miatt Magyarország határának vagy a  járványügyi helyzettel 
összefüggésben az átszállítással érintett más állam határának átlépésére vonatkozó szabályokkal ellentétes.

252. §  Ha a  terhelt a  külföldön folyamatban lévő büntetőeljárásban személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés 
hatálya alatt áll, a  büntetőeljárás nem vehető át, ha a  terhelt átszállítása a  járványügyi intézkedés vagy 
az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő egyéb rendelkezés miatt Magyarország határának vagy a járványügyi 
helyzettel összefüggésben az  átszállítással érintett más állam határának átlépésére vonatkozó szabályokkal 
ellentétes.

253. § 	�
� )B�B̓NJOJT[UFS�B̓T[BCBETÈHWFT[UÏT�CàOUFUÏT�WBHZ�T[BCBETÈHFMWPOÈTTBM�KÈSØ�JOUÏ[LFEÏT�WÏHSFIBKUÈTÈOBL�ÈUWÏUFMÏSǮM�
döntött, a  külföldön fogvatartásban lévő elítélt személy nem vehető át, ha az  a  járványügyi intézkedés vagy 
az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő egyéb rendelkezés miatt Magyarország határának vagy a járványügyi 
helyzettel összefüggésben az átvétellel érintett más állam határának átlépésére vonatkozó szabályokkal ellentétes.

� 	�
� "̓/&#&,�B̓NJOJT[UFS�ÞUKÈO�UÈKÏLP[UBUKB�B̓NFHLFSFTǮ�ÈMMBNPU�B[̓	�
̓CFLF[EÏTCFO�GPHMBMUBLSØM�
� 	�
� "[̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�BLBEÈMZ�NFHT[ǻOÏTÏU�LÚWFUǮFO�B̓/&#&,�IBMBEÏLUBMBOVM�JOUÏ[LFEJL�B[̓FMÓUÏMU�ÈUWÏUFMÏSǮM�

254. § 	�
� )B� B̓NBHZBS� CÓSØTÈH� ÈMUBM� KPHFSǮTFO� LJT[BCPUU� T[BCBETÈHWFT[UÏT� CàOUFUÏT� WBHZ� BMLBMNB[PUU� T[BCBETÈHFMWPOÈTTBM�
járó intézkedés végrehajtásának átadását kezdeményezték, és a végrehajtó külföldi állam a végrehajtás átvételéről 
döntött, az  elítélt személy nem adható át, ha az  elítélt átadása járványügyi intézkedés vagy az  egészségügyi 
válsághelyzettel összefüggő egyéb rendelkezés miatt Magyarország határának vagy a  járványügyi helyzettel 
összefüggésben az átadással érintett más állam határának átlépésére vonatkozó szabályokkal ellentétes.

� 	�
� "̓/&#&,�B̓NJOJT[UFS�ÞUKÈO�UÈKÏLP[UBUKB�B̓WÏHSFIBKUØ�LàMGÚMEJ�ÈMMBNPU�B[̓	�
̓CFLF[EÏTCFO�GPHMBMUBLSØM�
� 	�
� "[̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�BLBEÈMZ�NFHT[ǻOÏTÏU�LÚWFUǮFO�B̓/&#&,�IBMBEÏLUBMBOVM�JOUÏ[LFEJL�B[̓FMÓUÏMU�ÈUBEÈTÈSØM�
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255. § 	�
� "[̓ FMKÈSÈTJ� KPHTFHÏMZ� UFMKFTÓUÏTF� TPSÈO� B̓ GPHWBUBSUPUU� T[FNÏMZ� .BHZBSPST[ÈHSB� WBHZ� LàMGÚMESF� UÚSUÏOǮ� JEFJHMFOFT�
átszállítása vagy visszaszállítása nem hajtható végre, ha az  a  járványügyi intézkedés vagy az  egészségügyi 
válsághelyzettel összefüggő egyéb rendelkezés miatt Magyarország határának vagy a  járványügyi helyzettel 
összefüggésben a visszaszállítással érintett más állam határának átlépésére vonatkozó szabályokkal ellentétes.

� 	�
� "[̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�BLBEÈMZ�NFHT[ǻOÏTÏU�LÚWFUǮFO�B̓/&#&,�IBMBEÏLUBMBOVM� JOUÏ[LFEJL�B̓ GPHWBUBSUPUU�T[FNÏMZ�
átszállításáról vagy visszaszállításáról.

256. § 	�
� "̓ NJOJT[UFS� F̓ UÚSWÏOZ� IBUÈMZCBMÏQÏTÏU� LÚWFUǮ� WBHZ� B[̓ F[FO� BMDÓN� T[FSJOUJ� BLBEÈMZ� FMIÈSVMÈTÈU� LÚWFUǮ� IÈSPN�
hónapon belül meghozza a  veszélyhelyzet ideje alatt az  egyes nemzetközi bűnügyi jogsegély eljárásokat érintő 
JOUÏ[LFEÏTFLSǮM�T[ØMØ����������	*7����
�,PSN��SFOEFMFU�<B�UPWÈCCJBLCBO�����������	*7����
�,PSN��SFOEFMFU>���̓f�B�BMBQKÈO�
elhalasztott döntését.

� 	�
� "̓NJOJT[UFS�F̓UÚSWÏOZ�IBUÈMZCBMÏQÏTÏU�LÚWFUǮ�WBHZ�B[̓F[FO�BMDÓN�T[FSJOUJ�BLBEÈMZ�FMIÈSVMÈTÈU�LÚWFUǮ�IÈSPN�IØOBQPO�
CFMàM� NFHIP[[B� B̓ ��������� 	*7�� ��
� ,PSN�� SFOEFMFU� ���̓ f�B� BMBQKÈO� FM� OFN� SFOEFMU� JMMFUWF� OFN� LF[EFNÏOZF[FUU�
magyar bíróság által jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetés vagy alkalmazott szabadságelvonással járó 
intézkedés végrehajtásának más állam részére történő átadásával kapcsolatos döntését.

82. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény 
rendelkezéseinek eltérő alkalmazása

257. § 	�
� "[̓&VSØQBJ�6OJØ�UBHÈMMBNBJWBM�GPMZUBUPUU�CǻOàHZJ�FHZàUUNǻLÚEÏTSǮM�T[ØMØ�������ÏWJ�$-999��UÚSWÏOZ�SFOEFMLF[ÏTFJU�
2020. december 31. napjáig az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

� 	�
� &[FO� BMDÓN� BMLBMNB[ÈTÈCBO� KÈSWÈOZàHZJ� JOUÏ[LFEÏT�� B[̓ FHÏT[TÏHàHZSǮM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� $-*7�� UÚSWÏOZ� ***�� 'FKF[FU�
6. címében szereplő járványügyi elkülönítés, járványügyi megfigyelés és járványügyi zárlat, hatósági házi karantén, 
járványügyi ellenőrzés vagy egyéb járványügyi intézkedés, valamint az egészségügyi válsághelyzet során a Kormány 
által elrendelt olyan intézkedés, amely a személyes megjelenést akadályozza.

258. §  Ha a más tagállam igazságügyi hatósága által kibocsátott európai elfogatóparancs alapján a terhelt őrizetben van 
WBHZ�JEFJHMFOFT�ÈUBEÈTJ�CǻOàHZJ�GFMàHZFMFU�IBUÈMZB�BMBUU�ÈMM�ÏT�B̓'ǮWÈSPTJ�5ÚSWÏOZT[ÏL�NFHÈMMBQÓUKB�IPHZ�B[̓ÈUBEÈT�
GFMUÏUFMFJ� GFOOÈMMOBL� B[̓ ÈUBEÈTSØM� WBHZ� FHZT[FSǻTÓUFUU� ÈUBEÈTSØM� T[ØMØ� IBUÈSP[BU�NFHIP[BUBMÈWBM� FHZJEFKǻMFH� o� IB�
BOOBL�GFMUÏUFMFJ�GFOOÈMMOBL�o�B̓UFSIFMU�JEFJHMFOFT�ÈUBEÈTJ�CǻOàHZJ�GFMàHZFMFUÏOFL�FMSFOEFMÏTÏSǮM�WBHZ�GFOOUBSUÈTÈSØM�
JT� SFOEFMLF[IFU� IB� UFSIFMU� ÈUBEÈTB� B̓ ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOUJ� FMIÈSÓUIBUBUMBO� BLBEÈMZ� GFOOÈMMÈTB� NJBUU�
előreláthatóan nem lesz végrehajtható.

259. § 	�
� "̓ NÈT� UBHÈMMBN� JHB[TÈHàHZJ� IBUØTÈHB� ÈMUBM� LJCPDTÈUPUU� FVSØQBJ� FMGPHBUØQBSBODT� BMBQKÈO� B̓ UFSIFMU� ÈUBEÈTB� OFN�
hajtható végre, ha az járványügyi intézkedés vagy az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő egyéb rendelkezés 
miatt Magyarország határának vagy a  járványügyi helyzettel összefüggésben az  átadással érintett más állam 
határának átlépésére vonatkozó szabályokkal ellentétes.

� 	�
� )B�B̓ UFSIFMU� ÈUBEÈTB�B[̓ 	�
̓CFLF[EÏT�BMBQKÈO�OFN�IBKUIBUØ�WÏHSF� B̓ KÈSWÈOZàHZJ� JOUÏ[LFEÏT�WBHZ�B[̓FHÏT[TÏHàHZJ�
válsághelyzettel összefüggő egyéb rendelkezés különös méltánylást érdemlő emberiességi oknak, a  terhelt életét 
vagy egészségét veszélyeztető elháríthatatlan akadálynak minősül.

� 	�
� )B� B̓ UFSIFMU� JEFJHMFOFT� ÈUBEÈTJ� CǻOàHZJ� GFMàHZFMFU� IBUÈMZB� BMBUU� ÈMM� ÏT� B[̓ ÈUBEÈTB� WÏHSFIBKUIBUØ� B[̓ ÈUBEÈT�
végrehajtása érdekében a terhelt őrizete rendelhető el.

260. § 	�
� )B�B̓CÓSØTÈH�B[̓ÈUBEÈT�GFMUÏUFMFJOFL�GFOOÈMMÈTÈU�NFHÈMMBQÓUPUUB�ÏT�B̓UFSIFMU�ÈUBEÈTB�B̓����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�BMBQKÈO�
nem hajtható végre, a bíróság az ideiglenes átadási bűnügyi felügyelet, illetve az átadási letartóztatás indokoltságát 
az  átadás feltételeinek fennállásának megállapítását követően legfeljebb háromhavonta az  ügyiratok alapján 
hivatalból felülvizsgálja.

� 	�
� "̓CÓSØTÈH�B̓LÏOZT[FSJOUÏ[LFEÏT�JOEPLPMUTÈHÈOBL�GFMàMWJ[THÈMBUB�TPSÈO�B[̓JHB[TÈHàHZÏSU�GFMFMǮT�NJOJT[UFS�	F[FO�BMDÓN�
BMLBMNB[ÈTÈCBO� B̓ UPWÈCCJBLCBO�� NJOJT[UFS
� ÞUKÈO� NFHLFSFTJ� B̓ LJCPDTÈUØ� UBHÈMMBNJ� JHB[TÈHàHZJ� IBUØTÈHPU� BOOBL�
érdekében, hogy
B
� B[̓FVSØQBJ�FMGPHBUØQBSBODT�LJCPDTÈUÈTÈOBL�GFMUÏUFMFJ�UPWÈCCSB�JT�GFOOÈMMOBL�F�JMMFUWF
C
� B̓LJCPDTÈUPUU�FVSØQBJ�FMGPHBUØQBSBODDTBM�FMÏSOJ�LÓWÈOU�DÏM�FHZÏC�KPHTFHÏMMZFM�OFN�CJ[UPTÓUIBUØ�F�
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� 	�
� "̓ CÓSØTÈH� B̓ LÏOZT[FSJOUÏ[LFEÏT� JOEPLPMUTÈHÈU� B[̓ 	�
o	�
̓ CFLF[EÏTCFO� NFHIBUÈSP[PUUBL� T[FSJOU� GFMàMWJ[THÈMKB� ÏT�
határozatot hoz, amelyben a kényszerintézkedést
B
� GFOOUBSUKB�WBHZ
C
� NFHT[àOUFUJ�

� 	�
� "̓ ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOUJ� BLBEÈMZ� NFHT[ǻOÏTÏU� LÚWFUǮFO� B̓ /&#&,� IBMBEÏLUBMBOVM� JOUÏ[LFEJL� B̓ UFSIFMU�
átadásáról.

261. § 	�
� "[̓ FVSØQBJ� FMGPHBUØQBSBODT� BMBQKÈO� LFSFTFUU� T[FNÏMZ� OFN� WFIFUǮ� ÈU� IB� B[̓ B̓ KÈSWÈOZàHZJ� JOUÏ[LFEÏT� WBHZ�
az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő egyéb rendelkezés miatt Magyarország határának vagy a járványügyi 
helyzettel összefüggésben az átvétellel érintett más állam határának átlépésére vonatkozó szabályokkal ellentétes.

� 	�
� )B� B[̓ FVSØQBJ� FMGPHBUØQBSBODT� BMBQKÈO� B̓ UFSIFMUFU� FMGPHUÈL� B̓ CÓSØTÈH� o� B̓ WÈEFNFMÏT� FMǮUU� B[̓ àHZÏT[TÏH�
LÚ[SFNǻLÚEÏTÏWFM� o� B[̓ FVSØQBJ� FMGPHBUØQBSBODT� JOEPLPMUTÈHÈU� B̓ WÏHSFIBKUØ� UBHÈMMBNJ� JHB[TÈHàHZJ� IBUØTÈH�
megkeresésére, vagy hivatalból háromhavonta az ügyiratok alapján felülvizsgálja.

� 	�
� "̓ CÓSØTÈH� o� B̓ WÈEFNFMÏT� FMǮUU� B[̓ àHZÏT[TÏH� LÚ[SFNǻLÚEÏTÏWFM� o� B[̓ FVSØQBJ� FMGPHBUØQBSBODT� JOEPLPMUTÈHÈOBL�
felülvizsgálata során megvizsgálja, hogy
B
� B[̓FVSØQBJ�FMGPHBUØQBSBODT�LJCPDTÈUÈTÈOBL�GFMUÏUFMFJ�UPWÈCCSB�JT�GFOOÈMMOBL�F
C
� B̓LJCPDTÈUPUU�FVSØQBJ�FMGPHBUØQBSBODDTBM�FMÏSOJ�LÓWÈOU�DÏM�FHZÏC�KPHTFHÏMMZFM�OFN�CJ[UPTÓUIBUØ�F�

� 	�
� )B� B̓ CÓSØTÈH� B̓ 	�
o	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� GFMàMWJ[THÈMBU� FSFENÏOZFLÏQQFO� NFHÈMMBQÓUKB� IPHZ� B[̓ FVSØQBJ�
elfogatóparancs kibocsátásának feltételei nem állnak fenn, az európai elfogatóparancsot visszavonja.

� 	�
� "[̓ FVSØQBJ� FMGPHBUØQBSBODT� WJTT[BWPOÈTÈSØM� T[ØMØ� WÏH[ÏTU� B̓ LJCPDTÈUØ� CÓSØTÈH� IBMBEÏLUBMBOVM� NFHLàMEJ�
B̓NJOJT[UFSOFL�ÏT�B̓/&#&,�OFL�

� 	�
� )B� GFMàMWJ[THÈMBUPU� B̓ WÏHSFIBKUØ� UBHÈMMBNJ� JHB[TÈHàHZJ� IBUØTÈH� LF[EFNÏOZF[UF� ÏT� B̓ CÓSØTÈH� B[̓ FVSØQBJ�
elfogatóparancsot nem vonta vissza, a  bíróság a  miniszter útján tájékoztatja a  végrehajtó tagállami igazságügyi 
hatóságot az európai elfogatóparancs kibocsátása feltételeinek fennállásáról.

� 	�
� "[̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�BLBEÈMZ�NFHT[ǻOÏTÏU�LÚWFUǮFO�B̓/&#&,�IBMBEÏLUBMBOVM�JOUÏ[LFEJL�B̓UFSIFMU�ÈUWÏUFMÏSǮM�

262. § 	�
� "[̓ FMKÈSÈTJ� KPHTFHÏMZ� UFMKFTÓUÏTF� TPSÈO� B̓ GPHWBUBSUPUU� T[FNÏMZ� .BHZBSPST[ÈHSB� WBHZ� LàMGÚMESF� UÚSUÏOǮ� ÈUT[ÈMMÓUÈTB�
vagy visszaszállítása nem hajtható végre, ha az  a  járványügyi intézkedés vagy az  egészségügyi válsághelyzettel 
összefüggő egyéb rendelkezés miatt Magyarország határának vagy a  járványügyi helyzettel összefüggésben  
az át- vagy visszaszállítással érintett más állam határának átlépésére vonatkozó szabályokkal ellentétes.

� 	�
� "[̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�BLBEÈMZ�NFHT[ǻOÏTÏU�LÚWFUǮFO�B̓/&#&,�IBMBEÏLUBMBOVM� JOUÏ[LFEJL�B̓ GPHWBUBSUPUU�T[FNÏMZ�
átszállításáról vagy visszaszállításáról.

263. § 	�
� )B� B[̓ FMÓUÏMU� LàMGÚMEÚO� WBO� GPHWBUBSUÈTCBO� ÏT� B̓ CÓSØTÈH� B̓ CàOUFUǮàHZFLCFO� IP[PUU� T[BCBETÈHWFT[UÏT� CàOUFUÏTU�
kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedést alkalmazó ítélet végrehajtásának átvételéről döntött, az  elítélt 
személy nem vehető át, ha az  a  járványügyi intézkedés vagy az  egészségügyi válsághelyzettel összefüggő egyéb 
rendelkezés miatt Magyarország határának vagy a járványügyi helyzettel összefüggésben az átvétellel érintett más 
állam határának átlépésére vonatkozó szabályokkal ellentétes.

� 	�
� "[̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�BLBEÈMZ�NFHT[ǻOÏTÏU�LÚWFUǮFO�B̓/&#&,�IBMBEÏLUBMBOVM�JOUÏ[LFEJL�B[̓FMÓUÏMU�ÈUWÏUFMÏSǮM�
� 	�
� )B� B̓ NBHZBS� CÓSØTÈH� ÈMUBM� LJT[BCPUU� KPHFSǮT� T[BCBETÈHWFT[UÏT� CàOUFUÏT� WBHZ� BMLBMNB[PUU� T[BCBETÈHFMWPOÈTTBM�

járó intézkedés végrehajtásának átadását kezdeményezték és a  végrehajtó tagállam a  végrehajtás átvételéről 
döntött, az elítélt személy nem szállítható át, ha az a járványügyi intézkedés vagy az egészségügyi válsághelyzettel 
összefüggő egyéb rendelkezés miatt Magyarország határának vagy a  járványügyi helyzettel összefüggésben 
az átszállítással érintett más állam határának átlépésére vonatkozó szabályokkal ellentétes.

� 	�
� "̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�BLBEÈMZ�NFHT[ǻOÏTÏU�LÚWFUǮFO�B̓/&#&,�IBMBEÏLUBMBOVM�JOUÏ[LFEJL�B[̓FMÓUÏMU�ÈUT[ÈMMÓUÈTÈSØM�

264. § 	�
� "̓ CÓSØTÈH� F̓ UÚSWÏOZ� IBUÈMZCBMÏQÏTÏU� LÚWFUǮFO� WBHZ� B[̓ F[FO� BMDÓN� T[FSJOUJ� BLBEÈMZ� FMIÈSVMÈTÈU� LÚWFUǮFO� TPSPO�
LÓWàM�JOUÏ[LFEJL�B[̓ÈUBEÈT�WÏHSFIBKUÈTB�ÏSEFLÏCFO�IB�B̓���������	*7����
�,PSN��SFOEFMFU����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�BMBQKÈO�
a terhelt átadásának végrehajtását ideiglenesen elhalasztotta.

� 	�
� "̓ NJOJT[UFS� F̓ UÚSWÏOZ� IBUÈMZCBMÏQÏTÏU� LÚWFUǮ� WBHZ� B[̓ F[FO� BMDÓN� T[FSJOUJ� BLBEÈMZ� FMIÈSVMÈTÈU� LÚWFUǮ� IÈSPN�
IØOBQPO�CFMàM�NFHIP[[B�B̓���������	*7����
�,PSN��SFOEFMFU����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�NJBUU�OFN�LF[EFNÏOZF[FUU�NBHZBS�
bíróság által kiszabott jogerős szabadságvesztés büntetés vagy alkalmazott szabadságelvonással járó intézkedés 
végrehajtásának átadásával kapcsolatos döntését.
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83. Az adatvédelmi jogok gyakorlása érdekében benyújtott kérelmek és a folyamatban levő 
adatigénylések átmeneti szabályai

265. §  "� WFT[ÏMZIFMZ[FU� JEFKÏO� B[̓ FHZFT� BEBUWÏEFMNJ� ÏT� BEBUJHÏOZMÏTJ� SFOEFMLF[ÏTFLUǮM� WBMØ� FMUÏSÏTSǮM� T[ØMØ� ����������
	7�� ��
� ,PSN�� SFOEFMFU� <B� UPWÈCCJBLCBO�� ���������� 	7�� ��
� ,PSN�� SFOEFMFU>� ��̓ f� 	�
̓CFLF[EÏTF� BMBQKÈO� GFMGàHHFT[UFUU�
kérelem tekintetében az  érintett kérelme alapján teendő minden intézkedés felfüggesztéséről szóló tájékoztatást 
o�IB�BSSB�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�JEǮUBSUBNB�BMBUU�OFN�LFSàMU�TPS�o�B[̓F̓UÚSWÏOZ�IBUÈMZCBMÏQÏTÏU�LÚWFUǮFO�IBMBEÏLUBMBOVM�
UFMKFTÓUFOJ�LFMM��"̓���������� 	7����
�,PSN��SFOEFMFU���̓f� 	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOU� GFMGàHHFT[UFUU�LÏSFMNFLFU�B[̓F̓UÚSWÏOZ�
hatálybalépését követően akként kell teljesíteni, hogy az  intézkedésekre irányadó határidők kezdő napja 
az e törvény hatálybalépésének napja.

266. § 	�
� )B�B[̓JOGPSNÈDJØT�ÚOSFOEFMLF[ÏTJ�KPHSØM�ÏT�B[̓JOGPSNÈDJØT[BCBETÈHSØM�T[ØMØ�������ÏWJ�$9**��UÚSWÏOZ�	B̓UPWÈCCJBLCBO��
*OGPUW�
� T[FSJOUJ� LÚ[GFMBEBUPU� FMMÈUØ� T[FSW� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� GFOOÈMMÈTÈOBL� JEǮUBSUBNB� BMBUU� B̓ LÚ[ÏSEFLǻ� BEBU�
NFHJTNFSÏTÏSF�JSÈOZVMØ�JHÏOZOFL�B̓����������	7����
�,PSN��SFOEFMFU���̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�BMLBMNB[ÈTÈWBM�LÓWÈOU�FMFHFU�
UFOOJ� o� GFMUÏWF� IPHZ� FSSǮM� B[̓ JHÏOZMǮU� B[̓ JHÏOZ� CFÏSLF[ÏTÏU� LÚWFUǮ� ��� OBQPO� CFMàM� NFHGFMFMǮFO� UÈKÏLP[UBUUB� o�
B[̓JMZFO�JHÏOZOFL�o�B[̓*OGPUW�����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�BMLBMNB[ÈTÈOBL�MFIFUǮTÏHÏU�OFN�ÏSJOUWF�o
B
� IB� B[̓ JHÏOZ� CFÏSLF[ÏTÏUǮM� T[ÈNÓUPUU� ��� OBQ� NÏH� OFN� UFMU� FM� B[̓ *OGPUW�� ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOUJ�

határidőben kell eleget tenni,
C
� IB�B[̓JHÏOZ�CFÏSLF[ÏTÏUǮM�T[ÈNÓUPUU����OBQ�NÈS�FMUFMU�B̓MFIFUǮ�MFHSÚWJEFCC�JEǮO�CFMàM�EF�MFHLÏTǮCC�B[̓JHÏOZ�

CFÏSLF[ÏTÏU� LÚWFUǮ� ��� OBQPO� CFMàM� FMFHFU� LFMM� UFOOJ� B[[BM� IPHZ� F̓ IBUÈSJEǮ� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU�NFHT[ǻOÏTF�
napját követő 15 napot ebben az esetben sem haladhatja meg.

� 	�
� )B� B[̓ *OGPUW�� T[FSJOUJ� LÚ[GFMBEBUPU� FMMÈUØ� T[FSW� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� GFOOÈMMÈTÈOBL� JEǮUBSUBNB� BMBUU� B̓ LÚ[ÏSEFLǻ� BEBU�
NFHJTNFSÏTÏSF� JSÈOZVMØ� JHÏOZOFL� B̓ ���������� 	7�� ��
� ,PSN�� SFOEFMFU� ��̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF� BMLBMNB[ÈTÈWBM� LÓWÈOU�
eleget tenni, valamint az  igény teljesítésére nyitva álló határidőt a  veszélyhelyzet fennállásának időtartama 
BMBUU� B̓ ���������� 	7�� ��
� ,PSN�� SFOEFMFU� ��̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOU�NFHIPTT[BCCÓUPUUB� B[̓ JMZFO� JHÏOZOFL� B̓ MFIFUǮ�
legrövidebb időn belül, de legkésőbb az  igény beérkezését követő 90 napon belül eleget kell tenni azzal, 
hogy e  határidő a  veszélyhelyzet megszűnése napját követő 15 napot ebben az  esetben sem haladhatja meg. 
"[̓ F̓ CFLF[EÏT� BMLBMNB[ÈTB� FTFUÏCFO� B[̓ *OGPUW�� ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏCFO� B[̓ *OGPUW�� ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOU�
meghosszabbított határidő alatt az így meghosszabbított határidőt is érteni kell.

� 	�
� )B� B[̓ *OGPUW�� T[FSJOUJ� LÚ[GFMBEBUPU� FMMÈUØ� T[FSW� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� GFOOÈMMÈTÈOBL� JEǮUBSUBNB� BMBUU� B̓ LÚ[ÏSEFLǻ� BEBU�
NFHJTNFSÏTÏSF� JSÈOZVMØ� JHÏOZ� UFLJOUFUÏCFO� B[̓ BEBUJHÏOZMÏT� UFMKFTÓUÏTÏÏSU� B̓ LÚMUTÏHUÏSÓUÏTU� B̓ ���������� 	7�� ��
�
,PSN�̓SFOEFMFU���̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�BMLBMNB[ÈTÈWBM�ÈMMBQÓUPUUB�NFH�ÞHZ�B[̓BEBUJHÏOZMÏTU
B
� o� GFMUÏWF� IPHZ� B̓ UFMKFTÓUÏTÏSU� NFHÈMMBQÓUPUU� LÚMUTÏHUÏSÓUÏTU� B[̓ JHÏOZMǮ� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� GFOOÈMMÈTÈOBL�

JEǮUBSUBNB� BMBUU� NFHö[FUUF� o� B̓ NFHö[FUÏTU� LÚWFUǮ� MFIFUǮ� MFHSÚWJEFCC� JEǮO� CFMàM� EF� MFHLÏTǮCC�
B̓ NFHö[FUÏTU� LÚWFUǮ� ��� OBQPO� CFMàM� LFMM� UFMKFTÓUFOJ� B[[BM� IPHZ� F̓ IBUÈSJEǮ� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� NFHT[ǻOÏTF�
napját követő 15 napot ebben az esetben sem haladhatja meg, vagy

C
� o� GFMUÏWF� IPHZ� B̓ UFMKFTÓUÏTÏSU� NFHÈMMBQÓUPUU� LÚMUTÏHUÏSÓUÏTU� B[̓ JHÏOZMǮ� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� GFOOÈMMÈTÈOBL�
JEǮUBSUBN�BMBUU�OFN�ö[FUUF�NFH�o�B̓NFHö[FUÏTU�LÚWFUǮ����OBQPO�CFMàM�LFMM�UFMKFTÓUFOJ�

� 	�
� )B� B[̓ *OGPUW�� T[FSJOUJ� LÚ[GFMBEBUPU� FMMÈUØ� T[FSW� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� GFOOÈMMÈTÈOBL� JEǮUBSUBNB� BMBUU� B̓ LÚ[ÏSEFLǻ� BEBU�
NFHJTNFSÏTÏSF� JSÈOZVMØ� JHÏOZOFL� B̓ ���������� 	7�� ��
� ,PSN�� SFOEFMFU� ��̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF� BMLBMNB[ÈTÈWBM� LÓWÈOU�
eleget tenni, valamint erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatta, úgy az ilyen igény 
teljesítésének megtagadásáról
B
� B[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� B
̓ QPOUKB� T[FSJOUJ� FTFUCFO� B[̓ *OGPUW�� ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏCFO�NFHIBUÈSP[PUUBL� T[FSJOU� LFMM�

értesíteni az igénylőt,
C
� B[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� C
̓ QPOUKB� T[FSJOUJ� FTFUCFO� o� B[̓ FMVUBTÓUÈT� JOEPLBJWBM� WBMBNJOU� B[̓ JHÏOZMǮU� B[̓ *OGPUW��

BMBQKÈO� NFHJMMFUǮ� KPHPSWPTMBUJ� MFIFUǮTÏHFLSǮM� WBMØ� UÈKÏLP[UBUÈTTBM� FHZàUU� o� B[̓ JHÏOZ� CFÏSLF[ÏTÏU� LÚWFUǮ�
��̓OBQPO�CFMàM�EF� MFHGFMKFCC�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�NFHT[ǻOÏTF�OBQKÈU�LÚWFUǮ����OBQPO�CFMàM�LFMM� ÓSÈTCBO�WBHZ�
o̓IB̓B[̓JHÏOZCFO�B[̓FMFLUSPOJLVT�MFWFMF[ÏTJ�DÓNÏU�LÚ[ÚMUF�o�FMFLUSPOJLVT�MFWÏMCFO�ÏSUFTÓUFOJ�B[̓JHÏOZMǮU�
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84. A menekültügyi eljárás átmeneti szabályai

267. §  A menekültügyi hatóság a  menedékjogi kérelmeket 2020. december 31-éig az  ebben az  alcímben foglalt 
eltérésekkel bírálja el.

268. § 	�
� .FOFEÏLKPHJ� LÏSFMFN� CFOZÞKUÈTÈSB� JSÈOZVMØ� T[ÈOEÏLOZJMBULP[BU� T[FNÏMZFT� CFOZÞKUÈTÈWBM� B̓ LàMGÚMEJ� UÈKÏLP[UBUKB�
a menekültügyi hatóságot, hogy menedékjog iránti kérelem benyújtása céljából Magyarországra kíván beutazni.

� 	�
� .FOFEÏLKPHJ� LÏSFMFN� CFOZÞKUÈTÈSB� JSÈOZVMØ� T[ÈOEÏLOZJMBULP[BUPU� B̓ NFOFLàMUàHZJ� IBUØTÈH� SÏT[ÏSF� DÓN[FUU�
CFBEWÈOZLÏOU� B̓ ,PSNÈOZ� SFOEFMFUÏCFO�NFHIBUÈSP[PUU�.BHZBSPST[ÈHOBL� B̓ ,àMT[PMUW�� ��̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏT� B
̓ QPOUKB�
T[FSJOUJ� EJQMPNÈDJBJ� LÏQWJTFMFUÏO� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� OBHZLÚWFUTÏH
� MFIFU� CFOZÞKUBOJ� B̓NFOFLàMUàHZJ� IBUØTÈH� ÈMUBM�
meghatározott és közzétett tartalommal.

� 	�
� "̓ NFOFLàMUàHZJ� IBUØTÈH� B̓ T[ÈOEÏLOZJMBULP[BUPU� NFHWJ[THÈMKB� FOOFL� LFSFUÏCFO� B̓ LàMGÚMEJU� UÈWNFHIBMMHBUÈT�
keretében a nagykövetségein meghallgathatja.

� 	�
� "̓NFOFLàMUàHZJ�IBUØTÈH����OBQPO�CFMàM�UÈKÏLP[UBUKB�B̓OBHZLÚWFUTÏHFU�B̓NFOFEÏLKPHJ�LÏSFMFN�CFOZÞKUÈTB�DÏMKÈCØM�
LJÈMMÓUPUU� .BHZBSPST[ÈHSB� UÚSUÏOǮ� FHZT[FSJ� VUB[ÈTSB� KPHPTÓUØ� PLNÈOZ� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� VUB[ÈTJ� PLNÈOZ
� LJBEÈTB�
érdekében.

� 	�
� )B� B̓ T[ÈOEÏLOZJMBULP[BU� BMBQKÈO� B̓ NFOFLàMUàHZJ� IBUØTÈH� OFN� UFT[� KBWBTMBUPU� VUB[ÈTJ� PLNÈOZ� LJBEÈTÈSB� FSSǮM�
a külföldit a nagykövetség útján tájékoztatja.

269. §  "�NFOFLàMUàHZJ�IBUØTÈH�����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ�UÈKÏLP[UBUÈTB�BMBQKÈO�.BHZBSPST[ÈH�OBHZLÚWFUTÏHF���̓OBQJH�
érvényes utazási okmányt állít ki, ha a  külföldi Magyarországra történő belépésre jogosító engedéllyel nem 
rendelkezik.

270. § 	�
� .FOFEÏLKPHJ� LÏSFMNFU� o� B̓ ����̓ f� LJWÏUFMÏWFM� o� B̓ ����̓ f� ÏT� B̓ ����̓ f� T[FSJOU� MFGPMZUBUPUU� FMKÈSÈTPLBU� LÚWFUǮFO� MFIFU�
benyújtani.

� 	�
� "[̓VUB[ÈTJ�PLNÈOOZBM� SFOEFMLF[Ǯ�LàMGÚMEJ�NFOFEÏLKPHJ� LÏSFMNF�FMǮUFSKFT[UÏTÏOFL� T[ÈOEÏLÈU� B[̓PST[ÈHCB� UÚSUÏOǮ�
belépéskor haladéktalanul jelzi a határrendészeti szerv részére.

� 	�
� "̓IBUÈSSFOEÏT[FUJ�T[FSW�B̓LàMGÚMEJU�MFHLÏTǮCC����ØSÈO�CFMàM�B̓NFOFLàMUàHZJ�IBUØTÈH�FMÏ�ÈMMÓUKB�
� 	�
� "̓ NFOFEÏLKPHJ� LÏSFMNFU� FMǮUFSKFT[UǮ� LàMGÚMEJ� B̓ NFOFEÏLKPHSØM� T[ØMØ� UÚSWÏOZ� T[FSJOUJ� KPHBJU� NFOFEÏLKPHJ�

kérelmének a menekültügyi hatóság előtti előterjesztése időpontjától gyakorolhatja.
� 	�
� "[̓ FMJTNFSÏTÏU� LÏSǮ� T[ÈNÈSB� B̓ NFOFLàMUàHZJ� IBUØTÈH� WÏH[ÏTTFM� T[ÈMMÈTIFMZFU� KFMÚMIFU� LJ� [ÈSU� CFGPHBEØ�

intézményben. Ha a  kérelem benyújtásától számított négy hét eltelt és a  menekültügyi őrizet elrendelésének 
feltételei nem állnak fenn, a menekültügyi hatóság a menekültügyi eljárás általános szabályai szerint határozza meg 
a szálláshelyet.

271. § 	�
� "̓NFOFEÏLKPHJ�LÏSFMFN�CFOZÞKUÈTÈOBL�OFN�GFMUÏUFMF�B̓����̓f�T[FSJOUJ�T[ÈOEÏLOZJMBULP[BU�CFOZÞKUÈTB
B
� B̓.BHZBSPST[ÈHPO�UBSUØ[LPEØ�PMUBMNB[PUU
C
� B̓ NFOFLàMULÏOU� WBHZ� PMUBMNB[PUULÏOU� FMJTNFSU� T[FNÏMZOFL� B̓ NFOFEÏLKPHSØM� T[ØMØ� UÚSWÏOZ� T[FSJOUJ�

a menedékjogi kérelem benyújtása idején Magyarországon tartózkodó családtagja, valamint
D
� B̓ T[FNÏMZJ� T[BCBETÈHPU� ÏSJOUǮ� LÏOZT[FSJOUÏ[LFEÏT� JOUÏ[LFEÏT� WBHZ� CàOUFUÏT� IBUÈMZB� BMBUU� ÈMMØ� T[FNÏMZ�

o̓LJWÏWF�IB�KPHFMMFOFTFO�MÏQUF�ÈU�.BHZBSPST[ÈH�ÈMMBNIBUÈSÈU�o
tekintetében.

� 	�
� "̓.BHZBSPST[ÈH�ÈMMBNIBUÈSÈU�KPHFMMFOFTFO�ÈUMÏQǮ�LàMGÚMEJU�o�IB�B̓NFOFEÏLKPHJ�LÏSFMFN�CFOZÞKUÈTÈOBL�B̓T[ÈOEÏLÈU�
B̓ SFOEǮSTÏH� FMǮUU� KFM[J� o� B̓ SFOEǮSTÏH� B̓ IBUÈSÈUMÏQÏT� IFMZF� T[FSJOUJ� T[PNT[ÏEPT� PST[ÈHCBO� UBMÈMIBUØ� NBHZBS�
nagykövetségre irányítja.

� 	�
� "[̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�FTFUCFO�B̓NFOFLàMUàHZJ�IBUØTÈH�B̓NFOFLàMUàHZJ�FMKÈSÈT�ÈMUBMÈOPT�T[BCÈMZBJ�T[FSJOU�KÈS�FM�

272. §  A menekültügyi hatóság a  menedékjogi kérelem benyújtására irányuló szándéknyilatkozattal összefüggő eljárása 
során a külföldiek adatait 10 évig kezeli.

273. §  A menedékjogi kérelem elbírálása során nem alkalmazható
B
� B̓NFOFEÏLKPHSØM�T[ØMØ�������ÏWJ�-999��UÚSWÏOZ����"o���̓f�B�ÏT����)o���,�̓f�B
C
� B̓ NFOFEÏLKPHSØM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� -999�� UÚSWÏOZ� WÏHSFIBKUÈTÈSØM� T[ØMØ� ���������� 	9*�� ��
� ,PSN�� SFOEFMFU�

7**�"�̓'FKF[FUF�
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274. §  Az ebben az alcímben foglalt rendelkezéseket az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 
okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
ÏMFUÏOFL�NFHØWÈTB�ÏSEFLÏCFO�FMSFOEFMU� WFT[ÏMZIFMZ[FU� TPSÈO�B̓NFOFLàMUàHZJ� FMKÈSÈT� T[BCÈMZBJSØM� T[ØMØ�����������
	7�̓���
�,PSN��SFOEFMFU�IBUÈMZCBMÏQÏTÏU�LÚWFUǮFO�FMǮUFSKFT[UFUU�NFOFEÏLKPHJ�LÏSFMNFL�FMCÓSÈMÈTÈSB�LFMM�BMLBMNB[OJ�

275. § 	�
� 'FMIBUBMNB[ÈTU�LBQ�B̓,PSNÈOZ�IPHZ�SFOEFMFUCFO�ÈMMBQÓUTB�NFH�.BHZBSPST[ÈH�OBHZLÚWFUTÏHFJOFL�B[U�B̓LÚSÏU�BIPM�
menedékjogi kérelem benyújtására irányuló szándéknyilatkozat benyújtható.

� 	�
� 'FMIBUBMNB[ÈTU�LBQ�B[̓JEFHFOSFOEÏT[FUÏSU�ÏT�NFOFLàMUàHZÏSU�GFMFMǮT�NJOJT[UFS�IPHZ�B[̓F[FO�BMDÓN�WÏHSFIBKUÈTÈIP[�
szükséges részletes eljárási szabályokat a külpolitikáért felelős miniszter egyetértésével rendeletben állapítsa meg.

85. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében a magyarországi székhelyű gazdasági 
társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges intézkedések

276. §  &[FO�BMDÓN�BMLBMNB[ÈTÈCBO
1. államérdek: az  ágazati európai uniós és nemzeti jog által nem szabályozott, a  hálózatok és berendezések 

CJ[UPOTÈHÈSB�ÏT�NǻLÚEǮLÏQFTTÏHÏSF�WBMBNJOU�B[̓FMMÈUÈT�GPMZBNBUPTTÈHÈSB�WPOBULP[Ø�LÚ[ÏSEFL�
2. külföldi befektető:

B
� B̓ ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOUJ� NFHIBUÈSP[PUU� UFWÏLFOZTÏHFU� GPMZUBUØ� NBHZBSPST[ÈHJ� T[ÏLIFMZǻ�
gazdasági társaságban meghatározott tulajdonrészt, illetve befolyást szerző belföldön, 
B[̓ &VSØQBJ�6OJØ�NÈT� UBHÈMMBNÈCBO� B[̓ &VSØQBJ�(B[EBTÈHJ�5ÏSTÏH�NÈT� UBHÈMMBNÈCBO� WBHZ� B̓ 4WÈKDJ�
Államszövetségben bejegyzett jogi személy vagy egyéb szervezet, ha a jogi személyben vagy egyéb 
szervezetben a  Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti többségi befolyással rendelkező 
T[FNÏMZ�B[̓&VSØQBJ�6OJØO�B[̓&VSØQBJ�(B[EBTÈHJ�5ÏSTÏHFO�WBMBNJOU�B̓4WÈKDJ�«MMBNT[ÚWFUTÏHFO�LÓWàMJ�
állam állampolgára vagy ilyen államban bejegyzett jogi személy vagy egyéb szervezet,

C
� B[̓&VSØQBJ�6OJØO�B[̓&VSØQBJ�(B[EBTÈHJ�5ÏSTÏHFO�WBMBNJOU�B̓4WÈKDJ�«MMBNT[ÚWFUTÏHFO�LÓWàMJ� ÈMMBN�
ÈMMBNQPMHÈSB�WBHZ�JMZFO�ÈMMBNCBO�CFKFHZ[FUU�KPHJ�T[FNÏMZ�WBHZ�FHZÏC�T[FSWF[FU�

3. stratégiai társaság: olyan magyarországi székhelyű korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő 
részvénytársaság, vagy nyilvánosan működő részvénytársaság, amely a  Kormány rendeletében 
meghatározott főtevékenységként vagy további tevékenységi körként végzett tevékenysége az  energia-, 
B̓ LÚ[MFLFEÏT� B̓ LPNNVOJLÈDJØ� ÈHB[BUCB� WBMBNJOU� B[̓ 6OJØCB� JSÈOZVMØ� LÚ[WFUMFO� LàMGÚMEJ� CFGFLUFUÏTFL�
ÈUWJMÈHÓUÈTJ� LFSFUÏOFL� MÏUSFIP[ÈTÈSØM� T[ØMØ� ������NÈSDJVT� ���J� 	&6
� ��������� FVSØQBJ� QBSMBNFOUJ� ÏT� UBOÈDTJ�
SFOEFMFU� ��̓ DJLL� 	�
̓ CFLF[EÏT� B
oF
̓ QPOUKB� T[FSJOUJ� o� JEF� OFN� ÏSUWF� B̓ QÏO[àHZJ� JOGSBTUSVLUÞSÈU� o� TUSBUÏHJBJ�
jelentőségű ágazatba tartozik.

277. § 	�
� 4USBUÏHJBJ� UÈSTBTÈH� FTFUÏO� o� IB� B̓ T[FS[ǮEÏT� NFHLÚUÏTF� B[̓ FHZPMEBMÞ� KPHOZJMBULP[BU� NFHUÏUFMF� WBHZ� B̓ UÈSTBTÈH�
IBUÈSP[BUB� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�FHZàUU�� KPHàHZMFU
� B̓ 	�
o	�
̓CFLF[EÏTCFO� GPHMBMUBLBU� FSFENÏOZF[J� o� B̓CFMHB[EBTÈHÏSU�
GFMFMǮT� NJOJT[UFSIF[� 	F[FO� BMDÓN� BMLBMNB[ÈTÈCBO� B̓ UPWÈCCJBLCBO�� NJOJT[UFS
� UFUU� CFKFMFOUÏT� ÏT� B̓ CFKFMFOUÏT�
tudomásulvétele szükséges 2020. december 31-ig az alábbi jogügyletekkel összefüggésben:
B
� TUSBUÏHJBJ� UÈSTBTÈHCBO� GFOOÈMMØ� UVMBKEPOJ� SÏT[FTFEÏT� SÏT[CFO� WBHZ� FHÏT[CFO� CÈSNJMZFO� UVMBKEPOKPH�

ÈUSVIÈ[ÈTJ�KPHDÓNFO�o�JEFÏSUWF�B[̓BQQPSUÈMÈTU�JT�o�JOHZFOFTFO�WBHZ�WJTT[UFSIFTFO�UÚSUÏOǮ�ÈUSVIÈ[ÈTB
C
� TUSBUÏHJBJ�UÈSTBTÈHCBO�UÚSUÏOǮ�UǮLFFNFMÏT
D
� TUSBUÏHJBJ�UÈSTBTÈH�ÈUBMBLVMÈTB�FHZFTàMÏTF�T[ÏUWÈMÈTB
E
� TUSBUÏHJBJ�UÈSTBTÈH�ÈMUBM�ÈUWÈMUP[UBUIBUØ�KFHZ[ÏTJ�KPHPU�CJ[UPTÓUØ�WBHZ�ÈUWÈMUP[Ø�LÚUWÏOZ�LJCPDTÈUÈTB
F
� TUSBUÏHJBJ�UÈSTBTÈH�SÏT[WÏOZÏO�à[MFUSÏT[ÏO�IBT[POÏMWF[FUJ�KPH�BMBQÓUÈTB�

� 	�
� "̓����̓f���̓QPOUKÈCBO�NFHKFMÚMU�ÈHB[BUPLCBO�LÚUFMFT�CFKFMFOUFOJ�IB�B̓CFGFLUFUÏT�ÚTT[ÏSUÏLF�FMÏSJ�WBHZ�NFHIBMBEKB�
a 350 millió forintot
B
� B̓����̓f���̓QPOU�B
̓BMQPOUKB�T[FSJOUJ�LàMGÚMEJ�CFGFLUFUǮ�WBMBNJOU�B[̓&VSØQBJ�6OJØ�NÈT�UBHÈMMBNÈCBO�B[̓&VSØQBJ�

Gazdasági Térség más tagállamában vagy a  Svájci Államszövetségben bejegyzett jogi személy vagy egyéb 
T[FSWF[FU� JMMFUWF� B[̓ &VSØQBJ� 6OJØ�NÈT� UBHÈMMBNÈOBL� B[̓ &VSØQBJ� (B[EBTÈHJ�5ÏSTÏH�NÈT� UBHÈMMBNÈOBL� WBHZ�
a Svájci Államszövetségnek állampolgára, ha
BB
� B[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� B
oD
̓ QPOUKB� T[FSJOUJ� KPHàHZMFU� BMBQKÈO� LÚ[WFUMFOàM� WBHZ� LÚ[WFUFUU� NØEPO�

B̓TUSBUÏHJBJ�UÈSTBTÈHCBO�UVMBKEPOSÏT[�NFHT[FS[ÏTF�	B̓UPWÈCCJBLCBO��UVMBKEPOT[FS[ÏT
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BC
� B[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� E
̓ QPOUKB� T[FSJOUJ� FHZPMEBMÞ� KPHOZJMBULP[BU� BMBQKÈO� LÚ[WFUMFOàM� WBHZ� LÚ[WFUFUU�
módon olyan kötvény tulajdonjogának a  megszerzése, amelynek az  átváltoztatása, átváltozása 
WBHZ� B[̓ BOOBL� BMBQKÈO� UÚSUÏOǮ� SÏT[WÏOZKFHZ[ÏTF� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� LÚUWÏOZ� UVMBKEPOKPHÈOBL�
NFHT[FS[ÏTF
�WBHZ

BD
� B[̓	�
̓CFLF[EÏT�F
̓QPOUKB�T[FSJOUJ�T[FS[ǮEÏT�WBHZ�FHZPMEBMÞ�KPHOZJMBULP[BU�BMBQKÈO�LÚ[WFUMFOàM�WBHZ�
közvetett módon tulajdoni hányadot megtestesítő üzletrészen vagy részvényen haszonélvezeti jog 
NFHT[FS[ÏTF�	B̓UPWÈCCJBLCBO�FHZàUU��IBT[POÏMWF[FUJ�KPH�NFHT[FS[ÏTF


 következtében a  stratégiai társaságban közvetlenül vagy közvetett módon a  Polgári Törvénykönyvről szóló 
törvény szerinti többségi befolyást szerez,

C
� B̓����̓f���̓QPOUKB�T[FSJOUJ�LàMGÚMEJ�CFGFLUFUǮ�B̓UVMBKEPOT[FS[ÏT�B̓LÚUWÏOZ�UVMBKEPOKPHÈOBL�NFHT[FS[ÏTF�WBHZ�
a  haszonélvezeti jog megszerzése következtében a  stratégiai társaságban közvetlenül vagy közvetetten 
legalább 10%-os részesedést szerez.

� 	�
� "̓ CFKFMFOUÏTJ� LÚUFMF[FUUTÏH� BLLPS� JT� GFOOÈMM� IB� B̓ ����̓ f� ��̓ QPOUKB� T[FSJOUJ� LàMGÚMEJ� CFGFLUFUǮ� B̓ UVMBKEPOT[FS[ÏT�
B̓ LÚUWÏOZ� UVMBKEPOKPHÈOBL� NFHT[FS[ÏTF� JMMFUWF� B̓ IBT[POÏMWF[FUJ� KPH� NFHT[FS[ÏTF� LÚWFULF[UÏCFO� B̓ ����̓ f�
3.  pontjában megjelölt ágazatba tartozó stratégiai társaságban 15%-os, 20%-os vagy 50%-os részesedést 
T[FSF[� WBHZ� IB� B̓ ����̓ f� ��̓ QPOUKB� T[FSJOUJ� LàMGÚMEJ� CFGFLUFUǮ� B̓ UVMBKEPOT[FS[ÏTÏWFM� B̓ LÚUWÏOZ� UVMBKEPOKPHÈOBL�
NFHT[FS[ÏTÏWFM� JMMFUWF� B̓ IBT[POÏMWF[FUJ� KPH� NFHT[FS[ÏTÏWFM� B̓ ����̓ f� ��̓ QPOUKÈCBO� NFHKFMÚMU� ÈHB[BUCB� UBSUP[Ø�
TUSBUÏHJBJ� UÈSTBTÈHCBO� o� B̓ OZJMWÈOPTBO� NǻLÚEǮ� SÏT[WÏOZUÈSTBTÈH� LJWÏUFMÏWFM� o� B̓ LàMGÚMEJ� CFGFLUFUǮL� FHZàUUFT�
részesedése meghaladja a 25%-ot.

� 	�
� "̓ NJOJT[UFSIF[� UFUU� CFKFMFOUÏT� ÏT� B̓ CFKFMFOUÏT� UVEPNÈTVMWÏUFMF� T[àLTÏHFT� B̓ ����̓ f� ��̓ QPOUKÈCBO� NFHKFMÚMU�
ágazatokba tartozó tevékenység folytatásához nélkülözhetetlen infrastruktúrák, berendezések és eszközök 
átruházása, használati vagy működtetési jogának átengedése vagy ilyen vagyontárgyak biztosítékba adása 
	B̓ UPWÈCCJBLCBO� FHZàUU�� à[FNFMUFUÏTJ� KPH
� FTFUÏO� JT� IB� B[̓ à[FNFMUFUÏTJ� KPHPU� LàMGÚMEJ� CFGFLUFUǮ� WBHZ� PMZBO�
jogi személy vagy szervezet szerzi meg, amelyben a  külföldi befektető közvetlenül vagy közvetetten a  Polgári 
Törvénykönyvről szóló törvény szerint meghatározó befolyással rendelkezik.

� 	�
� &[FO�BMDÓN�SFOEFMLF[ÏTFJ�OFN�BMLBMNB[IBUØL�IB�B̓LàMGÚMEJ�T[ÏLIFMZǻ�KPHJ�T[FNÏMZ�WBHZ�FHZÏC�T[FSWF[FU�UFLJOUFUÏCFO�
MÏUSFKÚUU�	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOU�KPHàHZMFU�B̓LàMGÚMEJ�T[ÏLIFMZǻ�KPHJ�T[FNÏMZ�WBHZ�FHZÏC�T[FSWF[FU�TUSBUÏHJBJ�UÈSTBTÈHOBL�
NJOǮTàMǮ�NBHZBSPST[ÈHJ�T[ÏLIFMZǻ�MFÈOZWÈMMBMBUB�UFLJOUFUÏCFO�FSFENÏOZF[J�B̓	�
o	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�GPHMBMUBLBU�

278. § 	�
� "̓NJOJT[UFS�B[̓F̓f�T[FSJOUJ�FMKÈSÈTU�NBHZBS�OZFMWǻ�WBHZ�NBHZBS�OZFMWǻ�IJUFMFT�GPSEÓUÈTÞ�CFKFMFOUÏT�BMBQKÈO�GPMZUBUKB�MF��
A bejelentési kötelezettség megsértése esetén az eljárás lefolytatásának utólagos bejelentés alapján vagy hivatalból 
is helye van.

� 	�
� "̓CFKFMFOUÏTU
B
� B̓UVMBKEPOT[FS[ÏTSF�JSÈOZVMØ�KPHàHZMFU�MÏUSFKÚUUÏU
C
� B̓LÚUWÏOZ�UVMBKEPOKPHÈOBL�NFHT[FS[ÏTÏSF�JSÈOZVMØ�KPHàHZMFU�MÏUSFKÚUUÏU
D
� B̓IBT[POÏMWF[FUJ�KPH�NFHT[FS[ÏTÏSF�JSÈOZVMØ�KPHàHZMFU�MÏUSFKÚUUÏU�WBHZ
E
� B[̓à[FNFMUFUÏTJ�KPH�NFHT[FS[ÏTÏSF�JSÈOZVMØ�KPHàHZMFU�MÏUSFKÚUUÏU
követő 10 napon belül kell benyújtani a miniszternek.

� 	�
� "̓ CFKFMFOUÏTU� B̓ LàMGÚMEJ� CFGFLUFUǮ� B[̓ &VSØQBJ� 6OJØ� NÈT� UBHÈMMBNÈCBO� B[̓ &VSØQBJ� (B[EBTÈHJ� 5ÏSTÏH� NÈT�
UBHÈMMBNÈCBO� WBHZ� B̓ 4WÈKDJ� «MMBNT[ÚWFUTÏHCFO� CFKFHZ[FUU� KPHJ� T[FNÏMZ� WBHZ� FHZÏC� T[FSWF[FU� JMMFUWF� B[̓ &VSØQBJ�
6OJØ� NÈT� UBHÈMMBNÈOBL� B[̓ &VSØQBJ� (B[EBTÈHJ� 5ÏSTÏH� NÈT� UBHÈMMBNÈOBL� WBHZ� B̓ 4WÈKDJ� «MMBNT[ÚWFUTÏHOFL�
ÈMMBNQPMHÈSB� B̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� E
̓ QPOUKB� FTFUÏO� IB� B[̓ à[FNFMUFUÏTJ� KPHPU� OFN� B̓ LàMGÚMEJ� CFGFLUFUǮ� T[FS[J� NFH�
az üzemeltetési jogot megszerző jogi személy vagy szervezet és a külföldi befektető a bejelentést közösen köteles 
CFOZÞKUBOJ�	B̓UPWÈCCJBLCBO��CFKFMFOUǮ
�

� 	�
� "̓NJOJT[UFS�FMǮUUJ�FMKÈSÈTCBO�B̓KPHJ�LÏQWJTFMFU�LÚUFMF[Ǯ�
� 	�
� "̓ CFKFMFOUǮ� ÈMUBM� BMÈÓSU� ÏT� B̓ KPHJ� LÏQWJTFMǮ� ÈMUBM� o� B̓ KPHJ� LÏQWJTFMǮ� UFWÏLFOZTÏHF� TPSÈO� IBT[OÈMBOEØ� UÚSWÏOZCFO�

FMǮÓSU̓o�FMFLUSPOJLVT�BMÈÓSÈTTBM�FMMÈUPUU�CFKFMFOUÏTU�FMFLUSPOJLVT�ÞUPO�B̓NJOJT[UFSOFL�DÓNF[WF�LFMM�CFOZÞKUBOJ�
� 	�
� "̓CFKFMFOUÏTJ�LÚUFMF[FUUTÏH�OFN�ÏSJOUJ�B̓NÈT�KPHT[BCÈMZCBO�NFHIBUÈSP[PUU�B̓UVMBKEPOT[FS[ÏTTFM�IBT[POÏMWF[FUJ�KPH�

megszerzésével, kötvény tulajdonjogának megszerzésével, üzemeltetési jog megszerzésével összefüggő bejelentési 
vagy engedélyezési kötelezettséget.
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279. § 	�
� "̓CFKFMFOUÏTOFL�UBSUBMNB[OJB�LFMM
B
� B̓CFKFMFOUǮ�UFSNÏT[FUFT�T[FNÏMZ

BB
� UFSNÏT[FUFT� T[FNÏMZB[POPTÓUØ� BEBUBJU� ÏT� NBHZBSPST[ÈHJ� MBLDÓNBEBUÈU� WBHZ� NBHZBSPST[ÈHJ�
lakcímadat hiányában külföldi lakó- vagy tartózkodási helyét,

BC
� ÈMMBNQPMHÈSTÈHÈU�WBMBNJOU
BD
� FMFLUSPOJLVT�WBHZ�QPTUBJ�LBQDTPMBUUBSUÈTSB�T[PMHÈMØ�FMÏSIFUǮTÏHÏU

C
� B̓CFKFMFOUǮ�KPHJ�T[FNÏMZ�WBHZ�FHZÏC�T[FSWF[FU
CB
� OFWÏU�T[ÏLIFMZÏU�ÏT�o�IB�WBO�o�NBHZBSPST[ÈHJ�öØLUFMFQÏOFL�DÓNÏU
CC
� IJWBUBMPT�OZJMWÈOUBSUÈTÈWBM�LBQDTPMBUPT�GFMBEBUPLBU�FMMÈUØ�ÈMMBN�NFHKFMÚMÏTÏU
CD
� FMFLUSPOJLVT�WBHZ�QPTUBJ�LBQDTPMBUUBSUÈTSB�T[PMHÈMØ�FMÏSIFUǮTÏHÏU�WBMBNJOU

D
� B̓CFKFMFOUǮ�LÏQWJTFMFUÏCFO�FMKÈSØ�KPHJ�LÏQWJTFMǮ�BEBUBJU�
� 	�
� "̓CFKFMFOUÏTIF[�FMFLUSPOJLVT�ÞUPO�NFMMÏLFMOJ�LFMM

B
� B̓KPHàHZMFU�SÏT[MFUFT�MFÓSÈTÈU
C
� B̓ UVMBKEPOT[FS[ÏTSF� B̓ LÚUWÏOZ� UVMBKEPOKPHÈOBL� NFHT[FS[ÏTÏSF� B̓ IBT[POÏMWF[FUJ� KPH� NFHT[FS[ÏTÏSF�

az  üzemeltetési jog megszerzésére irányuló jogügylet, és az  azok szempontjából releváns és lényeges 
körülmények részletes leírását,

D
� B̓KPHàHZMFUUFM�ÚTT[FGàHHÏTCFO�LFMFULF[FUU�JSBUPLBU�JEFÏSUWF�B̓KPHàHZMFUFU�UBSUBMNB[Ø�PLJSBUPU�ÏT�LBQDTPMØEØ�
társasági iratot, amelyek alapján megállapítható a külföldi befektető és a külföldi befektetőben részesedéssel 
rendelkező jogi személyek tulajdonosi szerkezete, valamint a  pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonos, 
a  tulajdonszerzésre, a  kötvény tulajdonjogának megszerzésére, a  haszonélvezeti jog megszerzésére, 
az üzemeltetési jog megszerzésére irányuló jogügylet alapjául szolgáló valamennyi okiratot, valamint ezekkel 
kapcsolatban létrejött társasági iratokat, határozatokat.

280. §  A bejelentéssel összefüggésben a  miniszter a  bejelentő jogi képviselőjével, szükség esetén a  bejelentővel 
a  bejelentésben megjelölt elérhetőségen elektronikus úton tart kapcsolatot. Ha a  bejelentésben megjelölt 
elérhetőségen sem a jogi képviselő, sem a bejelentő nem elérhető, ennek következménye a bejelentőt terheli.

281. §  A bejelentés megérkezéséről a miniszter haladéktalanul, de legfeljebb nyolc napon belül elektronikus úton írásbeli 
értesítést küld, amely tartalmazza
B
� B̓CFKFMFOUÏT�NFHÏSLF[ÏTÏOFL�OBQKÈU
C
� B̓CFKFMFOUǮ�OFWÏU�ÏT�KPHJ�LÏQWJTFMǮKÏU
D
� BOOBL�NFHKFMÚMÏTÏU� IPHZ� UVMBKEPOT[FS[ÏTÏSF� LÚUWÏOZ� UVMBKEPOKPHÈOBL�NFHT[FS[ÏTÏSF� IBT[POÏMWF[FUJ� KPH�

megszerzésére, üzemeltetési jog megszerzésére került-e sor, valamint
E
� B[̓BSSB�WPOBULP[Ø�öHZFMFNGFMIÓWÈTU�IPHZ�B[̓ÏSUFTÓUÏT�DTBL�B̓CFKFMFOUÏT�NFHÏSLF[ÏTÏOFL�UÏOZÏSǮM�T[ØM�ÏT�OFN�

tekinthető a bejelentés tudomásulvételének.

282. § 	�
� "̓����̓f� 	�
̓CFLF[EÏT�B
̓QPOUKB� T[FSJOUJ� WJ[THÈMBU�BMBQKÈO�B̓NJOJT[UFS�B̓CFKFMFOUÏTCFO�ÏT�NFMMÏLMFUFJCFO�NFH�OFN�
adott további adatok és információk közlését, illetve a  bejelentéshez nem mellékelt további iratok eredeti vagy 
IJUFMFT�NÈTPMBUJ�QÏMEÈOZÈOBL�o�JEFHFO�OZFMWǻ�JSBU�FTFUÏO�NBHZBS�OZFMWǻ�IJUFMFT�GPSEÓUÈTÈWBM�FHZàUUFT�o�CFOZÞKUÈTÈU�
kérheti a bejelentőtől, legalább 3 napos, de legfeljebb 10 napos vagy a bejelentőtől eltérő természetes személytől, 
jogi személytől vagy egyéb szervezettől legfeljebb 20 napos határidő tűzésével.

� 	�
� "[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� GFMIÓWÈT� FSFENÏOZUFMFOTÏHF� FTFUÏO� B̓NJOJT[UFS� B̓ CFOZÞKUPUU� JSBUPL� BMBQKÈO� WJ[THÈMKB�NFH�
a bejelentést.

283. § 	�
� "̓NJOJT[UFS�B̓CFKFMFOUÏT�NFHÏSLF[ÏTÏU�LÚWFUǮFO�IBMBEÏLUBMBOVM�NFHWJ[THÈMKB�IPHZ
B
� B̓CFKFMFOUÏT�NFHGFMFM�F�B̓����̓f�CBO�SÚH[ÓUFUU�GFMUÏUFMFLOFL
C
� B̓ CFKFMFOUǮ� ÈMUBM� B̓ UVMBKEPOT[FS[ÏT� B̓ LÚUWÏOZ� UVMBKEPOKPHÈOBL� NFHT[FS[ÏTF� B̓ IBT[POÏMWF[FUJ� KPH�

megszerzése, az  üzemeltetési jog megszerzése esetén fennáll-e Magyarország államérdekének, 
közbiztonságának, közrendjének sérelme vagy veszélyeztetése, illetve ezek bekövetkezésének lehetősége, 
LàMÚOÚT� UFLJOUFUUFM� B[̓ BMBQWFUǮ� UÈSTBEBMNJ� T[àLTÏHMFUFL� FMMÈUÈTÈOBL� CJ[UPOTÈHÈSB� ÚTT[IBOHCBO� B[̓ &VSØQBJ�
6OJØ�.ǻLÚEÏTÏSǮM�T[ØMØ�T[FS[ǮEÏT���������	�
�ÏT�����	�
̓DJLLFJWFM
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D
� B̓ CFKFMFOUǮ� LÚ[WFUMFOàM� WBHZ� LÚ[WFUWF� OFN� B[̓ &VSØQBJ� 6OJØIP[� UBSUP[Ø� ÈMMBN� LÚ[JHB[HBUÈTJ� T[FSWÏOFL�
o̓CFMFÏSUWF�B[̓ÈMMBNJ�T[FSWFLFU�WBHZ�B̓GFHZWFSFT�FSǮLFU�JT�o�FMMFOǮS[ÏTF�BMBUU�ÈMM�F�BLÈS�UVMBKEPOPTJ�T[FSLF[FUF�
vagy akár jelentős finanszírozása révén,

E
� B̓ CFKFMFOUǮ� B[̓ &VSØQBJ� 6OJØ� FHZJL� UBHÈMMBNÈCBO� NÈS� ÏSJOUFUU� WPMU�F� CJ[UPOTÈHPU� WBHZ� LÚ[SFOEFU� ÏSJOUǮ�
tevékenységben, illetve

F
� GFOOÈMM�F�LPNPMZ�LPDLÈ[BUB�BOOBL�IPHZ�B̓CFKFMFOUǮ� JMMFHÈMJT�WBHZ�CǻODTFMFLNÏOZCF�àULÚ[Ǯ�UFWÏLFOZTÏHFU�
fog folytatni.

� 	�
� "̓ NJOJT[UFS� MFHLÏTǮCC� B̓ CFKFMFOUÏT� NFHÏSLF[ÏTÏUǮM� T[ÈNÓUPUU� ��� NVOLBOBQPO� o� WBHZ� B̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ�
FTFUCFO�B[̓PUU�NFHIBUÈSP[PUU�IBUÈSJEǮO�o�CFMàM�IB�B[̓	�
̓CFLF[EÏT�C
oF
̓QPOUKÈCBO�NFHIBUÈSP[PUU�LÚSàMNÏOZ
B
� OFN�ÈMM�GFOO�B̓CFKFMFOUÏT�UVEPNÈTVMWÏUFMÏU�ÓSÈTCBO�WJTT[BJHB[PMKB�WBHZ
C
� GFOOÈMM� B̓ UVMBKEPOT[FS[ÏTU� B̓ LÚUWÏOZ� UVMBKEPOKPHÈOBL� NFHT[FS[ÏTÏU� B̓ IBT[POÏMWF[FUJ� KPH� NFHT[FS[ÏTÏU�

B[̓à[FNFMUFUÏTJ�KPH�NFHT[FS[ÏTÏU�NFHUJMUKB�	B̓UPWÈCCJBLCBO�FHZàUU��UJMUØ�EÚOUÏT
�
� 	�
� ,àMÚOÚTFO� JOEPLPMU� FTFUCFO� B̓NJOJT[UFS� B̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� FMMFOǮS[ÏT� JEǮUBSUBNÈU� MFHGFMKFCC� UJ[FOÚU� OBQQBM�

NFHIPTT[BCCÓUIBUKB�BNFMZSǮM�B̓CFKFMFOUǮU�o�B̓UJ[FOÚU�OBQPT�IBUÈSJEǮ�MFUFMUF�FMǮUU�o�ÓSÈTCBO�ÏSUFTÓUJ�

284. § 	�
� "̓NJOJT[UFS�B̓UJMUØ�EÚOUÏTU�LÚUFMFT�NFHJOEPLPMOJ��"[̓JOEPLPMÈTCBO�NFH�LFMM�KFMÚMOJ�IPHZ�B̓UVMBKEPOT[FS[ÏT�B̓LÚUWÏOZ�
UVMBKEPOKPHÈOBL�NFHT[FS[ÏTF� B̓ IBT[POÏMWF[FUJ� KPH�NFHT[FS[ÏTF� B[̓ à[FNFMUFUÏTJ� KPH�NFHT[FS[ÏTF� ÈMUBM� B̓ ����̓ f�
	�
̓CFLF[EÏT�C
̓QPOUKB�T[FSJOUJ�NFMZ�ÏSEFL�TÏSàM�WBHZ�WFT[ÏMZF[UFUFUU�JMMFUWF�B̓����̓f�	�
̓CFLF[EÏT�NFMZ�QPOUKÈCB�WBMØ�
ütközést állapított meg. Az  indokolásban fel kell hívni a kérelmező figyelmét a tiltó döntés elleni jogorvoslat ezen 
alcím szerinti szabályaira.

� 	�
� "̓UJMUØ�EÚOUÏT�JOEPLPMÈTB�NJOǮTÓUFUU�BEBUPU�OFN�UBSUBMNB[IBU�

285. § 	�
� "̓CFKFMFOUǮ�B̓UJMUØ�EÚOUÏTU�B[̓FMKÈSÈT�MÏOZFHFT�T[BCÈMZBJOBL�NFHTÏSUÏTF�NJBUU�WBMBNJOU�B̓����̓f�T[FSJOUJ�NJOǮTÓUÏTTFM�
ÚTT[FGàHHÏTCFO� LÚ[JHB[HBUÈTJ� OFNQFSFT� FMKÈSÈTCBO� NFHUÈNBEIBUKB�� "[̓ FMKÈSÈTSB� B̓ 'ǮWÈSPTJ� 5ÚSWÏOZT[ÏL�
kizárólagosan illetékes.

� 	�
� "[̓FMKÈSÈTCBO�B̓KPHJ�LÏQWJTFMFU�LÚUFMF[Ǯ�
� 	�
� "̓LÏSFMFNSǮM�B̓CÓSØTÈH�B̓LÏSFMFN�CFÏSLF[ÏTÏU�LÚWFUǮ����OBQPO�CFMàM�EÚOU��)B�B̓CÓSØTÈH�B̓KPHTÏSUÏTU�NFHÈMMBQÓUKB�

a  határozatot hatályon kívül helyezi, és a  minisztert új eljárásra kötelezi. Azonnali jogvédelem biztosításának 
az eljárásban nincs helye.

� 	�
� "̓NJOJT[UFS�B̓CFKFMFOUǮ�T[FNÏMZFT�BEBUBJU�B[̓FMKÈSÈT�TPSÈO�WBMBNJOU�B̓CFKFMFOUÏT�FMMFOǮS[ÏTF�DÏMKÈCØM
B
� UJMUØ�EÚOUÏT�NFHIP[BUBMB�FTFUÏO�B̓CFKFMFOUÏT�CFOZÞKUÈTÈU�LÚWFUǮ���ÏWJH�CÓSØTÈHJ� KPHPSWPTMBUJ�FMKÈSÈT�FTFUÏO�

annak jogerős befejezésétől számított 5 évig,
C
� B̓ CFKFMFOUÏT� UVEPNÈTVMWÏUFMÏOFL� WJTT[BJHB[PMÈTB� FTFUÏO� B̓ LàMGÚMEJ� CFGFLUFUǮ� UVMBKEPOKPHB� IBT[POÏMWF[FUJ�

joga vagy a kötvény tulajdonjoga fennállása idejéig, de legfeljebb 5 évig
kezeli.

286. § 	�
� "̓CFKFMFOUÏTJ�LÚUFMF[FUUTÏH�UFMKFTÓUÏTÏU�B̓NJOJT[UFS�FMMFOǮS[J�
� 	�
� )B�B[̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�FMMFOǮS[ÏT�TPSÈO�NFHÈMMBQÓUÈTU�OZFS�IPHZ�B̓CFKFMFOUǮ�B[̓F[FO�BMDÓN�T[FSJOUJ�CFKFMFOUÏTJ�

LÚUFMF[FUUTÏHÏU�OFN�UFMKFTÓUFUUF�B̓NJOJT[UFS�B̓����̓f�T[FSJOU�CÓSTÈHPU�T[BC�LJ�ÏT�IB
B
� B̓ CFKFMFOUǮ� ÈMUBMJ� UVMBKEPOT[FS[ÏTTFM� LÚUWÏOZ� UVMBKEPOKPHÈOBL� NFHT[FS[ÏTÏWFM� B̓ IBT[POÏMWF[FUJ� KPH�

NFHT[FS[ÏTÏWFM� B[̓ à[FNFMUFUÏTJ� KPH� NFHT[FS[ÏTÏWFM� ÚTT[FGàHHÏTCFO� OFN� ÈMM� GFOO� B̓ ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏT�
C
oF
̓QPOUKB�T[FSJOUJ�LÚSàMNÏOZ�B̓CFKFMFOUÏT�UVEPNÈTVMWÏUFMÏU�ÓSÈTCBO�WJTT[BJHB[PMKB

C
� B̓ CFKFMFOUǮ� ÈMUBMJ� UVMBKEPOT[FS[ÏTTFM� LÚUWÏOZ� UVMBKEPOKPHÈOBL� NFHT[FS[ÏTÏWFM� B̓ IBT[POÏMWF[FUJ� KPH�
NFHT[FS[ÏTÏWFM� B[̓ à[FNFMUFUÏTJ� KPH� NFHT[FS[ÏTÏWFM� ÚTT[FGàHHÏTCFO� GFOOÈMM� B̓ ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏT�
C
oF
̓QPOUKB�T[FSJOUJ�LÚSàMNÏOZ�UJMUØ�EÚOUÏTU�IP[�

� 	�
� "[̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�FMMFOǮS[ÏT�IBUÈSJEFKÏSF�B̓����̓f�	�
�ÏT�	�
̓CFLF[EÏTÏU�LFMM�NFHGFMFMǮFO�BMLBMNB[OJ�
� 	�
� /FN� GPMZUBUIBUØ�IBUØTÈHJ�FMMFOǮS[ÏT� JMMFUWF�B̓ KPHTÏSUÏT�NFHÈMMBQÓUÈTÈSB� JSÈOZVMØ�FMKÈSÈT�B̓CFKFMFOUÏT�FMNVMBT[UÈTB�

miatt, ha a tulajdonszerzésnek, a haszonélvezeti jog megszerzésének, a kötvény tulajdonjogának megszerzésének, 
az  üzemeltetési jog megszerzésének a  miniszter tudomására jutásától számított 6 hónap, de legkésőbb 
a körülményektől számított 5 év eltelt.
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287. § 	�
� "[U� BLJ� B̓ CFKFMFOUÏTTFM� ÚTT[FGàHHǮ� LÚUFMF[FUUTÏHÏU� NFHT[FHJ� IB� B̓ DTFMFLNÏOZF� CǻODTFMFLNÏOZU� OFN� WBMØTÓU�
NFH� WBMBNJOU� F[FO� BMDÓN� T[FSJOUJ� ÏSWÏOZUFMFOTÏH� GFOOÈMMÈTB�NFMMFUU� B̓NJOJT[UFS� o� B[̓ FTFU� ÚTT[FT� LÚSàMNÏOZÏOFL�
WJ[THÈMBUÈWBM�o�B̓USBO[BLDJØ�ÏSUÏLÏOFL�LÏUT[FSFTÏJH�UFSKFEǮ�EF
B
� UFSNÏT[FUFT�T[FNÏMZ�LàMGÚMEJ�CFGFLUFUǮ�FTFUÏO�MFHBMÈCC���������GPSJOUPU�NFHIBMBEØ
C
� KPHJ� T[FNÏMZ� WBHZ� FHZÏC� T[FSWF[FU� LàMGÚMEJ� CFGFLUFUǮ� FTFUÏO� MFHBMÈCC� B̓ UVMBKEPOT[FS[ÏTTFM� B̓ LÚUWÏOZ�

tulajdonjogának megszerzésével, a haszonélvezeti jog megszerzésével, az üzemeltetési jog megszerzésével 
érintett stratégiai társaság legutolsó üzleti évében elért nettó árbevételének 1%-át meghaladó

közigazgatási bírsággal sújthatja.
� 	�
� "̓CÓSTÈH�NFHö[FUÏTÏSF�ö[FUÏTJ�LFEWF[NÏOZ�OFN�FOHFEÏMZF[IFUǮ�

288. §  "� CFKFMFOUÏTSF� o� B[̓ F[FO� BMDÓNCFO� GPHMBMU� FMUÏSÏTFLLFM� o� NFHGFMFMǮFO� BMLBMNB[OJ� LFMM� B[̓ ÈMUBMÈOPT� LÚ[JHB[HBUÈTJ�
rendtartásról szóló törvénynek a nyelvhasználatra és a tolmács igénybevételére, az adatkezelésre, a kapcsolattartás 
általános szabályaira, a  képviseletre, az  iratra, a  határidő számítására, a  kérelemre, az  igazolási kérelemre, 
a kézbesítettnek tekintettséggel szembeni kifogásra, továbbá a költségmentességre vonatkozó rendelkezéseit azzal, 
hogy ahol az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény ügyfelet említ, azon a bejelentőt kell érteni.

289. § 	�
� "̓ CFKFMFOUÏT� UVEPNÈTVMWÏUFMÏSǮM� T[ØMØ� WJTT[BJHB[PMÈTPLSØM� WBMBNJOU� B̓ UJMUØ� EÚOUÏTFLSǮM� B̓NJOJT[UFS� OZJMWÈOUBSUÈTU�
vezet.

� 	�
� "[̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�OZJMWÈOUBSUÈTCBO�SÚH[ÓUFUU�BEBUPLBU�B̓����̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�NFHKFMÚMU�IBUÈSJEǮ�FMUFMUÏWFM�
törölni kell.

290. § 	�
� "̓ ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏT� B
oD
̓ QPOUKBJ� ÏT� B̓ ����̓ f� 	�
� ÏT� 	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOUJ� FTFUCFO� B̓ TUSBUÏHJBJ� UÈSTBTÈH�
részvénykönyvébe, illetve tagjegyzékébe való bejegyzésre irányuló kérelmet a  bejelentés tudomásulvétele 
visszaigazolásának birtokában lehet benyújtani. A  bejelentés tudomásulvétele visszaigazolásának hiányában vagy 
ha a miniszter tiltó döntést hozott, a szerző fél a részvénykönyvbe nem jegyezhető be, illetve a tagjegyzékben nem 
tüntethető fel, a  jogügylet tárgyát képező részesedések alapján a  stratégiai társaságban semmilyen jogot nem 
gyakorolhat.

� 	�
� "̓TUSBUÏHJBJ�UÈSTBTÈH�B̓����̓f�	�
̓CFLF[EÏTCFO�NFHKFMÚMU� KPHàHZMFUUFM�ÚTT[FGàHHǮ�B̓$UW��T[FSJOUJ�WÈMUP[ÈTCFKFHZ[ÏTJ�
FMKÈSÈTCBO� B̓ ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏT� D
̓ QPOUKB� FTFUÏO� B̓ DÏHCFKFHZ[ÏTJ� FMKÈSÈTCBO� LÚUFMFT� B̓ DÏHCFKFHZ[ÏTJ�
változásbejegyzési kérelemhez teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot csatolni arról, hogy 
stratégia társaságnak minősül, továbbá köteles csatolni a  bejelentés tudomásulvételének visszaigazolását. 
&̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� FTFUCFO� B̓ $UW�� ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏCFO� ÏT� ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏCFO� NFHIBUÈSP[PUU�
kérelembenyújtási határidő a  bejelentés miniszter általi tudomásulvétele visszaigazolásának kézhezvételét követő 
naptól kezdődik.

� 	�
� "̓TUSBUÏHJBJ�UÈSTBTÈH�WBMBNJOU�B[̓ÏSJOUFUU�UÈSTBTÈH�UFLJOUFUÏCFO�B̓DÏHOZJMWÈOUBSUÈTCB�B̓CFKFMFOUÏT�UVEPNÈTVMWÏUFMF�
visszaigazolásának hiányával vagy a miniszter tiltó döntése ellenére bejegyzett adatot a cégbíróság törvényességi 
felügyeleti eljárás keretében törli.

291. § 	�
� 4FNNJT�B[̓B̓T[FS[ǮEÏT�FHZPMEBMÞ�KPHOZJMBULP[BU�WBHZ�B̓UÈSTBTÈH�IBUÈSP[BUB
B
� BNFMZ�F[FO�BMDÓN�SFOEFMLF[ÏTFJCF�àULÚ[JL�WBHZ
C
� BNFMZSF�WPOBULP[ØBO�B̓NJOJT[UFS�UJMUØ�EÚOUÏTU�IP[PUU�

� 	�
� "[̓	�
̓CFLF[EÏT�B
̓QPOUKB�FTFUÏO�B̓T[FS[ǮEÏT�FHZPMEBMÞ�KPHOZJMBULP[BU�WBHZ�B̓UÈSTBTÈH�IBUÈSP[BUB�B̓NFHIP[BUBMÈOBL�
JEǮQPOUKÈSB� WJTT[BNFOǮ� IBUÈMMZBM� ÏSWÏOZFTTÏ� WÈMJL� IB� B̓ ����̓ f� T[FSJOUJ� WJ[THÈMBU� FSFENÏOZFLÏOU� B̓ NJOJT[UFS�
megállapítja, hogy a szerződés, egyoldalú jognyilatkozat vagy a társaság határozata meghozatalát nem tiltotta volna 
meg, ezáltal az érvénytelenség okát határozatával utólag kiküszöböli.

� 	�
� "[̓ ÏSWÏOZUFMFOTÏH� PLÈOBL� VUØMBHPT� LJLàT[ÚCÚMÏTF� FTFUÏO� B̓ GFMFL� ÞHZ� LÚUFMFTFL� FMKÈSOJ� NJOUIB� B̓ T[FS[ǮEÏT�
egyoldalú jognyilatkozat vagy a társaság határozata a meghozatalának időpontjától érvényes lett volna.

292. §  'FMIBUBMNB[ÈTU�LBQ�B̓,PSNÈOZ�IPHZ�B̓����̓f���̓QPOUKB�T[FSJOUJ�UFWÏLFOZTÏHFLFU�SFOEFMFUCFO�NFHIBUÈSP[[B�
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III. FEJEZET
EGYES TÖRVÉNYEKET MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

86. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

293. §  "[�JMMFUÏLFLSǮM�T[ØMØ�������ÏWJ�9$***��UÚSWÏOZ����̓f�B�B̓LÚWFULF[Ǯ�	�
̓CFLF[EÏTTFM�FHÏT[àM�LJ�
v	�
� "̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� NFHT[ǻOÏTÏWFM� ÚTT[FGàHHǮ� ÈUNFOFUJ� T[BCÈMZPLSØM� ÏT� B̓ KÈSWÈOZàHZJ� LÏT[àMUTÏHSǮM� T[ØMØ�
�����̓ÏWJ�-7***��UÚSWÏOZ�T[FSJOUJ�FMMFOǮS[ÚUU�CFKFMFOUÏT�JMMFUÏLF�B[̓FOHFEÏMZF[ÏT�JMMFUÏLÏOFL�����B�w

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

294. §  "[� 'MU�� ���̓ f� 	��
̓ CFLF[EÏTÏCFO� B̓ vDÓNFOLÏOU� JMMFUWF� BMDÓNFOLÏOUw� T[ÚWFHSÏT[� IFMZÏCF� B[̓ vBMDÓNFLÏOU� JMMFUWF�
KPHDÓNDTPQPSUPOLÏOUw�T[ÚWFH�MÏQ�

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

295. § 	�
� "̓ UBMÈMNÈOZPL� T[BCBEBMNJ� PMUBMNÈSØM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� 999***�� UÚSWÏOZ� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� 4[U�
� *7�� 'FKF[FU�
v,ÏOZT[FSFOHFEÏMZ�LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ�QSPCMÏNÈL�LF[FMÏTÏSFw�BMDÓN�DÓNF�IFMZÏCF�B̓LÚWFULF[Ǯ�BMDÓN�DÓN�MÏQ�
„A 816/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó kényszerengedély”

� 	�
� "[̓4[U��*7��'FKF[FUF�B̓LÚWFULF[Ǯ�BMDÓN�DÓNNFM�ÏT����#��ÏT����$�̓f�TBM�FHÏT[àM�LJ�
„Közegészségügyi kényszerengedély
���#�̓ f� 	�
� "̓ 4[FMMFNJ� 5VMBKEPO� /FN[FUJ� )JWBUBMB� B[̓ FHÏT[TÏHàHZSǮM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� $-*7�� UÚSWÏOZ� ����̓ f�
	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOUJ� FHÏT[TÏHàHZJ� WÈMTÈHIFMZ[FUUFM� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� FHÏT[TÏHàHZJ� WÈMTÈHIFMZ[FU
� ÚTT[FGàHHǮ�
belföldi szükségletek kielégítése, illetve más országban felmerülő közegészségügyi probléma kezelésére szolgáló 
LÏOZT[FSFOHFEÏMMZFM� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� LàMGÚMEJ� LÏOZT[FSFOHFEÏMZ
� ÚTT[FGàHHǮ� FYQPSUDÏMÞ� IBT[OPTÓUÈT� DÏMKÈCØM�
LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ�LÏOZT[FSFOHFEÏMZU�	B̓UPWÈCCJBLCBO��LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ�LÏOZT[FSFOHFEÏMZ
�BE
B
� T[BCBEBMNJ� WBHZ� LJFHÏT[ÓUǮ� PMUBMPN� BMBUU� ÈMMØ� HZØHZT[FS� IBUØBOZBH� WBHZ� WJ[THÈMBUJ� LÏT[ÓUNÏOZ� T[BCBEBMNJ�
PMUBMPN�BMBUU�ÈMMØ�PSWPTUFDIOJLBJ�FT[LÚ[�	B̓UPWÈCCJBLCBO�FHZàUU��FHÏT[TÏHàHZJ�UFSNÏL
�WBHZ
C
�FHÏT[TÏHàHZJ�UFSNÏL�FMǮÈMMÓUÈTÈIP[�T[àLTÏHFT�T[BCBEBMNJ�PMUBMPN�BMBUU�ÈMMØ�FMKÈSÈT�CFSFOEF[ÏT�WBHZ�FT[LÚ[
hasznosítására.
	�
�"̓LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ�LÏOZT[FSFOHFEÏMZ�FYQPSUDÏMÞ�IBT[OPTÓUÈTSB�DTBL�BCCBO�B[̓FTFUCFO�BEIBUØ�IB
B
�B̓LÏSFMNF[Ǯ�B̓DÏMPST[ÈHCBO� UÚSUÏOǮ�IBT[OPTÓUÈTSB�LàMGÚMEJ�LÏOZT[FSFOHFEÏMMZFM� SFOEFMLF[JL� LJWÏWF�IB�B[̓BEPUU�
egészségügyi termék vagy egészségügyi termék előállításához szükséges eljárás, berendezés vagy eszköz 
a célországban nem áll szabadalmi vagy kiegészítő oltalom alatt,
C
� B[̓ FYQPSUDÏMÞ� IBT[OPTÓUÈT� B̓ HZØHZT[FSÏT[FUJ� ÈMMBNJHB[HBUÈTJ� T[FSW� JHB[PMÈTB� BMBQKÈO� B[̓ FHÏT[TÏHàHZJ�
válsághelyzet elhárítását nem veszélyezteti, és
D
�B[̓FYQPSUDÏMÞ�IBT[OPTÓUÈT�OFN�IBMBEKB�NFH�B̓LàMGÚMEJ�LÏOZT[FSFOHFEÏMZCFO�NFHIBUÈSP[PUU�NÏSUÏLFU�
	�
� "̓ LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ� LÏOZT[FSFOHFEÏMZ� OFN� BE� LJ[ÈSØMBHPT� KPHPU� B̓ IBT[OPTÓUÈTSB� B̓ LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ�
kényszerengedélyes a közegészségügyi kényszerengedély alapján hasznosítási engedélyt nem adhat.
���$�̓f�	�
�"̓LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ�LÏOZT[FSFOHFEÏMZ�JEǮUBSUBNÈU�B̓4[FMMFNJ�5VMBKEPO�/FN[FUJ�)JWBUBMB
B
� CFMGÚMEJ� IBT[OPTÓUÈT� FTFUÏO� B̓ HZØHZT[FSÏT[FUJ� ÈMMBNJHB[HBUÈTJ� T[FSW� JHB[PMÈTB� BMBQKÈO� B[̓ FHÏT[TÏHàHZJ�
válsághelyzet kezelésére alkalmas szükségletekre tekintettel, de legalább 6 hónap időtartamban,
C
�B[̓FYQPSUDÏMÞ�IBT[OPTÓUÈT�UFLJOUFUÏCFO�B̓LàMGÚMEJ�LÏOZT[FSFOHFEÏMMZFM�B[POPT�JEǮCFMJ�IBUÈMMZBM
állapítja meg.
	�
�"̓���#�̓f�	�
̓CFLF[EÏT�C
̓QPOUKB�ÏT�B[̓	�
̓CFLF[EÏT�B
̓QPOUKB�T[FSJOUJ�JHB[PMÈTU�B̓HZØHZT[FSÏT[FUJ�ÈMMBNJHB[HBUÈTJ�
T[FSW�TBKÈU�IBUÈTLÚSCFO�o�B̓ SFOEFMLF[ÏTSF�ÈMMØ�LÏT[MFUFL�NFOOZJTÏHÏSF�WPOBULP[Ø� JOGPSNÈDJØL�FMFN[ÏTÏWFM� JMMFUWF�
LPDLÈ[BUÏSUÏLFMÏT� BMBQKÈO� o� ÈMMÓUKB� LJ�� "[̓ JHB[PMÈT� LJÈMMÓUÈTÈIP[� T[àLTÏHFT� UPWÈCCJ� BEBUPL� CFT[FS[ÏTF� ÏSEFLÏCFO�
B̓HZØHZT[FSÏT[FUJ�ÈMMBNJHB[HBUÈTJ�T[FSW�B[̓«MMBNJ�&HÏT[TÏHàHZJ�5BSUBMÏL�LF[FMǮKÏIF[�WBHZ�B[̓FHÏT[TÏHàHZÏSU�GFMFMǮT�
miniszter által vezetett minisztériumhoz is fordulhat adatszolgáltatás iránt.
	�
� "̓ LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ� LÏOZT[FSFOHFEÏMZÏSU� B̓ T[BCBEBMNBTOBL� NFHGFMFMǮ� EÓK� KÈS�� "̓ EÓKBU� B̓ 4[FMMFNJ� 5VMBKEPO�
Nemzeti Hivatala állapítja meg. A díjnak ki kell fejeznie a közegészségügyi kényszerengedély gazdasági értékét, így 
LàMÚOÚTFO�BSÈOZCBO�LFMM�ÈMMOJB�B[[BM�B̓EÓKKBM�BNFMZFU�B̓LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ�LÏOZT[FSFOHFEÏMZFTOFL�o�B̓UBMÈMNÈOZ�UÈSHZB�



����� . " ( :" 3 � , ½ ; - ½ / : � t � ������ÏWJ������T[ÈN�

T[FSJOUJ�NǻT[BLJ�UFSàMFUFO�LJBMBLVMU�MJDFODJBGPSHBMNJ�WJT[POZPLSB�öHZFMFNNFM�o�B̓T[BCBEBMNBTTBM�LÚUÚUU�IBT[OPTÓUÈTJ�
szerződés alapján fizetnie kellene.
	�
�"̓4[FMMFNJ�5VMBKEPO�/FN[FUJ�)JWBUBMB�B̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�EÓK�NFHÈMMBQÓUÈTB�TPSÈO�öHZFMFNCF�WFT[J�LàMÚOÚTFO
B
�B[̓BEPUU�JQBSÈHCBO�B̓IBT[OPTÓUÈTJ�EÓK�ÏT�B̓OFUUØ�ÏSUÏLFTÓUÏTJ�ÈSCFWÏUFM�KFMMFN[Ǯ�BSÈOZÈU�JMMFUWF
C
�B[U�IPHZ�B[̓BEPUU�FHÏT[TÏHàHZJ�UFSNÏLCFO�WBHZ�B[̓FHÏT[TÏHàHZJ�UFSNÏL�FMǮÈMMÓUÈTÈIP[�T[àLTÏHFT�T[BCBEBMNJ�
oltalom alatt álló eljárásban, berendezésben vagy eszközben megjelenő gazdasági előny milyen arányban 
WF[FUIFUǮ�WJTT[B�B̓LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ�LÏOZT[FSFOHFEÏMMZFM�ÏSJOUFUU�T[BCBEBMPN�BMLBMNB[ÈTÈSB�	GFEÏTJ�IÈOZBE
�
	�
� "̓ LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ� LÏOZT[FSFOHFEÏMZFT� B̓ LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ� LÏOZT[FSFOHFEÏMZSǮM� B̓ 4[FMMFNJ� 5VMBKEPO� /FN[FUJ�
)JWBUBMÈIP[� DÓN[FUU� OZJMBULP[BUUBM� CÈSNJLPS� MFNPOEIBU�� "̓CFMGÚMEJ� ÏT� FYQPSUDÏMÞ� IBT[OPTÓUÈTSB� FHZBSÈOU� LJUFSKFEǮ�
LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ� LÏOZT[FSFOHFEÏMZ� FTFUÏO� B̓ LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ� LÏOZT[FSFOHFEÏMZFT� B̓ CFMGÚMEJ� WBHZ� FYQPSUDÏMÞ�
hasznosításról részben is lemondhat. A  lemondásról a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala értesíti szabadalmast és 
a gyógyszerészeti államigazgatási szervet.
	�
�"̓LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ�LÏOZT[FSFOHFEÏMZ�B[̓BSSØM�WBMØ�MFNPOEÈTTBM�B[̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�IBUÈSP[PUU�JEǮ�MFKÈSUÈWBM�
vagy a  szabadalmi vagy kiegészítő oltalom megszűnésével megszűnik. A  közegészségügyi kényszerengedély 
B[̓ FYQPSUDÏMÞ� IBT[OPTÓUÈT� UFLJOUFUÏCFO� B̓ LàMGÚMEJ� LÏOZT[FSFOHFEÏMZ� NFHT[ǻOÏTÏWFM� IBUÈMZÈU� WFT[UJ��
A  közegészségügyi kényszerengedélyes a  külföldi kényszerengedély megszűnéséről köteles a  Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatalát a megszűnéstől számított nyolc napon belül értesíteni.
	�
� "̓ LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ� LÏOZT[FSFOHFEÏMZ� MFNPOEÈT� WBHZ� B[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� IBUÈSP[PUU� JEǮ� MFUFMUF� NJBUUJ�
megszűnése esetén a közegészségügyi kényszerengedélyes által jogszerűen forgalomba nem hozott egészségügyi 
termék, vagy az  egészségügyi termék előállításához szükséges berendezés vagy eszköz megsemmisítését, 
illetve az  egészségügyi termék előállításához szükséges eljárás hasznosításának abbahagyását a  gyógyszerészeti 
államigazgatási szerv határozatban rendeli el.
	�
�"̓	�
̓CFLF[EÏT�OFN�BMLBMNB[BOEØ�IB�B̓LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ�LÏOZT[FSFOHFEÏMZFT�B[̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�IBUÈSP[PUU�
idő letelte előtt újabb, az  egészségügyi termékek előállítását megalapozó közegészségügyi kényszerengedéllyel 
azonos tárgyi hatályú közegészségügyi kényszerengedélyt szerez.
	�
� )B� B̓ CFMGÚMEJ� IBT[OPTÓUÈTÞ� LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ� LÏOZT[FSFOHFEÏMZ� BMBQKÈO� FMǮÈMMÓUPUU� FHÏT[TÏHàHZJ� UFSNÏL�
forgalomba hozatala törvény alapján hatósági engedélyhez kötött, az  engedélyező hatóság az  engedélyezésre 
irányuló eljárásában a közegészségügyi kényszerengedélyben foglaltakat a kérelem elbírálása során bizonyítottnak 
tekinti.
	��
� "̓ LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ� LÏOZT[FSFOHFEÏMZ� BMBQKÈO� FMǮÈMMÓUPUU� FHÏT[TÏHàHZJ� UFSNÏLFLFU� B̓ T[BCBEBMNBT� ÈMUBM�
előállított terméktől egyedi jelzéssel kell megkülönböztetni. A  csomagoláson és valamennyi kapcsolódó iraton 
egyértelműen fel kell tüntetni, hogy az egészségügyi termék előállítására a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által 
BEPUU�LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ�LÏOZT[FSFOHFEÏMZ�BMBQKÈO�ÏT�LJ[ÈSØMBH�CFMGÚMEJ�WBHZ�B̓���+�̓f�	�
̓CFLF[EÏT�C
̓QPOUKB�T[FSJOUJ�
PST[ÈHCB�JSÈOZVMØ�FYQPSUDÏMÞ�GPSHBMNB[ÈT�DÏMKÈCØM�LFSàMU�TPS�
	��
� )B� B̓ LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ� LÏOZT[FSFOHFEÏMZ� KPHPTVMUKB� OFN� UFT[� FMFHFU� B̓ 	��
̓ CFLF[EÏTCFO� GPHMBMU�
LÚUFMF[FUUTÏHOFL� B̓ HZØHZT[FSÏT[FUJ� ÈMMBNJHB[HBUÈTJ� T[FSW� B[̓ FHÏT[TÏHàHZJ� UFSNÏL� o� B̓ 	��
̓ CFLF[EÏTOFL� JMMFUWF�
B̓���+�̓f�	�
̓CFLF[EÏT�E
̓QPOUKÈOBL�NFHGFMFMǮ�o�ÈUDTPNBHPMÈTÈSB�LÚUFMF[J�w

296. §  "[�4[U�����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�IFMZÏCF�B̓LÚWFULF[Ǯ�SFOEFMLF[ÏT�MÏQ�
v	�
� "̓ 4[FMMFNJ� 5VMBKEPO� /FN[FUJ� )JWBUBMB� KÈS� FM� B̓ ���������&,� SFOEFMFU� <���"�̓ f� 	�
̓ CFL�>� IBUÈMZB� BMÈ� UBSUP[Ø�
LÏOZT[FSFOHFEÏMZFLLFM� ÚTT[FGàHHǮ� àHZFLCFO� 	���"o���)�̓ f
� JMMFUWF� B̓ LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ� LÏOZT[FSFOHFEÏMMZFM�
<���#�̓f�	�
̓CFL�>�ÚTT[FGàHHǮ�àHZFLCFO�	���*o���,�̓f
�JT�w

297. §  "[�4[U�����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�IFMZÏCF�B̓LÚWFULF[Ǯ�SFOEFMLF[ÏT�MÏQ�
v	�
� "̓ 4[FMMFNJ� 5VMBKEPO� /FN[FUJ� )JWBUBMB� IÈSPNUBHÞ� UBOÈDTCBO� KÈS� FM� B̓ UÈSHZBMÈTPO� ÏT� IP[� IBUÈSP[BUPU�
B̓ NFHTFNNJTÓUÏTJ� FMKÈSÈTCBO� B̓ OFNMFHFT� NFHÈMMBQÓUÈTJ� FMKÈSÈTCBO� WBMBNJOU� o� F̓ UÚSWÏOZ� FMUÏSǮ� SFOEFMLF[ÏTF�
IJÈOZÈCBO� o� B̓ ���������&,� SFOEFMFU� <���"�̓ f� 	�
̓ CFL�>� IBUÈMZB� BMÈ� UBSUP[Ø� LÏOZT[FSFOHFEÏMZFLLFM� ÚTT[FGàHHǮ�
FMKÈSÈTPLCBO� 	���"o���)�̓f
�ÏT�B̓LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ�LÏOZT[FSFOHFEÏMMZFM� <���#�̓f� 	�
̓CFL�>�ÚTT[FGàHHǮ�FMKÈSÈTPLCBO�
	���*o���,�̓f
��"̓T[BCBEBMNJ� MFÓSÈT�ÏSUFMNF[ÏTF�UÈSHZÈCBO�T[JOUÏO�IÈSPNUBHÞ�UBOÈDTCBO�FMKÈSWB�BE�T[BLWÏMFNÏOZU��
"̓UBOÈDT�T[ØUÚCCTÏHHFM�EÚOU�w
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298. § 	�
� "[̓4[U�����"�̓f�	�
̓CFLF[EÏT�G 
̓QPOUKB�IFMZÏCF�B̓LÚWFULF[Ǯ�SFOEFMLF[ÏT�MÏQ�
(E törvény eltérő rendelkezése hiányában a  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala csak megváltoztatási kérelem alapján 
és csak annak a  bírósághoz történő továbbításáig módosíthatja és vonhatja vissza a  következő kérdésekben hozott 
– az eljárást befejező – döntését:)
vG 
�B̓LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ�LÏOZT[FSFOHFEÏMZ�NFHBEÈTB�w

� 	�
� "[̓4[U�����"�̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�B̓LÚWFULF[Ǯ�H
̓QPOUUBM�FHÏT[àM�LJ�
(E törvény eltérő rendelkezése hiányában a  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala csak megváltoztatási kérelem alapján 
és csak annak a  bírósághoz történő továbbításáig módosíthatja és vonhatja vissza a  következő kérdésekben hozott 
– az eljárást befejező – döntését:)
vH
� B̓ LÚ[[ÏUFUU� FVSØQBJ� T[BCBEBMNJ� CFKFMFOUÏTCFO� GPHMBMU� JHÏOZQPOUPL� GPSEÓUÈTÈOBL� LÚ[[ÏUÏUFMF� B[̓ FVSØQBJ�
T[BCBEBMPN�T[ÚWFHÏSǮM�LÏT[ÓUFUU�GPSEÓUÈT�CFOZÞKUÈTB�ÏT�B̓GPSEÓUÈT�LJKBWÓUÈTB�w

299. §  "[�4[U��9��'FKF[FUF�B̓LÚWFULF[Ǯ�BMDÓN�DÓNNFM�ÏT����*o���,�̓f�TBM�FHÏT[àM�LJ�
„A közegészségügyi kényszerengedélyekkel összefüggő eljárások
���*�̓ f� 	�
� "̓ LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ� LÏOZT[FSFOHFEÏMMZFM� LBQDTPMBUPT� FMKÈSÈTSB� F̓ UÚSWÏOZ� SFOEFMLF[ÏTFJU� B[̓ BMÈCCJ�
eltérésekkel kell alkalmazni:
B
� B̓ IJÈOZQØUMÈTSB� JMMFUWF� OZJMBULP[BUUÏUFMSF� MFHBMÈCC� UJ[FOÚU� EF� MFHGFMKFCC� IBSNJOD� OBQPT� IBUÈSJEǮU� LFMM� LJUǻ[OJ�
valamint határidő-hosszabbítás csak különösen indokolt esetben adható,
C
�B̓4[FMMFNJ�5VMBKEPO�/FN[FUJ�)JWBUBMB�TPSPO�LÓWàM�KÈS�FM�
	�
� "̓ LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ� LÏOZT[FSFOHFEÏMZ� JSÈOUJ� LÏSFMFNOFL� o� B̓ ���̓ f� 	�
� ÏT� 	�
̓ CFLF[EÏTÏCFO� GPHMBMUBLPO�
UÞMNFOǮFO̓o�UBSUBMNB[OJB�LFMM�
B
�B[U�IPHZ�B̓LÏSFMFN�CFMGÚMEJ�FYQPSUDÏMÞ�WBHZ�CFMGÚMEJ�ÏT�FYQPSUDÏMÞ�IBT[OPTÓUÈTSB�JSÈOZVM
C
�FYQPSUDÏMÞ�IBT[OPTÓUÈT�FTFUÏO�B[PO�PST[ÈHPL�NFHOFWF[ÏTÏU�BNFMZFLSF�B̓LÏSFMFN�JSÈOZVM
D
�B̓LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ�LÏOZT[FSFOHFEÏMZ�BMBQKÈO�IBT[OPTÓUBOJ�LÓWÈOU�UBMÈMNÈOZSB�BEPUU�T[BCBEBMPN�WBHZ�LJFHÏT[ÓUǮ�
oltalmi tanúsítvány lajstromszámát,
E
� B̓ LÏOZT[FSFOHFEÏMZ� BMBQKÈO� B̓ LÏSFMNF[Ǯ� ÈMUBM� HZÈSUBOJ� LÓWÈOU� FHÏT[TÏHàHZJ� UFSNÏL�NFHOFWF[ÏTÏU� HZØHZT[FS�
esetén a termék szabadnevét,
F
�B[PLBU�B̓KFM[ÏTFLFU�BNFMZFL�B̓LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ�LÏOZT[FSFOHFEÏMZ�BMBQKÈO�HZÈSUBOJ�LÓWÈOU�FHÏT[TÏHàHZJ�UFSNÏLFU�
B̓���$�̓f�	��
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOU�NFHLàMÚOCÚ[UFUJL�B̓T[BCBEBMNBT�UFSNÏLÏUǮM
G 
� HZØHZT[FSÏT[FUJ� ÈMMBNJHB[HBUÈTJ� T[FSW� JHB[PMÈTÈU� BSSØM� IPHZ� B̓ LÏSFMNF[Ǯ� B[̓ FHÏT[TÏHàHZJ� WÈMTÈHIFMZ[FUUFM�
összefüggő belföldi szükségletek kielégítése céljára alkalmas, az igazolásban meghatározott szükséges mennyiségű 
egészségügyi termékre kéri a közegészségügyi kényszerengedélyt,
H
� BOOBL� JHB[PMÈTÈU� IPHZ� B̓ LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ� LÏOZT[FSFOHFEÏMZ� LÏSFMNF[ǮKF� SFOEFMLF[JL� B̓ LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ�
LÏOZT[FSFOHFEÏMZ� BMBQKÈO� FMǮÈMMÓUBOJ� T[ÈOEÏLP[PUU� B[̓ G 
̓ QPOU� T[FSJOUJ� JHB[PMÈTCBO�NFHIBUÈSP[PUU�NFOOZJTÏHIF[�
FYQPSUDÏMÞ�IBT[OPTÓUÈT�FTFUÏO�o�IB�B̓LàMGÚMEJ�LÏOZT[FSFOHFEÏMZ�FSSǮM�SFOEFMLF[JL�o�B̓LàMGÚMEJ�LÏOZT[FSFOHFEÏMZCFO�
meghatározott mennyiséghez megfelelő kapacitással,
I
� B̓ H
̓ QPOUCBO� NFHIBUÈSP[PUUBL� IJÈOZÈCBO� BOOBL� JHB[PMÈTÈU� IPHZ� B̓ LÏSFMNF[Ǯ� B[̓ G 
̓ QPOU� T[FSJOUJ�
JHB[PMÈTCBO� WBHZ� FYQPSUDÏMÞ� IBT[OPTÓUÈT� FTFUÏO� o� IB� B̓ LàMGÚMEJ� LÏOZT[FSFOHFEÏMZ� FSSǮM� SFOEFMLF[JL� o� B̓ LàMGÚMEJ�
kényszerengedélyben meghatározott mennyiség előállításához szükséges kapacitások biztosítása érdekében 
komoly előkészületeket tett, és
J
�FYQPSUDÏMÞ�IBT[OPTÓUÈT�FTFUÏO�B̓LàMGÚMEJ�LÏOZT[FSFOHFEÏMZU�ÏT�BOOBL�IJUFMFT�BOHPM�WBHZ�NBHZBS�OZFMWǻ�GPSEÓUÈTÈU�
	�
�"̓LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ�LÏOZT[FSFOHFEÏMZ�JSÈOUJ�LÏSFMFNSF�B[̓JQBSKPHWÏEFMNJ�FMKÈSÈTPL�JHB[HBUÈTJ�T[PMHÈMUBUÈTJ�EÓKBJSØM�
T[ØMØ�KPHT[BCÈMZCBO�NFHIBUÈSP[PUU�EÓKBU�LFMM�ö[FUOJ�B̓LÏSFMFN�CFOZÞKUÈTÈWBM�FHZJEFKǻMFH��&OOFL�FMNBSBEÈTB�FTFUÏO�
a kérelmet visszavontnak kell tekinteni.
	�
�"̓4[FMMFNJ�5VMBKEPO�/FN[FUJ�)JWBUBMB�B̓LÏSFMFN�CFÏSLF[ÏTÏU�LÚWFUǮFO�NFHWJ[THÈMKB�IPHZ
B
�B̓LÏSFMFN�NFHGFMFM�F�B̓	�
�ÏT�	�
̓CFLF[EÏTCFO�GPHMBMU�GFMUÏUFMFLOFL
C
�UFMKFTàMOFL�F�B̓���#�̓f�CBO�GPHMBMU�GFMUÏUFMFL�
	�
�"̓4[FMMFNJ�5VMBKEPO�/FN[FUJ�)JWBUBMB�B̓LÏSFMFN�CFÏSLF[ÏTÏUǮM�T[ÈNÓUPUU�OZPMD�OBQPO�CFMàM�ÏSUFTÓUJ�B̓LÏSFMFNNFM�
érintett szabadalom jogosultját annak tényéről, hogy találmánya tekintetében kényszerengedély megadása iránt 
kérelmet nyújtottak be.
	�
�"̓4[FMMFNJ�5VMBKEPO�/FN[FUJ�)JWBUBMB�EÚOUÏTÏJH�B̓LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ�LÏOZT[FSFOHFEÏMZ�LÏSFMNF[ǮKÏWFM�T[FNCFO�
a kérelemben megjelölt szabadalommal vagy kiegészítő oltalmi tanúsítvánnyal kapcsolatban folyó bitorlási pert, és 
az ahhoz kapcsolódó ideiglenes intézkedést fel kell függeszteni.
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	�
�)B� B̓ LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ� LÏOZT[FSFOHFEÏMZ� JSÈOUJ� LÏSFMFN�OFN� GFMFM�NFH� B̓ 	�
̓ CFLF[EÏTCFO� FMǮÓSU� GFMUÏUFMFLOFL�
a  kérelmezőt hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre kell felhívni. A  kérelmet el kell utasítani, ha az  a  hiánypótlás, 
illetve nyilatkozat ellenére sem elégíti ki a  vizsgált követelményeket. Ha a  kérelmező a  hiánypótlási felhívásra 
a kitűzött határidőn belül nem válaszol, a kérelmet visszavontnak kell tekinteni.
���+�̓ f� 	�
� "̓ 4[FMMFNJ� 5VMBKEPO� /FN[FUJ� )JWBUBMB� UÈSHZBMÈT� UBSUÈTB� OÏMLàM� IBUÈSP[� B̓ LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ�
kényszerengedély megadásáról vagy a  kérelem elutasításáról. A  döntést írásba kell foglalni és közölni kell 
a kérelmezővel. A döntésről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a szabadalmast a döntés meghozatalától számított 
nyolc napon belül értesíti.
	�
�"̓LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ�LÏOZT[FSFOHFEÏMZ�NFHBEÈTÈSØM�T[ØMØ�IBUÈSP[BUOBL�UBSUBMNB[OJB�LFMM�
B
�B[U�IPHZ�B̓LÏOZT[FSFOHFEÏMZ�CFMGÚMEJ�FYQPSUDÏMÞ�WBHZ�CFMGÚMEJ�ÏT�FYQPSUDÏMÞ�IBT[OPTÓUÈTSB�WPOBULP[JL
C
�FYQPSUDÏMÞ�IBT[OPTÓUÈT�FTFUÏO�B[PO�PST[ÈHPU�WBHZ�PST[ÈHPLBU�BNFMZFL�UFLJOUFUÏCFO�B[̓FYQPSUDÏMÞ�IBT[OPTÓUÈTSB�
a közegészségügyi kényszerengedély kiterjed,
D
�B̓LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ�LÏOZT[FSFOHFEÏMZ�JEǮUBSUBNÈU
E
� B[PLBU� B̓ KFM[ÏTFLFU� BNFMZFL� B̓ LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ� LÏOZT[FSFOHFEÏMZ� BMBQKÈO� FMǮÈMMÓUBOJ� LÓWÈOU� FHÏT[TÏHàHZJ�
terméket megkülönböztetik a szabadalmas termékétől,
F
�B̓T[BCBEBMNBTOBL�ö[FUFOEǮ�EÓK�NFHIBUÈSP[ÈTÈU
G 
�B̓T[BCBEBMPN�WBHZ�B̓LJFHÏT[ÓUǮ�PMUBMNJ�UBOÞTÓUWÈOZ�MBKTUSPNT[ÈNÈU�ÏT
H
�B[̓FHÏT[TÏHàHZJ�UFSNÏL�NFHOFWF[ÏTÏU�HZØHZT[FS�FTFUÏO�QFEJH�B̓UFSNÏL�T[BCBEOFWÏU�
	�
�"̓LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ�LÏOZT[FSFOHFEÏMZU�CF�LFMM� KFHZF[OJ�B̓T[BCBEBMNJ�WBHZ�B̓LJFHÏT[ÓUǮ�PMUBMNJ�UBOÞTÓUWÈOZPLSØM�
vezetett lajstromba, és arról hatósági tájékoztatást kell közölni a  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hivatalos 
lapjában.
	�
� "̓ LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ� LÏOZT[FSFOHFEÏMZ� NFHBEÈTÈSØM� B̓ 4[FMMFNJ� 5VMBKEPO� /FN[FUJ� )JWBUBMB� IBMBEÏLUBMBOVM�
tájékoztatja a gyógyszerészeti államigazgatási szervet.
���,�̓ f� "� HZØHZT[FSÏT[FUJ� ÈMMBNJHB[HBUÈTJ� T[FSWOFL� B̓ LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ� LÏOZT[FSFOHFEÏMZ� JEǮUBSUBNB� BMBUU�
a  közegészségügyi kényszerengedély alapján előállított gyógyszerrel összefüggő döntéseivel szemben indított 
QFSCFO�B[POOBMJ�KPHWÏEFMFNOFL�OJODT�IFMZF�w

300. §  "[�4[U�����̓f�B�B̓LÚWFULF[Ǯ�	�B
̓CFLF[EÏTTFM�FHÏT[àM�LJ�
v	�B
�"̓LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ�LÏOZT[FSFOHFEÏMZ�NFHBEÈTB�UÈSHZÈCBO�IP[PUU�EÚOUÏT�FMMFO�FMǮUFSKFT[UFUU�NFHWÈMUP[UBUÈTJ�
LÏSFMFNOFL�B̓NFHBEPUU�LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ�LÏOZT[FSFOHFEÏMZ�UFLJOUFUÏCFO�IBMBT[UØ�IBUÈMZB�OJODT�w

301. §  "[�4[U��B̓LÚWFULF[Ǯ�����"�̓f�TBM�FHÏT[àM�LJ�
v����"�̓ f� "� CFMGÚMEJ� IBT[OPTÓUÈTSB� T[PMHÈMØ� LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ� LÏOZT[FSFOHFEÏMZSǮM� T[ØMØ� ���������� 	7�� ���
�
Korm. rendelet alapján megadott közegészségügyi kényszerengedélyre az  e  törvény szerinti, közegészségügyi 
LÏOZT[FSFOHFEÏMZSF�WPOBULP[Ø�T[BCÈMZPLBU�LFMM�BMLBMNB[OJ�w

89. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 
módosítása

302. §  "� UJT[UFTTÏHUFMFO� QJBDJ� NBHBUBSUÈT� ÏT� B̓ WFSTFOZLPSMÈUP[ÈT� UJMBMNÈSØM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� -7**�� UÚSWÏOZ� 7*�� 'FKF[FUF�
B̓LÚWFULF[Ǯ����"�̓f�TBM�FHÏT[àM�LJ�
v���"�̓ f�"� ���̓ f�UØM� FMUÏSǮFO� OFN� LFMM� CFKFMFOUFOJ� B̓(B[EBTÈHJ�7FSTFOZIJWBUBMOBL� B̓ LÚ[WFUMFOàM� WBHZ� LÚ[WFUFUUFO�
többségi állami tulajdonban lévő kockázati tőkealap vagy magántőkealap részvételével a  COVID-19 koronavírus 
NJBUU� T[àLTÏHFTTÏ� WÈMU� öOBOT[ÓSP[ÈTJ� àHZMFUUFM� o� B[̓ F̓ DÏMSB� MÏUSFIP[PUU� UǮLFQSPHSBNPO� LFSFT[UàM� o� NFHWBMØTVMØ�
összefonódást, amely révén a  közvetlenül vagy közvetetten többségi állami tulajdonban lévő kockázati tőkealap 
WBHZ�NBHÈOUǮLFBMBQ�FHZFEàM�WBHZ�NÈT�WÈMMBMLP[ÈTPLLBM�LÚ[ÚT�CFGFLUFUÏTWÏEFMNJ�DÏMÞ�JSÈOZÓUÈTJ�KPHPLBU�T[FSF[�w

90. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

303. §  "�5BP��UÚSWÏOZ����$�̓f�	�D
̓CFLF[EÏTF�IFMZÏCF�B̓LÚWFULF[Ǯ�SFOEFMLF[ÏT�MÏQ�
v	�D
�"̓	�
̓CFLF[EÏTCFO�GPHMBMUBLUØM�FMUÏSǮFO�B̓UÈNPHBUÈTJ�JHB[PMÈTPL�ÚTT[ÏSUÏLF�B[̓	�
̓CFLF[EÏT�B
�C
�ÏT�E
̓QPOUKB�
T[FSJOUJ� UÈNPHBUPUU� T[FSWF[FU� o� JEF� OFN� ÏSUWF� B[PLBU� B̓ T[FSWF[FUFLFU� BNFMZFLLFM� ÚTT[FGàHHÏTCFO� B̓ ���*�̓ f�
BMLBMNB[BOEØ� o� TQPSUGFKMFT[UÏTJ� QSPHSBNKÈCBO� T[FSFQMǮ� JHB[PMU� LÚMUTÏHFL� SÈGPSEÓUÈTPL� LJBEÈTPL� MFHGFMKFCC�
���̓T[È[BMÏLB�MFIFU�w
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304. §  "�5BP��UÚSWÏOZ����"�̓f�B�B̓LÚWFULF[Ǯ�	��
̓CFLF[EÏTTFM�FHÏT[àM�LJ�
v	��
�&̓UÚSWÏOZOFL�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�NFHT[ǻOÏTÏWFM�ÚTT[FGàHHǮ�ÈUNFOFUJ�T[BCÈMZPLSØM�ÏT�B̓KÈSWÈOZàHZJ�LÏT[àMUTÏHSǮM�
T[ØMØ� ������ ÏWJ� -7***�� UÚSWÏOOZFM�NFHÈMMBQÓUPUU� ���$�̓ f� 	�D
̓ CFLF[EÏTF� FMTǮ� BMLBMPNNBM� B̓ ������ ÈQSJMJT� ���� OBQKÈO�
GPMZBNBUCBO�MÏWǮ�KØWÈIBHZPUU�TQPSUGFKMFT[UÏTJ�QSPHSBNPLLBM�ÚTT[FGàHHÏTCFO�BMLBMNB[BOEØ�w

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

305. §  "[�&CUW�����̓f�B�B̓LÚWFULF[Ǯ�	�
̓CFLF[EÏTTFM�FHÏT[àM�LJ�
v	�
� "[PO� HZØHZÈT[BUJ� TFHÏEFT[LÚ[� GPSHBMNB[Ø� T[ÈNÈSB� BNFMZ� KÈSØCFUFH�FMMÈUÈT� LFSFUÏCFO� SFOEFMU� HZØHZÈT[BUJ�
segédeszköz árához támogatással igénybe vehető szolgáltatást nyújt, a  lakosság biztonságos ellátása érdekében 
B[̓ FHÏT[TÏHCJ[UPTÓUØ� o� B[̓ &�� "MBQ� ÏWFT� LÚMUTÏHWFUÏTÏCFO� F̓ DÏMSB� NFHKFMÚMU� FMǮJSÈOZ[BU� UFSIÏSF� o� LBNBUNFOUFT�
öOBOT[ÓSP[ÈTJ�FMǮMFHFU�OZÞKUIBU�w

306. §  "[�&CUW�����̓f�B�B̓LÚWFULF[Ǯ�	�M
̓CFLF[EÏTTFM�FHÏT[àM�LJ�
v	�M
�'FMIBUBMNB[ÈTU�LBQ�B̓,PSNÈOZ�IPHZ�SFOEFMFUCFO�ÈMMBQÓUTB�NFH�B̓HZØHZÈT[BUJ�TFHÏEFT[LÚ[ÚL�ÈSÈIP[�OZÞKUPUU�
támogatással igénybe vehető szolgáltatást nyújtók számára folyósítható előleg feltételeinek és folyósításának 
T[BCÈMZBJU�w

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

307. §  "[�FHÏT[TÏHàHZSǮM�T[ØMØ�������ÏWJ�$-*7��UÚSWÏOZ���̓f�I
̓QPOUKB�IFMZÏCF�B̓LÚWFULF[Ǯ�SFOEFMLF[ÏT�MÏQ�
(E törvény alkalmazásában)
vI
� orvostechnikai eszköz: minden olyan, akár önállóan, akár más termékkel együttesen használt készülék, 
CFSFOEF[ÏT� BOZBH� T[PGUWFS� WBHZ� NÈT� UFSNÏL� o� JEFÏSUWF� B[̓ B[PL� NFHGFMFMǮ� NǻLÚEÏTÏIF[� T[àLTÏHFT� T[PGUWFSU�
amely a  gyártó szándéka szerint kifejezetten diagnosztikai, illetve terápiás célra szolgál, valamint a  rendelésre 
LÏT[àMU�FT[LÚ[�UPWÈCCÈ�B̓LMJOJLBJ�WJ[THÈMBUSB�T[ÈOU�FT[LÚ[�JT�o�BNFMZ�B̓HZÈSUØ�NFHIBUÈSP[ÈTB�T[FSJOU�FNCFSFO�WBHZ�
emberből származó mintán történő alkalmazásra szolgál
IB
�CFUFHTÏH�NFHFMǮ[ÏTF�EJBHOPT[UJ[ÈMÈTB�NFHöHZFMÏTF�LF[FMÏTF�WBHZ�B̓CFUFHTÏH�UàOFUFJOFL�FOZIÓUÏTF
IC
�TÏSàMÏT�WBHZ�GPHZBUÏLPTTÈH�EJBHOPT[UJ[ÈMÈTB�NFHöHZFMÏTF�LF[FMÏTF�UàOFUFJOFL�FOZIÓUÏTF�WBHZ�LPNQFO[ÈMÈTB
ID
� B[̓ BOBUØNJBJ� GFMÏQÓUÏT� WBHZ� WBMBNFMZ� ö[JPMØHJBJ� GPMZBNBU� WJ[THÈMBUB� IFMZFUUFTÓUÏTF� JMMFUWF� QØUMÈTB� WBHZ�
módosítása,
IE
�GPHBN[ÈTT[BCÈMZP[ÈT
céljából, és amely rendeltetésszerű hatását az emberi szervezetben vagy szervezetre elsősorban nem farmakológiai, 
JNNVOPMØHJBJ�WBHZ�NFUBCPMJLVT�NØEPO�GFKUJ�LJ�EF�NǻLÚEÏTF�JMZFO�NØEPO�FMǮTFHÓUIFUǮ�w

308. §  "[�FHÏT[TÏHàHZSǮM�T[ØMØ�������ÏWJ�$-*7��UÚSWÏOZ���̓f�I
̓QPOUKB�IFMZÏCF�B̓LÚWFULF[Ǯ�SFOEFMLF[ÏT�MÏQ�
(E törvény alkalmazásában)
vI
� orvostechnikai eszköz:� B[̓ PSWPTUFDIOJLBJ� FT[LÚ[ÚLSǮM� B̓ ��������&,� JSÈOZFMW� B̓ ���������&,� SFOEFMFU� ÏT�
B[̓ ����������&,� SFOEFMFU� NØEPTÓUÈTÈSØM� WBMBNJOU� B̓ �������&(,� ÏT� B̓ ������&(,� UBOÈDTJ� JSÈOZFMW� IBUÈMZPO�
LÓWàM� IFMZF[ÏTÏSǮM� T[ØMØ� ������ ÈQSJMJT� ��J� 	&6
� ��������� FVSØQBJ� QBSMBNFOUJ� ÏT� UBOÈDTJ� SFOEFMFU� <B� UPWÈCCJBLCBO�� 
	&6
����������SFOEFMFU>���̓DJLL���̓QPOUKÈCBO�NFHIBUÈSP[PUU�GPHBMPN�w

309. §  "[�FHÏT[TÏHàHZSǮM�T[ØMØ�������ÏWJ�$-*7��UÚSWÏOZ�B̓LÚWFULF[Ǯ�BMDÓN�DÓNNFM�ÏT����"�̓f�TBM�FHÏT[àM�LJ�
„Hatósági házi karantén
���"�̓f�	�
�"̓KÈSWÈOZàHZJ�IBUØTÈH
B
�NFHIBUÈSP[PUU�PST[ÈHPLCØM�UÚSUÏOǮ�CFVUB[ÈT�FTFUÏO�WBHZ
C
�GFSUǮ[ÏT�WBHZ�NFHCFUFHFEÏT�FTFUÏO
előírhatja, hogy a járványügyi intézkedés alá vont személy a számára meghatározott lakást, ahhoz tartozó bekerített 
helyet vagy egyéb, egészségügyi intézménynek nem minősülő helyet a  határozatban meghatározott ideig ne 
IBHZKB�FM�	B̓UPWÈCCJBLCBO��IBUØTÈHJ�IÈ[J�LBSBOUÏO
�
	�
� "̓ KÈSWÈOZàHZJ� IBUØTÈH�IBUØTÈHJ� IÈ[J� LBSBOUÏOSB� WPOBULP[Ø�EÚOUÏTÏU� T[ØCBO� WBHZ� SÚWJE� ÞUPO� o� ÓHZ� LàMÚOÚTFO�
UFMFGPOPO� WBHZ� FMFLUSPOJLVT� MFWFMF[ÏT� ÞUKÈO� o� JT� LÚ[ÚMIFUJ�� "̓ T[ØCBO� WBHZ� SÚWJE� ÞUPO� LÚ[ÚMU� EÚOUÏTU� o� B̓ LÚ[MÏTU�
LÚWFUǮFO� o� B̓ KÈSWÈOZàHZJ� IBUØTÈH� ÓSÈTCBO� JT� NFHLàMEJ� B[PO� T[FNÏMZOFL� BLJWFM� B̓ EÚOUÏTÏU� LÚ[ÚMUF�� 4[ØCBO�
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vagy rövid úton a  döntés csak olyan személlyel közölhető, akinek az  ügy megismeréséhez való jogosultságát 
a járványügyi hatóság előzetesen kétséget kizáróan megállapította.
	�
�"̓IBUØTÈHJ�IÈ[J�LBSBOUÏOSB�WPOBULP[Ø�EÚOUÏTU�B[̓	�
̓CFLF[EÏT�B
̓QPOUKB�T[FSJOUJ�FTFUCFO�B̓SFOEǮS�B[̓	�
̓CFLF[EÏT�
C
̓QPOUKB�T[FSJOUJ�FTFUCFO�B[̓FSSF�LJKFMÚMU�FHÏT[TÏHàHZJ�EPMHP[Ø�JT�LÚ[ÚMIFUJ�
	�
� "̓ IBUØTÈHJ� IÈ[J� LBSBOUÏOU� FMǮÓSØ� SFOEFMLF[ÏTFL� BMØM� o� BNFOOZJCFO� B̓ KÈSWÈOZàHZJ� WÏEFLF[ÏT� IBUØTÈHJ�
IÈ[J� LBSBOUÏO� BMLBMNB[ÈTB� OÏMLàM� JT� CJ[UPTÓUIBUØ� o� LàMÚOÚT� NÏMUÈOZMÈTU� ÏSEFNMǮ� FTFUCFO� o� FHÏT[TÏHàHZJ�
WÈMTÈHIFMZ[FUCFO�B̓LPSNÈOZ�SFOEFMFUÏCFO�NFHIBUÈSP[PUU�FTFUFL�LJWÏUFMÏWFM�o�B̓IBUØTÈHJ�IÈ[J�LBSBOUÏOU�FMSFOEFMǮ�
határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést adhat, illetve egyedi magatartási szabályt állapíthat 
NFH�w

310. §  "[� FHÏT[TÏHàHZSǮM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� $-*7�� UÚSWÏOZ� v4[FNÏMZ� GFMLVUBUÈTB� KÈSWÈOZàHZJ� JOUÏ[LFEÏT� WÏHSFIBKUÈTB�
ÏSEFLÏCFOw�DÓNǻ�BMDÓNF�B̓LÚWFULF[Ǯ����#�̓f�TBM�FHÏT[àM�LJ�
v���#�̓f� 	�
�"̓ KÈSWÈOZàHZJ�IBUØTÈH�B̓ KÈSWÈOZPL�FMMFOJ�Là[EFMFNCFO�o�LàMÚOÚTFO�B̓ GFSUǮ[ÚUU� T[FNÏMZFL� GFMLVUBUÈTB�
FMMFOǮS[ÏTF�ÏSEFLÏCFO�o�B[̓ÈMUBMÈOPT�SFOEǮSTÏHJ�GFMBEBUPL�FMMÈUÈTÈSB�MÏUSFIP[PUU�T[FSWFU�	B̓UPWÈCCJBLCBO��SFOEǮSTÏH
�
is bevonhatja.
	�
� "[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� FTFUCFO� B̓ LF[FMU� T[FNÏMZFT� BEBUPU� B[̓ BEBULF[FMǮ� o� B̓ SFOEǮSTÏH� KÈSWÈOZàHZJ� IBUØTÈHJ�
GFMBEBUBJOBL�FMMÈUÈTB�ÏSEFLÏCFO�o�B̓SFOEǮSTÏH�FSSF�JSÈOZVMØ�NFHLFSFTÏTF�FTFUÏO�B̓SFOEǮSTÏH�SÏT[ÏSF�IBMBEÏLUBMBOVM�
ingyenesen és más adattovábbítási kötelezettségéhez képest elsőbbséggel továbbítja.
	�
�"̓ KÈSWÈOZàHZJ�IBUØTÈH�B̓IBUØTÈHJ�IÈ[J�LBSBOUÏO�FMSFOEFMÏTÏSǮM� JMMFUWF�B̓ KÈSWÈOZàHZJ�FMLàMÚOÓUÏTSǮM� KÈSWÈOZàHZJ�
megfigyelésről, járványügyi zárlatról, valamint járványügyi korlátozásról szóló határozatot soron kívül továbbítja 
a rendőrség részére az ellenőrzési feladatainak ellátása érdekében.
	�
� "̓ KÈSWÈOZàHZJ� IBUØTÈH� WBMBNJOU� B̓ SFOEǮSTÏH� B̓ IBUØTÈHJ� IÈ[J� LBSBOUÏO� T[BCÈMZBJ� NFHUBSUÈTÈOBL� FMMFOǮS[ÏTF�
ÏSEFLÏCFO�KPHPTVMU�B[̓ÏSJOUFUU�T[FNÏMZOFL�B̓���#�̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ�LBSBOUÏO�T[PGUWFS�ÈMUBM�LàMEÚUU�NP[HÈTJ�
adatainak kezelésére.
	�
� "̓ SFOEǮSTÏH� F̓ f�CBO� GPHMBMU� GFMBEBUBJOBL� FMMÈUÈTB� ÏSEFLÏCFO� KPHPTVMU� B[̓ ÏSJOUFUU� T[FNÏMZ� UFSNÏT[FUFT�
személyazonosító adatainak, elérhetőségi adatainak és a fertőzéssel vagy annak gyanújával összefüggésbe hozható, 
B̓ ���#�̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOUJ� LBSBOUÏO� T[PGUWFS� ÞUKÈO� UPWÈCCÓUPUU� FHÏT[TÏHàHZJ� BEBUBJOBL� LF[FMÏTÏSF� WBMBNJOU�
azoknak jogszabályban meghatározott szerv részére történő továbbítására.
	�
� "̓ SFOEǮSTÏH� B[̓ F̓ f�CBO� NFHIBUÈSP[PUU� BEBUPLBU� B̓ KÈSWÈOZàHZJ� WÏEFLF[ÏT� ÏT� B̓ IBUØTÈHJ� IÈ[J� LBSBOUÏO�
szabályai megtartásának ellenőrzése céljából nyilvántartja. A  nyilvántartásba nem vehető fel olyan adat, amely 
a  járványügyi védekezés és a hatósági házi karantén szabályai megtartásának ellenőrzése céljából nem szükséges. 
A nyilvántartásban szereplő adatokat a hatósági házi karantén, a járványügyi elkülönítés, a járványügyi megfigyelés, 
B̓KÈSWÈOZàHZJ�[ÈSMBU�WBMBNJOU�B̓KÈSWÈOZàHZJ�LPSMÈUP[ÈT�NFHT[ǻOÏTÏOFL�JEǮQPOUKÈCBO�UÚSÚMOJ�LFMM�w

311. §  "[� FHÏT[TÏHàHZSǮM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� $-*7�� UÚSWÏOZ� v&HZÏC� KÈSWÈOZàHZJ� JOUÏ[LFEÏTFLw� DÓNǻ� BMDÓNF� B̓ LÚWFULF[Ǯ�
���#�̓f�TBM�FHÏT[àM�LJ�
v���#�̓ f� 	�
�"̓ KÈSWÈOZàHZJ�IBUØTÈH�FMSFOEFMJ� B̓IBUØTÈHJ�IÈ[J� LBSBOUÏO� T[BCÈMZBJ�CFUBSUÈTÈOBL�B[̓ ÏSJOUFUU�OBHZLPSÞ�
cselekvőképes személy mozgását nyomon követő, valamint az  arcképmásának és általa megadott egészségügyi 
BEBUBJOBL�UPWÈCCÓUÈTÈSB�BMLBMNBT�FMFLUSPOJLVT�T[PGUWFS�	B̓UPWÈCCJBLCBO��LBSBOUÏO�T[PGUWFS
�BMLBMNB[ÈTÈWBM�UÚSUÏOǮ�
ellenőrzését, ha nyilatkozik, hogy
B
�B̓LBSBOUÏO�T[PGUWFS�UFMFQÓUÏTÏOFL�GFMUÏUFMFJ�SFOEFMLF[ÏTSF�ÈMMOBL�BIIP[�NFHGFMFMǮ�FT[LÚ[[FM�SFOEFMLF[JL�ÏT
C
�B̓LBSBOUÏO�T[PGUWFS�UFMFQÓUÏTÏU�ÏT�IBT[OÈMBUÈU�ÚOLÏOU�WÈMMBMKB�
	�
�"̓ KÈSWÈOZàHZJ�IBUØTÈH�B[̓ 	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�OZJMBULP[BU�CFT[FS[ÏTF�ÏSEFLÏCFO�B̓ SFOEǮSTÏH�LÚ[SFNǻLÚEÏTÏU�
kérheti.
	�
� "̓ KÈSWÈOZàHZJ� IBUØTÈH� B̓ IBUØTÈHJ� IÈ[J� LBSBOUÏOSB� LÚUFMF[FUU� T[FNÏMZU� B[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� OZJMBULP[BU�
megtétele előtt
B
� UÈKÏLP[UBUKB� B̓ LBSBOUÏO� T[PGUWFS� UFMFQÓUÏTÏOFL� ÏT� IBT[OÈMBUÈOBL� ÚOLÏOUFTTÏHÏSǮM� UPWÈCCÈ� B̓ LBSBOUÏO� T[PGUWFS�
telepítésének feltételeiről, a karantén szoftver használatával járó előnyökről és kötelezettségekről, és
C
�öHZFMNF[UFUJ�IPHZ�B[̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�ÚOLÏOUFT�OZJMBULP[BU�NFHUÏUFMF�IJÈOZÈCBO�GPLP[PUU�FMMFOǮS[ÏTOFL�WBO�
helye.
	�
�"̓LBSBOUÏO�T[PGUWFS� UFMFQÓUÏTÏSF�ÏT�IBT[OÈMBUÈSB�WPOBULP[Ø�LÚUFMF[FUUTÏH� UFMKFTÓUÏTÏU�B̓ SFOEǮSTÏH�o�FMTǮTPSCBO�
FMFLUSPOJLVT� ÞUPO� o� FMMFOǮS[J� BNFMZ� TPSÈO� B[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� OZJMBULP[BUPU� UFWǮ� T[FNÏMZ� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO��
ÏSJOUFUU� T[FNÏMZ
� LÚUFMFT� FHZàUUNǻLÚEOJ� ÏT� B̓ LBSBOUÏO� T[PGUWFSSFM� B̓ SFOEǮSTÏH� ÈMUBM� FMǮÓSU� NǻWFMFUFU� FMWÏHF[OJ��
A  rendőrség a  karantén szoftver útján megadott mozgási adatokat elektronikus úton is összevetheti a  hatósági 



." ( :" 3 � , ½ ; - ½ / : � t � ������ÏWJ������T[ÈN 3729

házi karanténra kijelölt hely adataival. Az  ellenőrzés nem járhat az  érintett személy magánéletének szükségtelen 
zavarásával, 22.00 és 6.00 óra között az érintett személy pihenése indokolatlanul nem zavarható meg. A személyes 
ellenőrzésre akkor kerülhet sor, ha a  karantén szoftver által biztosított ellenőrzés kijátszásának gyanúja merül fel, 
vagy ha az érintett személy a karantén szoftver használatát elmulasztja.
	�
�"̓IBUØTÈHJ�IÈ[J� LBSBOUÏO�NFHT[ǻOÏTÏWFM�B[̓ÏSJOUFUU� T[FNÏMZ�B̓LBSBOUÏO� T[PGUWFSU� UÚSMJ� B̓ SFOEǮSTÏH�B[̓ÏSJOUFUU�
személy szerinti ellenőrzését megszünteti.
	�
�)B�B̓IBUØTÈHJ�IÈ[J�LBSBOUÏOSB�LÚUFMF[FUU�T[FNÏMZ�OFN�UFT[�B[̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�OZJMBULP[BUPU�B̓IBUØTÈHJ�IÈ[J�
LBSBOUÏO�T[BCÈMZBJOBL�NFHUBSUÈTÈU�B̓SFOEǮSTÏH�T[FNÏMZFT�KFMFOMÏU�ÞUKÈO�FMMFOǮS[J�w

312. §  "[�FHÏT[TÏHàHZSǮM�T[ØMØ�������ÏWJ�$-*7��UÚSWÏOZ�����"�̓f�B�B̓LÚWFULF[Ǯ�	�
o	�
̓CFLF[EÏTTFM�FHÏT[àM�LJ�
v	�
�,JFNFMU� KÈSWÈOZàHZJ�ÏSEFLCǮM�B[̓BEPUU� KÈSWÈOOZBM�ÚTT[FGàHHǮ�CFBWBULP[ÈTTBM�OFN� KÈSØ�WJ[THÈMBUOBL�NJOǮTàMǮ�
PSWPTUVEPNÈOZJ� LVUBUÈTCB� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� LVUBUÈT
� CFWPOOJ� LÓWÈOU� DTFMFLWǮLÏQFT� T[FNÏMZ� UFMFLPNNVOJLÈDJØT�
FT[LÚ[�ÞUKÈO�JT�UÈKÏLP[UBUIBUØ�B̓����̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�GPHMBMUBLSØM�
	�
� "̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� LVUBUÈTCBO� WBMØ� SÏT[WÏUFMÏIF[� B̓ CFMFFHZF[ÏTÏU� o� B̓ ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏT� F
̓ QPOUKÈCBO�
GPHMBMUBLPO� UÞM� o� UFMFLPNNVOJLÈDJØT� FT[LÚ[� ÞUKÈO� JT� NFHUFIFUJ� ÏT� LVUBUÈTCBO� WBMØ� SÏT[WÏUFMÏIF[� BEPUU�
CFMFFHZF[ÏTÏU�o�B̓����̓f�	�
̓CFLF[EÏT�B
̓QPOUKB�BMBQKÈO�o�UFMFLPNNVOJLÈDJØT�FT[LÚ[�ÞUKÈO�JT�WJTT[BWPOIBUKB�
	�
�"̓LVUBUÈTCBO�WBMØ�SÏT[WÏUFMÏIF[�BEPUU�CFMFFHZF[ÏTÏU�B[̓ÏSJOUFUU�T[FNÏMZ�LJFNFMU�KÈSWÈOZàHZJ�ÏSEFL�NFHT[ǻOÏTÏU�
követően is visszavonhatja telekommunikációs eszköz útján.
	�
� "̓ 	�
o	�
̓ CFLF[EÏT� BMLBMNB[ÈTÈCBO� UFMFLPNNVOJLÈDJØT� FT[LÚ[� NJOEFO� PMZBO� FT[LÚ[� BNFMZ� BMLBMNBT�
a tájékoztatás, illetve a nyilatkozat utólag ellenőrizhető módon történő megtételére, így különösen a hangfelvétel 
SÚH[ÓUÏTÏSF�BMLBMNBT�FT[LÚ[�w

313. §  "[� FHÏT[TÏHàHZSǮM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� $-*7�� UÚSWÏOZ� ����̓ f� 	�
� ÏT� 	�
̓ CFLF[EÏTF� IFMZÏCF� B̓ LÚWFULF[Ǯ� SFOEFMLF[ÏTFL�
lépnek:
v	�
�"[̓PST[ÈHPT�UJT[UJGǮPSWPT� KBWBTMBUÈSB�B̓NJOJT[UFS�FMǮUFSKFT[UÏTF�BMBQKÈO�B̓,PSNÈOZ�SFOEFMFUÏCFO�FHÏT[TÏHàHZJ�
WÈMTÈHIFMZ[FUFU�SFOEFMIFU�FM�IB�B[U�B̓	�
̓CFLF[EÏT�B
̓QPOUKB�T[FSJOUJ�KÈSWÈOZàHZJ�T[àLTÏHIFMZ[FU�WBHZ�	�
̓CFLF[EÏT�
C
̓ ÏT� D
̓ QPOUKB� T[FSJOUJ� WBMBNFMZ� NÈT� LÚSàMNÏOZ� T[àLTÏHFTTÏ� UFT[J�� &HÏT[TÏHàHZJ� WÈMTÈHIFMZ[FU� FMSFOEFMÏTF�
KÈSWÈOZàHZJ� LÏT[àMUTÏHOFL� NJOǮTàM�� &HÏT[TÏHàHZJ� WÈMTÈHIFMZ[FU� JEFKÏO� B̓ CFUFHFL� FMMÈUÈTB� B[̓ FHÏT[TÏHàHZJ�
válsághelyzeti ellátás keretében történik.
	�
�&HÏT[TÏHàHZJ�WÈMTÈHIFMZ[FU�FMSFOEFMÏTÏOFL�WBO�IFMZF
B
�B[̓&HÏT[TÏHàHZJ�7JMÈHT[FSWF[FU�/FN[FULÚ[J�&HÏT[TÏHàHZJ�3FOET[BCÈMZBJOBL�LJIJSEFUÏTÏSǮM�T[ØMØ�UÚSWÏOZ�T[FSJOUJ�
OFN[FULÚ[J�IPSEFSFKǻ�LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ�KÈSWÈOZàHZJ�T[àLTÏHIFMZ[FU�WBHZ�FHZÏC�KÈSWÈOZWFT[ÏMZ�FTFUÏO�	KÈSWÈOZàHZJ�
T[àLTÏHIFMZ[FU

C
� B[̓ B
̓QPOU� BMÈ�OFN� UBSUP[Ø�NJOEFO�o� SFOET[FSJOU� WÈSBUMBOVM�CFLÚWFULF[Ǯ�o�FTFNÏOZ�FTFUÏO� BNFMZ� B̓QPMHÈSPL�
életét, testi épségét, egészségét vagy az  egészségügyi szolgáltatók működését veszélyezteti vagy károsítja 
olyan mértékben, hogy az az egészségügyi ellátási szükségletek és a helyben rendelkezésre álló kapacitás közötti 
aránytalanság kialakulásához vezet, továbbá az  egészségügyi államigazgatási szerv, az  egészségügyi szolgáltatók, 
valamint más állami és önkormányzati szervek együttműködését teszi szükségessé,
D
� B[̓ B
� ÏT� C
̓ QPOUCBO� NFHIBUÈSP[PUU� FTFUFLFO� LÓWàM� CÈSNFMZ� PMZBO� LÚSàMNÏOZ� LJBMBLVMÈTB� FTFUÏO� BNFMZ�
a  gyógyintézet külön jogszabály szerinti ellátási területéhez tartozó lakosság egészségügyi ellátását súlyosan és 
közvetlenül akadályozza, feltéve, hogy az  ellátási területéhez tartozó lakosság más gyógyintézet általi ellátása 
BSÈOZUBMBO�OFIÏ[TÏHHFM�KÈSOB�w

314. §  "[�FHÏT[TÏHàHZSǮM�T[ØMØ�������ÏWJ�$-*7��UÚSWÏOZ�����̓f�B�B̓LÚWFULF[Ǯ�	�B
o	�D
̓CFLF[EÏTTFM�FHÏT[àM�LJ�
v	�B
� "[̓ FHÏT[TÏHàHZJ� WÈMTÈHIFMZ[FU� GFMUÏUFMFJOFL� B̓ GFOOÈMMÈTÈU� B[̓ PST[ÈHPT� UJT[UJGǮPSWPT� LÚUFMFT� GPMZBNBUPTBO�
figyelemmel kísérni, és ha az  egészségügyi válsághelyzet elrendelésének a  feltételei nem állnak fenn, 
LF[EFNÏOZF[OJ� B̓ NJOJT[UFSOÏM� IPHZ� UFHZFO� KBWBTMBUPU� B̓ ,PSNÈOZOBL� B[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� LPSNÈOZSFOEFMFU�
hatályon kívül helyezésére. A miniszter javaslatát a Kormány részére haladéktalanul benyújtja, amelyet a Kormány 
TPSPO� LÓWàM� LÚUFMFT� NFHUÈSHZBMOJ� ÏT� o� IB� B[̓ FHÏT[TÏHàHZJ� WÈMTÈHIFMZ[FU� FMSFOEFMÏTÏOFL� B̓ GFMUÏUFMFJ� OFN� ÈMMOBL�
GFOO̓o�B[̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�LPSNÈOZSFOEFMFUFU�IBUÈMZPO�LÓWàM�IFMZF[OJ�
	�C
�"[̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�LPSNÈOZSFOEFMFU�MFHGFMKFCC�IBU�IØOBQJH�NBSBE�IBUÈMZCBO�LJWÏWF�IB�B̓,PSNÈOZ�BOOBL�
IBUÈMZÈU�NFHIPTT[BCCÓUKB��"̓,PSNÈOZ�B[̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�LPSNÈOZSFOEFMFU�IBUÈMZÈU�BLLPS�IPTT[BCCÓUIBUKB�NFH�
ha az egészségügyi válsághelyzet elrendelésének a feltételei a meghosszabbítás időpontjában fennállnak.
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	�D
� "[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� LPSNÈOZSFOEFMFU� IBUÈMZÈOBL� NFHIPTT[BCCÓUÈTÈSØM� B̓ ,PSNÈOZ� B[̓ 0ST[ÈHHZǻMÏT�
FHÏT[TÏHàHHZFM�GPHMBMLP[Ø�ÈMMBOEØ�CJ[PUUTÈHÈOBL�CFT[ÈNPM�w

315. §  "[�FHÏT[TÏHàHZSǮM�T[ØMØ�������ÏWJ�$-*7��UÚSWÏOZ�����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�IFMZÏCF�B̓LÚWFULF[Ǯ�SFOEFMLF[ÏT�MÏQ�
v	�
�&HÏT[TÏHàHZJ�WÈMTÈHIFMZ[FU�.BHZBSPST[ÈH�FHÏT[�JMMFUWF�BOOBL�NFHIBUÈSP[PUU�UFSàMFUÏSF�SFOEFMIFUǮ�FM�w

316. §  "[�FHÏT[TÏHàHZSǮM�T[ØMØ�������ÏWJ�$-*7��UÚSWÏOZ�����̓f�B�B̓LÚWFULF[Ǯ�	�
̓CFLF[EÏTTFM�FHÏT[àM�LJ�
v	�
�&HÏT[TÏHàHZJ�WÈMTÈHIFMZ[FU�FMSFOEFMÏTF�FTFUÏO�B̓���̓f�	�
o	�
̓CFLF[EÏTF�OFN�BMLBMNB[IBUØ�w

317. §  "[�FHÏT[TÏHàHZSǮM�T[ØMØ�������ÏWJ�$-*7��UÚSWÏOZ�����#�̓f�B�IFMZÏCF�B̓LÚWFULF[Ǯ�SFOEFMLF[ÏT�MÏQ�
v����#�̓ f� 	�
� &HÏT[TÏHàHZJ� WÈMTÈHIFMZ[FUCFO� B̓ ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOUJ� LÚSàMNÏOZ� GFMT[ÈNPMÈTÈSB� UFUU�
JOUÏ[LFEÏTFL� ÏT� B[̓ FHÏT[TÏHàHZJ� WÈMTÈHIFMZ[FUJ� FMMÈUÈT� ÚTT[FIBOHPMÈTB� ÏSEFLÏCFO� o� B̓ ,PSNÈOZ� SFOEFMFUÏCFO�
NFHIBUÈSP[PUUBL� T[FSJOU� o� 0QFSBUÓW� 5ÚS[T� NǻLÚEIFU� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� 0QFSBUÓW� 5ÚS[T
�� "[̓ 0QFSBUÓW� 5ÚS[TFU� IB�
az elrendelt egészségügyi válsághelyzet jellege következtében indokolt, a Kormány rendeletben hozza létre.
	�
�"[̓0QFSBUÓW�5ÚS[T�NVOLBT[FSWF[FUFLÏOU�àHZFMFUJ�LÚ[QPOUPU�NǻLÚEUFU�
	�
�"[̓0QFSBUÓW�5ÚS[T�B̓GFMBEBULÚSÏCF�UBSUP[Ø�FHZFT�SÏT[GFMBEBUPL�FMMÈUÈTÈSB�BLDJØDTPQPSUPLBU�IP[IBU�MÏUSF�
	�
� "̓ ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOUJ� LÚSàMNÏOZ� NFHFMǮ[ÏTF� NFHJTNFSÏTF� GFMEFSÓUÏTF� ÏT� UPWÈCCUFSKFEÏTÏOFL�
megakadályozása, valamint az  állami szervek összehangolt feladatellátásának megszervezése céljából, kizárólag 
B[̓ F̓ DÏM� FMÏSÏTF� ÏSEFLÏCFO� FMFOHFEIFUFUMFOàM� T[àLTÏHFT� o� B[̓ BEBUUBLBSÏLPTTÈH� FMWÏU� JT� öHZFMFNCF� WFWǮ� o�
mértékben az  Operatív Törzs adatszolgáltatást kérhet bármely szervtől, jogi személytől vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezettől, amely ezen adatszolgáltatásnak köteles haladéktalanul, ingyenesen eleget tenni.
	�
� "[̓ 0QFSBUÓW� 5ÚS[T� B̓ ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOUJ� LÚSàMNÏOZ� NFHFMǮ[ÏTF� NFHJTNFSÏTF� GFMEFSÓUÏTF� ÏT�
továbbterjedésének megakadályozása, valamint az  állami szervek összehangolt feladatellátása céljából, kizárólag 
B[̓ F̓ DÏM� FMÏSÏTF� ÏSEFLÏCFO� FMFOHFEIFUFUMFOàM� T[àLTÏHFT� o� B[̓ BEBUUBLBSÏLPTTÈH� FMWÏU� JT� öHZFMFNCF� WFWǮ� o�
mértékben kezeli
B
�B̓����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ�LÚSàMNÏOOZFM�ÏSJOUFUU�T[FNÏMZFL
C
� B[̓ B
̓ QPOUCBO� NFHIBUÈSP[PUU� T[FNÏMZFLLFM� LBQDTPMBUCBO� ÈMMØ� WBHZ� LBQDTPMBUCB� LFSàMU� o� LàMÚOÚTFO�
B̓LÚ[FHÏT[TÏHàHZJ�KÈSWÈOZàHZJ�T[FNQPOUCØM�WFT[ÏMZF[UFUFUU�o�T[FNÏMZFL�WBMBNJOU
D
�B̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�BEBUT[PMHÈMUBUÈT�WBHZ�B̓UFWÏLFOZTÏHF�SÏWÏO�FHZÏCLÏOU�UVEPNÈTÈSB�KVUPUU�T[FNÏMZFL
az adatkezelési céllal közvetlenül összefüggő személyes adatait.
	�
� "[̓ &HÏT[TÏHàHZJ� &MFLUSPOJLVT� 4[PMHÈMUBUÈTJ� 5ÏS� NǻLÚEUFUǮKF� CJ[UPTÓUKB� IPHZ� B[̓ 0QFSBUÓW� 5ÚS[T� B̓ ����̓ f�
	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOUJ� LÚSàMNÏOOZFM� ÚTT[FGàHHǮ� o� IB� B[̓ T[àLTÏHFT� T[FNÏMZFT� BEBUPLBU� JT� UBSUBMNB[Ø� o�
információkat közvetlenül megkapja.
	�
� "̓ 	�
o	�
̓ CFLF[EÏT� BMBQKÈO� B[̓ 0QFSBUÓW� 5ÚS[T� B[̓ ÏSJOUFUU� B[POPTÓUÈTÈU� MFIFUǮWÏ� UFWǮ� FHÏT[TÏHàHZJ� BEBUPU�
o̓B̓����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ�LÚSàMNÏOOZFM�WBMØ�ÏSJOUFUUTÏH�UÏOZÏU�JEF�OFN�ÏSUWF�o�LJ[ÈSØMBH�B̓	�
̓CFLF[EÏTCFO�
NFHIBUÈSP[PUU� NØEPO� BLLPS� JTNFSIFUJ� NFH� ÏT� BLLPS� LF[FMJ� IB� B[̓ B̓ ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOUJ� LÚSàMNÏOZ�
megelőzése, megismerése, felderítése és továbbterjedésének megakadályozása céljából valamely halaszthatatlan 
intézkedés megtételéhez elengedhetetlenül szükséges, és egyúttal megalapozottan feltehető, hogy
B
�B[̓JOUÏ[LFEÏT�B[̓ÏSJOUFUU�B[POPTÓUÈTÈU�MFIFUǮWÏ�UFWǮ�FHÏT[TÏHàHZJ�BEBU�T[FNÏMZB[POPTÓUÈTSB�BMLBMNBUMBOOÈ�UÏUFMF�
ÈMOFWFTÓUÏTF�WBHZ�NÈT�o�B[̓ÏSJOUFUU�B[POPTÓUÈTÈU�OFN�JHÏOZMǮ�o�BEBU�NFHJTNFSÏTF�ÞUKÈO�OFN�WPMOB�NFHUFIFUǮ�WBHZ
C
� B[̓ JOUÏ[LFEÏT� B[̓ B
̓ QPOU� T[FSJOUJ� NØEPO� WBMØ� NFHUÏUFMF� B[̓ JOUÏ[LFEÏT� TJLFSFTTÏHF� T[FNQPOUKÈCØM� BSÈOZUBMBO�
nehézséggel vagy sérelemmel járna.
	�
�"̓ 	�
̓CFLF[EÏT� T[FSJOU�NFHJTNFSU� B[̓ÏSJOUFUU� B[POPTÓUÈTÈU� MFIFUǮWÏ� UFWǮ�FHÏT[TÏHàHZJ� BEBUPU�o�IB� KPHT[BCÈMZ�
WBHZ� B[̓ &VSØQBJ� 6OJØ� LÚUFMF[Ǯ� KPHJ� BLUVTB� NÈTLÏOU� OFN� SFOEFMLF[JL� o� LJ[ÈSØMBH� B[̓ 0QFSBUÓW� 5ÚS[T� BOOBL�
munkaszervezete vagy akciócsoportja tevékenységében az intézkedés megtétele érdekében közvetlenül részt vevő 
orvos ismerheti meg, egyebekben az  ilyen adatot más, az  intézkedésben közvetlenül részt vevő személy számára 
DTBL�B[̓BEBU�T[FNÏMZB[POPTÓUÈTSB�BMLBMNBUMBOOÈ�UÏUFMÏU�WBHZ�ÈMOFWFTÓUÏTÏU�LÚWFUǮFO�MFIFU�NFHJTNFSIFUǮWÏ�UFOOJ�w

318. §  "[�FHÏT[TÏHàHZSǮM�T[ØMØ�������ÏWJ�$-*7��UÚSWÏOZ�9*7��'FKF[FUF�B̓LÚWFULF[Ǯ�����%�̓f�TBM�FHÏT[àM�LJ�
v����%�̓f�	�
�"̓KÈSWÈOZàHZJ�LÏT[àMUTÏH�LFSFUÏCFO�FHÏT[TÏHàHZJ�WÈMTÈHIFMZ[FUCFO�B̓,PSNÈOZ�SFOEFMFUÏCFO
B
�LPSMÈUP[IBUØ�WBHZ�NFHUJMUIBUØ
BB
�NJOEFO�PMZBO�JOUÏ[NÏOZ�ÏT�MÏUFTÓUNÏOZ�NǻLÚEÏTF�SFOEF[WÏOZ�MÈUPHBUÈTB�ÏT�T[FSWF[ÏTF�WBMBNJOU�UFWÏLFOZTÏH�
végzése, amely járvány terjedését elősegítheti,
BC
�à[MFUFL�NǻLÚEÏTF�OZJUWBUBSUÈTB
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BD
�B[̓PST[ÈH�FHZFT�UFSàMFUFJ�JMMFUWF�.BHZBSPST[ÈH�ÏT�NÈT�PST[ÈH�LÚ[ÚUUJ�T[FNÏMZGPSHBMPN�ÏMǮÈMMBU��WBHZ�ÈSVT[ÈMMÓUÈT
BE
�B[̓PST[ÈH�FHZFT�UFSàMFUFJ�JMMFUWF�.BHZBSPST[ÈH�ÏT�NÈT�PST[ÈH�MBLPTBJOBL�FHZNÈTTBM�WBMØ�T[FNÏMZFT�ÏSJOULF[ÏTF
BF
� FHZFT� JOUÏ[NÏOZFL� o� ÓHZ� LàMÚOÚTFO� KÈSØCFUFH�T[BLSFOEFMǮ� GFLWǮCFUFH�HZØHZJOUÏ[FU� WBMBNJOU� LÚ[OFWFMÏTJ�
T[BLLÏQ[Ǯ�GFMTǮPLUBUÈTJ�T[PDJÈMJT�HZFSNFLWÏEFMNJ�HZFSNFLKØMÏUJ�ÏT�LÚ[NǻWFMǮEÏTJ�JOUÏ[NÏOZ�o�MÈUPHBUÈTB
BG 
�FHZFT�UFSàMFUFL�FMIBHZÈTB
BH
�FHZFT�ÏMFMNJT[FSFL�UFSNÏLFL�ÈSVTÓUÈTB�GPHZBT[UÈTB�WÈTÈSMÈTB
BI
�B[̓JWØWÓ[�GPHZBT[UÈTB
BJ
�NFHIBUÈSP[PUU�ÈMMBUPL�UBSUÈTB
C
� HZØHZT[FS�� ÏT� HZØHZÈT[BUJ� TFHÏEFT[LÚ[�FMMÈUÈTSB� WBMBNJOU� B[̓ FHÏT[TÏHàHZJ� T[PMHÈMUBUÈTPL� JHÏOZCFWÏUFMÏOFL�
rendjére vonatkozó intézkedés hozható,
D
�B[̓FHÏT[TÏHàHZJ�LÏT[MFU�ÈMMBHÈOBL�NFHØWÈTB�ÏSEFLÏCFO�T[àLTÏHFT�JOUÏ[LFEÏT�WF[FUIFUǮ�CF�ÓHZ�BOOBL�ÏSEFLÏCFO�
a rendőrség, illetve a Magyar Honvédség közreműködése, a kórházparancsnoki feladatok ellátására a rendvédelmi 
szerv, illetve a Magyar Honvédség közreműködése előírható, a kórházparancsnok feladatköre és az intézményvezető 
kötelezettsége meghatározható, a  kórházparancsnok működése az  idősek tartós vagy átmeneti ellátását nyújtó 
intézményre kiterjeszthető,
E
� NFHIBUÈSP[IBUKB� B̓ T[PDJÈMJT� UÈWPMTÈHUBSUÈTSB� WPOBULP[Ø� WBMBNJOU� B̓ GFSUǮ[ÏT� WFT[ÏMZÏU� DTÚLLFOUǮ� WÏEǮFT[LÚ[�
viselésére vonatkozó szabályokat, továbbá a  lakosság járvány által okozott betegséggel leginkább veszélyeztetett 
csoportjai számára az  üzletekben, valamint a  piacokon történő kizárólag e  csoportok általi vásárlásra vonatkozó 
idősávot,
F
�LÚ[OFWFMÏTSF�GFMTǮPLUBUÈTSB�T[BLLÏQ[ÏTSF�ÏT�GFMOǮUULÏQ[ÏTSF�WPOBULP[Ø�SFOEFMLF[ÏTFLFU�ÈMMBQÓUIBU�NFH
G 
�LÚ[MFLFEÏTJ�LPSMÈUP[ÈTU�WBHZ�LÚ[MFLFEÏTJ�UJMBMNBU�ÈMMBQÓUIBU�NFH
H
�B̓KÈSWÈOZàHZJ�FMLàMÚOÓUÏTSF�WPOBULP[Ø�SFOEFMLF[ÏTFLFU�ÈMMBQÓUIBU�NFH
I
�B̓LàMEFNÏOZFL�LÏ[CFTÓUÏTÏSF�WPOBULP[ØBO�SFOEFMLF[ÏTFLFU�ÈMMBQÓUIBU�NFH
J
�B̓WÏEFUU�WF[FUǮ�FHÏT[TÏHàHZJ�FMMÈUÈTÈOBL�LPPSEJOÈMÈTÈSB�ÏT�B̓WÏEFUU�WF[FUǮSF�WPOBULP[Ø�FHÏT[TÏHàHZJ�FMǮÓSÈTPL�
végrehajtására és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket állapíthat meg,
K
�FMSFOEFMIFU�UÚSWÏOZ�BMBQKÈO�NFHIP[IBUØ�KÈSWÈOZàHZJ�JOUÏ[LFEÏTFLFU
L
�UÚSWÏOZCFO�NFHIBUÈSP[PUU�FHZÏC�SFOEFMLF[ÏTFLFU�IP[IBU�
	�
�"̓,PSNÈOZ�B[̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�KPHLÚSÏU�o�B̓T[àLTÏHFT�NÏSUÏLCFO�B[̓FMÏSOJ�LÓWÈOU�DÏMMBM�BSÈOZPTBO�o�B̓����̓f�
	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ�LÚSàMNÏOZ�NFHFMǮ[ÏTF�LF[FMÏTF�GFMT[ÈNPMÈTB�UPWÈCCÈ�LÈSPT�IBUÈTBJOBL�NFHFMǮ[ÏTF�JMMFUWF�
elhárítása céljából gyakorolhatja, és kijárási korlátozást nem vezethet be.
	�
�&HÏT[TÏHàHZJ�WÈMTÈHIFMZ[FUCFO�o�B̓LFSFTLFEFMFNSǮM�T[ØMØ�UÚSWÏOZ�ÏT�B̓WÏHSFIBKUÈTÈSB�LJBEPUU�LPSNÈOZSFOEFMFU�
SFOEFMLF[ÏTFJUǮM� FMUÏSǮFO� o� B̓ UFMFQàMÏTJ� ÚOLPSNÈOZ[BU� LÏQWJTFMǮ�UFTUàMFUF� FSFEFUJ� KPHBMLPUØJ� IBUÈTLÚSCFO� LJBEPUU�
rendeletével szabályozhatja a települési önkormányzat területén működő piac, vásár, illetve a piac, vásár területén 
NǻLÚEǮ�à[MFUFL�OZJUWB�UBSUÈTÈOBL�T[BCÈMZBJU�w

319. §  "[�FHÏT[TÏHàHZSǮM�T[ØMØ�������ÏWJ�$-*7��UÚSWÏOZ�9*7��'FKF[FUF�B̓LÚWFULF[Ǯ�����&�̓f�TBM�FHÏT[àM�LJ�
v����&�̓ f� 	�
� &HÏT[TÏHàHZJ� WÈMTÈHIFMZ[FU� JEFKÏO� B̓ ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOUJ� CFT[FS[ÏTFLFO� LÓWàM�
B̓ LÚ[CFT[FS[ÏTFLSǮM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� $9-***�� UÚSWÏOZ� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� ,CU�
� �o��̓ f�B� T[FSJOUJ� UPWÈCCJ� BKÈOMBULÏSǮ�
KPHPTVMU� B̓ ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOUJ� LÚSàMNÏOZ� LF[FMÏTÏWFM� LÚ[WFUMFOàM� ÚTT[FGàHHǮ� WBHZ� B[̓ FHÏT[TÏHàHZJ�
válsághelyzetben a  védekezést irányító állami szervek, védekezést irányító csoportok hatékony működését 
T[PMHÈMØ�CFT[FS[ÏTÏU� 	F�f�BMLBMNB[ÈTÈCBO�B̓UPWÈCCJBLCBO��CFT[FS[ÏT
�B̓NJOJT[UFSFMOÚL�FHZFEJ�NFOUFTÓUÏTF�BMBQKÈO�
a közbeszerzési és beszerzési szabályoktól eltérő módon is megvalósítani.
	�
�"̓CFT[FS[ÏT� JSÈOUJ�NFOUFTÓUÏTJ�LÏSFMFNSǮM�B̓NJOJT[UFSFMOÚL�TPSPO�LÓWàM�EÚOU��"̓NJOJT[UFSFMOÚL�B̓,PSNÈOZ�NÈTJL�
tagjára delegálhatja a beszerzés iránti mentesítési kérelemről való döntési jogkörét.
	�
�"[̓ 	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�FMUÏSÏT�BMBQKÈO�B[̓BKÈOMBULÏSǮ�B̓CFT[FS[ÏTU�LÚ[CFT[FS[ÏTJ�FMKÈSÈT�WBHZ�FHZÏC�CFT[FS[ÏTJ�
FMKÈSÈT� MFGPMZUBUÈTB� OÏMLàM� B̓ ,CU�� ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏT� C
̓ QPOUKÈCBO� NFHIBUÈSP[PUU� ÏSUÏLIBUÈS� FMÏSÏTF� WBHZ�
NFHIBMBEÈTB� FTFUÏO� KPHPTVMU� NFHWBMØTÓUBOJ� o� B̓ 	�
̓ CFLF[EÏTCFO� NFHIBUÈSP[PUU� LJWÏUFMMFM� o� MFIFUǮTÏH� T[FSJOU�
három ajánlat bekérésével.
	�
� #FT[FS[ÏT� FTFUÏO� B[̓ BKÈOMBULÏSǮ� LÚUFMFT� FMǮ[FUFTFO� NFHWJ[THÈMOJ� IPHZ� B̓ CFT[FS[ÏTJ� JHÏOZF� LÚ[QPOUPTÓUPUU�
közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött keretmegállapodás vagy más keret jellegű szerződés 
alkalmazásával kielégíthető-e.
	�
�"̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�CFT[FS[ÏT�WÈMBT[UÈTB�FTFUÏO�B[̓BKÈOMBULÏSÏTSF�GFMKPHPTÓUPUU�T[FSWF[FU�SÏT[ÏSF�ö[FUFOEǮ�EÓK�
megfizetése alól az ajánlatkérő mentesül.
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	�
� "̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� CFT[FS[ÏTJ� JHÏOZ� LJFMÏHÓUÏTÏSF� BMLBMNBT� LFSFUNFHÈMMBQPEÈTPL� WBHZ� NÈT� LFSFU� KFMMFHǻ�
T[FS[ǮEÏTFL�B̓����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ�LÚSàMNÏOZ�LF[FMÏTÏWFM�BSÈOZPT�NÏSUÏLCFO�JMMFUWF�NØEPO�o�B̓,CU������̓f�
	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�GPHMBMU�GFMUÏUFMFL�WJ[THÈMBUB�OÏMLàM�o�NØEPTÓUIBUØBL�
	�
� ,JWÏUFMFT� TàSHǮTTÏH�FTFUÏO� B̓ GFOUJ� FMKÈSÈTJ� T[BCÈMZPL�NFMMǮ[ÏTÏWFM� FHZ� BEPUU�HB[EBTÈHJ� T[FSFQMǮ� LÚ[WFUMFOàM� JT�
felhívható ajánlattételre.
	�
�"̓CFT[FS[ÏTFL�T[BCÈMZT[FSǻTÏHÏU�B[̓ÈMMBNIÈ[UBSUÈTÏSU�GFMFMǮT�NJOJT[UFS�VUØMBH�FMMFOǮS[J�
	�
�&VSØQBJ�VOJØT�GFKMFT[UÏTJ�GPSSÈTPL�GFMIBT[OÈMÈTB�FTFUÏO�B[̓	�
o	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�T[BCÈMZPL�OFN�BMLBMNB[IBUØL�w

320. §  "[�FHÏT[TÏHàHZSǮM�T[ØMØ�������ÏWJ�$-*7��UÚSWÏOZ�����̓f�	�
̓CFLF[EÏT�C
̓QPOUKB�IFMZÏCF�B̓LÚWFULF[Ǯ�SFOEFMLF[ÏT�MÏQ�
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
vC
� B[̓ FHÏT[TÏHàHZJ� T[PMHÈMUBUÈT� o� JEF� ÏSUWF� B̓ UFMFNFEJDJOB� LFSFUÏCFO� OZÞKUPUU� FHÏT[TÏHàHZJ� T[PMHÈMUBUÈTU� JT� o�
megkezdésére és gyakorlására vonatkozó általános szabályokat, valamint a  működési engedélyezési eljárásra, 
B̓CFKFMFOUÏT�BMBQKÈO�UÚSUÏOǮ�FHÏT[TÏHàHZJ�T[PMHÈMUBUÈT�o�JEF�ÏSUWF�B̓UFMFNFEJDJOB�LFSFUÏCFO�OZÞKUPUU�FHÏT[TÏHàHZJ�
T[PMHÈMUBUÈTU�JT�o�ÏSEFLÏCFO�B̓IBUØTÈHJ�OZJMWÈOUBSUÈTCB�WÏUFMSF�UPWÈCCÈ�B̓IBUØTÈHJ�OZJMWÈOUBSUÈT�T[FNÏMZFT�BEBUPLBU�
OFN�UBSUBMNB[Ø�BEBUUBSUBMNÈSB�WPOBULP[Ø�T[BCÈMZPLBUw
(rendeletben megállapítsa.)

321. §  "[�FHÏT[TÏHàHZSǮM�T[ØMØ�������ÏWJ�$-*7��UÚSWÏOZ�����̓f�B�LÚWFULF[Ǯ�	�C
̓CFLF[EÏTTFM�FHÏT[àM�LJ�
v	�C
�'FMIBUBMNB[ÈTU�LBQ�B̓,PSNÈOZ�IPHZ�KÈSWÈOZàHZJ�LÏT[àMUTÏH�LFSFUÏCFO�T[àLTÏH�FTFUÏO�SFOEFMFUCFO
B
�FHÏT[TÏHàHZJ�WÈMTÈHIFMZ[FU�FMSFOEFMÏTÏWFM�KÈSWÈOZàHZJ�LÏT[àMUTÏHFU�WF[FTTFO�CF
C
�SFOEFMLF[[FO�0QFSBUÓW�5ÚS[T�MÏUSFIP[ÈTÈSØM�WBMBNJOU�B[̓0QFSBUÓW�5ÚS[T�ÚTT[FUÏUFMÏSF�T[FSWF[FUÏSF�ÏT�NǻLÚEÏTÏSF�
vonatkozó szabályokat meghatározza,
D
� FHÏT[TÏHàHZJ� WÈMTÈHIFMZ[FUCFO� B̓ ����%�̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOUJ� JOUÏ[LFEÏTFLFU� NFHIP[[B� JMMFUWF�
SFOEFMLF[ÏTFLFU�NFHÈMMBQÓUTB�w

322. §  "[�FHÏT[TÏHàHZSǮM�T[ØMØ�������ÏWJ�$-*7��UÚSWÏOZ�����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�B̓LÚWFULF[Ǯ�D
̓QPOUUBM�FHÏT[àM�LJ�
(Ez a törvény)
vD
� B[̓ PSWPTUFDIOJLBJ� FT[LÚ[ÚLSǮM� T[ØMØ� 	&6
� ��������� SFOEFMFUOFL� B̓ CFOOF� GPHMBMU� CJ[POZPT� SFOEFMLF[ÏTFL�
BMLBMNB[ÈTJ�JEǮQPOUKB�UFLJOUFUÏCFO�UÚSUÏOǮ�NØEPTÓUÈTÈSØM�T[ØMØ�������ÈQSJMJT����J�	&6
����������FVSØQBJ�QBSMBNFOUJ�
ÏT�UBOÈDTJ�SFOEFMFUw
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

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

323. §  "� T[FS[ǮJ� KPHSØM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� -997*�� UÚSWÏOZ� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� 4[KU�
� *7�� 'FKF[FU� v«MUBMÈOPT� T[BCÈMZPLw� BMDÓNF�
B̓LÚWFULF[Ǯ����"�̓f�TBM�FHÏT[àM�LJ�
v���"�̓ f� &� GFKF[FU� BMLBMNB[ÈTÈCBO� CJ[UPOTÈHPT� FMFLUSPOJLVT� IÈMØ[BU� B[̓ PMZBO� NǻT[BLJ� NFHPMEÈT� BNFMZ�
megakadályozza a lehívásra hozzáférhetővé tett műnek az iskolai oktatást végző és igénybe vevő személyek körén 
LÓWàMSF�JSÈOZVMØ�LÚ[WFUÓUÏTÏU�w

324. § 	�
� "[̓4[KU�����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�IFMZÏCF�B̓LÚWFULF[Ǯ�SFOEFMLF[ÏT�MÏQ�
v	�
�/FN�T[àLTÏHFT�B̓T[FS[Ǯ�FOHFEÏMZF�B̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�ÈUWFWǮ�Nǻ
B
� UÚCCT[ÚSÚ[ÏTÏIF[� ÏT� UFSKFT[UÏTÏIF[� IB� B[U� B[̓ JSÈOZBEØ� KPHT[BCÈMZPLOBL� NFHGFMFMǮFO� UBOLÚOZWWÏ� WBHZ�
segédkönyvvé nyilvánítják, és a címoldalon az iskolai célt feltüntetik, illetve
C
� JTLPMBJ� PLUBUÈT� DÏMKÈCØM� <���̓ f� 	�
̓ CFL�>� B[̓ JTLPMBJ� PLUBUÈT� IFMZT[ÓOÏO� UÚSUÏOǮ� EJHJUÈMJT� GPSNÈCBO� FMFLUSPOJLVT�
eszközön történő felhasználásához, illetve biztonságos elektronikus hálózaton keresztül történő nyilvánossághoz 
közvetítéséhez,
GFMUÏWF�IPHZ�F̓GFMIBT[OÈMÈTPLSB�OFN�à[MFUT[FSǻFO�LFSàM�TPS�w

� 	�
� "[̓4[KU�����̓f�B�B̓LÚWFULF[Ǯ�	�B
̓CFLF[EÏTTFM�FHÏT[àM�LJ�
v	�B
�"̓	�
̓CFLF[EÏT�C
̓QPOUKB�T[FSJOUJ�GFMIBT[OÈMÈTU�ÞHZ�LFMM�UFLJOUFOJ�IPHZ�B[̓PLUBUÈTJ�JOUÏ[NÏOZ�T[ÏLIFMZF�T[FSJOUJ�
UBHÈMMBNCBO�WBMØTVM�NFH�w
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� 	�
� "[̓4[KU�����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�IFMZÏCF�B̓LÚWFULF[Ǯ�SFOEFMLF[ÏT�MÏQ�
v	�
� "̓ Nǻ� JTLPMBJ� PLUBUÈTJ� DÏMSB� JTLPMBJ� GPHMBMLP[ÈT� LFSFUÏCFO� o� CFMFÏSUWF� B̓ CJ[UPOTÈHPT� FMFLUSPOJLVT� IÈMØ[BUPO�
LFSFT[UàM�UBSUPUU�GPHMBMLP[ÈTU�o�ÈUEPMHP[IBUØ��"[̓ÈUEPMHP[PUU�Nǻ�GFMIBT[OÈMÈTÈIP[�o�B[̓JTLPMBJ�GPHMBMLP[ÈT�LFSFUÏCFO�
UÚSUÏOǮ�FMǮBEÈTU�ÏT�B̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�GFMIBT[OÈMÈTU�LJWÏWF�o�B[̓FSFEFUJ�Nǻ�T[FS[ǮKÏOFL�FOHFEÏMZF�JT�T[àLTÏHFT�w

325. §  "[�4[KU�����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�IFMZÏCF�B̓LÚWFULF[Ǯ�SFOEFMLF[ÏT�MÏQ�
v	�
�,ÚOZWLÏOU�LJBEPUU�Nǻ�FHZFT�SÏT[FJ�WBMBNJOU�ÞKTÈH��ÏT�GPMZØJSBUDJLLFL�B[̓JTLPMBJ�PLUBUÈT�DÏMKÈSB�FHZ�FHZ�DTPQPSU�
vagy iskolai osztály létszámának megfelelő, valamint a  köznevelés, a  szakképzés, illetve a  felsőoktatás keretében 
szervezett vizsgákhoz szükséges példányszámban többszörözhetők, az  érintett tanulók, hallgatók részére 
terjeszthetők és az  oktatási intézmény biztonságos elektronikus hálózatán keresztül szemléltetés érdekében 
T[ÈNVLSB�MFIÓWÈTSB�IP[[ÈGÏSIFUǮWÏ�UFIFUǮL�w

326. §  "[�4[KU�����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�IFMZÏCF�B̓LÚWFULF[Ǯ�SFOEFMLF[ÏT�MÏQ�
v	�
� 5VEPNÈOZPT� JTNFSFUUFSKFT[UǮ� FMǮBEÈT� DÏMKÈCØM� LÏQ[ǮNǻWÏT[FUJ� ÏQÓUÏT[FUJ� JQBSNǻWÏT[FUJ� ÏT� JQBSJ�
tervezőművészeti alkotás képe, valamint a  fotóművészeti alkotás a  szerző hozzájárulása és díjazás nélkül 
GFMIBT[OÈMIBUØ�w

327. §  "[�4[KU������̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�IFMZÏCF�B̓LÚWFULF[Ǯ�SFOEFMLF[ÏT�MÏQ�
v	�
�&[̓B̓UÚSWÏOZ�B̓LÚWFULF[Ǯ�VOJØT�KPHJ�BLUVTPLOBL�WBMØ�NFHGFMFMÏTU�T[PMHÈMKB�
B
� B[̓ &VSØQBJ� 1BSMBNFOU� ÏT� B̓ 5BOÈDT� ��������&,� JSÈOZFMWF� 	������ ÈQSJMJT� ���
� B̓ T[ÈNÓUØHÏQJ� QSPHSBNPL� KPHJ�
védelméről,
C
� B̓5BOÈDT� ������&(,� JSÈOZFMWF� 	������ T[FQUFNCFS� ���
� B̓NǻIPMEBT�NǻTPSTVHÈS[ÈTSB� ÏT� B̓ WF[FUÏL� ÞUKÈO� UÚSUÏOǮ�
továbbközvetítésre alkalmazandó szerzői jogra és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokra vonatkozó egyes szabályok 
összehangolásáról,
D
�B[̓&VSØQBJ�1BSMBNFOU�ÏT�B̓5BOÈDT������&,�JSÈOZFMWF�	������NÈSDJVT����
�B[̓BEBUCÈ[JTPL�KPHJ�WÏEFMNÏSǮM
E
� B[̓ &VSØQBJ� 1BSMBNFOU� ÏT� B̓ 5BOÈDT� ��������&,� JSÈOZFMWF� 	������ NÈKVT� ���
� B[̓ JOGPSNÈDJØT� UÈSTBEBMPNCBO�
érvényesülő szerzői és kapcsolódó jogok egyes kérdésekben történő összehangolásáról,
F
� B[̓ &VSØQBJ� 1BSMBNFOU� ÏT� B̓5BOÈDT� ��������&,� JSÈOZFMWF� 	������ T[FQUFNCFS� ���
� B[̓ FSFEFUJ�NǻBMLPUÈT� T[FS[ǮKÏU�
megillető követő jogról,
G 
�B[̓&VSØQBJ�1BSMBNFOU�ÏT�B̓5BOÈDT���������&,�JSÈOZFMWF�	������ÈQSJMJT����
�B̓T[FMMFNJ�UVMBKEPOKPHPL�ÏSWÏOZFTÓUÏTÏSǮM
H
� B[̓ &VSØQBJ� 1BSMBNFOU� ÏT� B̓ 5BOÈDT� ���������&,� JSÈOZFMWF� 	������ EFDFNCFS� ���
� B̓ CÏSMFUJ� KPHSØM� ÏT�
a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joghoz kapcsolódó egyes jogokról,
I
�B[̓&VSØQBJ�1BSMBNFOU�ÏT�B̓5BOÈDT����������&,�JSÈOZFMWF�	������EFDFNCFS����
�B̓T[FS[ǮJ�KPH�ÏT�FHZFT�T[PNT[ÏEPT�
KPHPL�WÏEFMNJ�JEFKÏSǮM�ÏT�B[̓B[U�NØEPTÓUØ���������&6�FVSØQBJ�QBSMBNFOUJ�ÏT�UBOÈDTJ�JSÈOZFMW
J
� B̓ #J[PUUTÈH� ���������&,� BKÈOMÈTB� 	������ BVHVT[UVT� ���
� B̓ LVMUVSÈMJT� BOZBHPL� EJHJUBMJ[ÈMÈTÈSØM� ÏT� POMJOF�
IP[[ÈGÏSIFUǮWÏ�UÏUFMÏSǮM�WBMBNJOU�B̓EJHJUÈMJT�NFHǮS[ÏTSǮM���̓QPOU�B
�ÏT�D
̓BMQPOUKB
K
� B[̓ &VSØQBJ� 1BSMBNFOU� ÏT� B̓5BOÈDT� ��������&6� JSÈOZFMWF� 	������ PLUØCFS� ���
� B[̓ ÈSWB�NǻWFL� FHZFT�NFHFOHFEFUU�
felhasználási módjairól,
L
� B̓ T[FS[ǮJ� ÏT� T[PNT[ÏEPT� KPHJ� WÏEFMFNCFO� SÏT[FTàMǮ� FHZFT� NǻWFLOFL� ÏT� NÈT� UFMKFTÓUNÏOZFLOFL� B̓ WBLPL�
látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen személyek érdekét szolgáló egyes 
megengedett felhasználási módjairól, valamint az  információs társadalomban a  szerzői és szomszédos jogok 
FHZFT� WPOBULP[ÈTBJOBL� ÚTT[FIBOHPMÈTÈSØM� T[ØMØ� ��������&,� JSÈOZFMW�NØEPTÓUÈTÈSØM� T[ØMØ� ������ T[FQUFNCFS� ���BJ� 
	&6
�����������FVSØQBJ�QBSMBNFOUJ�ÏT�UBOÈDTJ�JSÈOZFMW
M
� B̓ EJHJUÈMJT� FHZTÏHFT� QJBDPO� B̓ T[FS[ǮJ� ÏT� T[PNT[ÏEPT� KPHPLSØM� WBMBNJOU� B̓ �����&,� ÏT� B̓ ��������&,� JSÈOZFMW�
NØEPTÓUÈTÈSØM�T[ØMØ�������ÈQSJMJT����J�	&6
����������FVSØQBJ�QBSMBNFOUJ�ÏT�UBOÈDTJ�JSÈOZFMW�w

94. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása

328. §  "� .BHZBS� 'FKMFT[UÏTJ� #BOL� 3ÏT[WÏOZUÈSTBTÈHSØM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� 99�� UÚSWÏOZ� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� .'#� UW�
� ��̓ f�B�
B̓LÚWFULF[Ǯ�N
̓QPOUUBM�FHÏT[àM�LJ�
[Az MFB Zrt. feladata, hogy a  3.  § (1)–(3)  bekezdéseiben meghatározott tevékenységi körében – az  átláthatóság, 
a  célszerűség, a  gazdaságosság, a  hatékonyság és a  prudencia követelményeinek megfelelően – a  Kormány közép- és 
hosszú távú gazdaságstratégiája által meghatározott gazdaságfejlesztési célok megvalósításához szükséges fejlesztési 
források biztosítása érdekében, részben önállóan, részben más hazai és nemzetközi szervezetekkel közösen részt vegyen]
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vN
� B[̓ ��̓ NFMMÏLMFUCFO� NFHIBUÈSP[PUU� WBMBNJOU� B[̓ .'#� ;SU�� LÚ[WFUMFO� WBHZ� LÚ[WFUFUU� UVMBKEPOJ� SÏT[FTFEÏTÏWFM�
működő gazdálkodó szervezetek, valamint e  gazdálkodó szervezetek közvetlen vagy közvetett tulajdonában 
álló gazdálkodó szervezetek részére a  tevékenységük megfelelő színvonalú ellátását, az  átlátható és prudens 
NǻLÚEÏTàLFU�BOOBL�KPHT[FSǻTÏHÏU�CJ[UPTÓUØ�T[PMHÈMUBUÈTPL�OZÞKUÈTÈCBO�w

329. §  "[�.'#�UW����̓f�B�B̓LÚWFULF[Ǯ�	�
̓CFLF[EÏTTFM�FHÏT[àM�LJ�
v	�
� "[̓ .'#� ;SU�� B[̓ 	�
̓ CFLF[EÏTCFO� NFHIBUÈSP[PUU� LÚSCFO� B̓ ��̓ f� N
̓ QPOUKÈCBO� NFHIBUÈSP[PUU� GFMBEBUÈIP[�
kapcsolódóan nyújthat az  1.  mellékletben meghatározott, valamint a  közvetlen vagy közvetett tulajdoni 
részesedésével működő gazdálkodó szervezetek, valamint e  gazdálkodó szervezetek közvetlen vagy közvetett 
UVMBKEPOÈCBO�ÈMMØ�HB[EÈMLPEØ�T[FSWF[FUFL�SÏT[ÏSF�T[PMHÈMUBUÈTPLBU�w

330. §  "[�.'#�UW����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�IFMZÏCF�B̓LÚWFULF[Ǯ�SFOEFMLF[ÏT�MÏQ�
v	�
�"[̓.'#�;SU��.BHZBSPST[ÈHPO�MÏUSFIP[PUU�NBHZBSPST[ÈHJ�T[ÏLIFMZǻ�CFGFLUFUÏTJ�BMBQLF[FMǮ�ÈMUBM�LF[FMU�CFGFLUFUÏTJ�
BMBQ� ÈMUBM� LJCPDTÈUPUU� CFGFLUFUÏTJ� KFHZFU� LJ[ÈSØMBH� B̓ ��̓ f�CBO� GFMTPSPMU� GFMBEBUBJIP[� LBQDTPMØEØBO� T[FSF[IFU� IB�
B̓CFGFLUFUÏT�NJOÏM�NBHBTBCC�NÏSUÏLǻ�NFHUÏSàMÏTF�CJ[UPTÓUPUU�w

331. §  "[�.'#�UW����̓f�	�
̓CFLF[EÏT�C
̓QPOUKB�IFMZÏCF�B̓LÚWFULF[Ǯ�SFOEFMLF[ÏT�MÏQ�
(Az állam a központi költségvetés terhére visszavonhatatlanul készfizető kezesként felel az MFB Zrt. által)
vC
� LÚ[WFUMFOàM� WBHZ� QÏO[àHZJ� JOUÏ[NÏOZFO� LFSFT[UàM� LÚ[WFUFUUFO� OZÞKUPUU� IJUFM�� ÏT� QÏO[LÚMDTÚOCǮM� LÏT[ö[FUǮ�
LF[FTTÏHWÈMMBMÈTCØM� HBSBODJBWÈMMBMÈTCØM� WBMBNJOU� FHZÏC� CBOLÈSJ� LÚUFMF[FUUTÏHWÈMMBMÈTCØM� B[̓ .'#� ;SU�� WBHZ�
a  pénzügyi intézmény felé fennálló fizetési kötelezettségek teljesítéséért a  Kormány határozatában megjelölt 
ügyletek tekintetében azzal, hogy a  Kormány által meghatározott keretösszeg felhasználásának nyilvántartása 
ÏT� B[̓ FSSF� WPOBULP[Ø� BEBUT[PMHÈMUBUÈTPL� FMLÏT[ÓUÏTF� B[̓ .'#� ;SU�� GFMBEBUB� UPWÈCCÈ� B̓ LF[FTTÏH� CFWÈMUÈTÈSB�
T[FS[ǮEÏTÈUSVIÈ[ÈTU�WBHZ�FOHFENÏOZF[ÏTU�LÚWFUǮFO�LJ[ÈSØMBH�B[̓.'#�;SU��KPHPTVMU�w

332. § 	�
� "[̓.'#�UW����̓f� 	�
̓CFLF[EÏT�C
̓QPOUKB�IFMZÏCF�B̓LÚWFULF[Ǯ�SFOEFMLF[ÏT� MÏQ�ÏT�B̓CFLF[EÏT�B̓LÚWFULF[Ǯ�D
̓QPOUUBM�
egészül ki:
[Az 575/2013/EU rendelet 395. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezéstől eltérően az MFB Zrt. által]
vC
� QÏO[àHZJ� WÈMMBMLP[ÈTTBM� T[FNCFOJ� o� àHZGFMFOLÏOU� WBHZ� àHZGÏMDTPQPSUPOLÏOU� LàMÚO� T[ÈNÓUPUU� o� LJUFUUTÏH� ÏSUÏL�
ÚTT[FHF�OFN�IBMBEIBUKB�NFH�B[̓.'#�;SU��T[BWBUPMØ�UǮLÏKÏOFL�T[È[�T[È[BMÏLÈU
D
�QÏO[àHZJ� JOUÏ[NÏOZOFL�OFN�NJOǮTàMǮ�FHZ�àHZGÏMMFM�WBHZ�FHZ�àHZGÏMDTPQPSU�OFN�QÏO[àHZJ� JOUÏ[NÏOZ�UBHKBJWBM�
T[FNCFOJ�FHZàUUFT�LJUFUUTÏH�ÏSUÏL�ÚTT[FHF�OFN�IBMBEIBUKB�NFH�B[̓.'#�;SU��T[BWBUPMØ�UǮLÏKÏOFL�IBUWBO�T[È[BMÏLÈU�w

� 	�
� "[̓.'#�UW����̓f�B�B̓LÚWFULF[Ǯ�	�C
�ÏT�	�D
̓CFLF[EÏTTFM�FHÏT[àM�LJ�
v	�C
� "[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� BMLBMNB[ÈTB� TPSÈO� B[̓ ���������&6� SFOEFMFU� ��̓ DJLL� 	�
̓ CFLF[EÏT� ���̓ QPOUKÈUØM� FMUÏSǮFO�
B[̓.'#̓ ;SU�� UFLJOUFUÏCFO� OFN�NJOǮTàM� àHZGÏMDTPQPSUOBL� B[PLOBL� B[̓ àHZGFMFLOFL� B̓ LÚSF� BNFMZ� àHZGFMFL� SÏT[ÏSF�
B[̓.'#�;SU��CFGFLUFUÏTJ�KFHZ�MFKFHZ[ÏTF�WBHZ�NFHWÈTÈSMÈTB�DÏMKÈCØM�OZÞKUPUU�LÚMDTÚOU�ÏT�BNFMZFL�B̓CFGFLUFUÏTJ�BMBQSB�
az alapkezelőre vagy azok keresztkapcsolataira tekintettel képeznének egyetlen kockázati tényezőt.
	�D
� "[̓ 	�
̓ CFLF[EÏTU� OFN� LFMM� BMLBMNB[OJ� B[̓ .'#� ;SU�� LÚ[WFUMFO� UÚCCTÏHJ� UVMBKEPOJ� SÏT[FTFEÏTÏWFM� NǻLÚEǮ�
HB[EBTÈHJ�UÈSTBTÈHPLSB�UPWÈCCÈ�B[̓��̓NFMMÏLMFUCFO�NFHIBUÈSP[PUU�HB[EBTÈHJ�UÈSTBTÈHPLSB�w

� 	�
� "[̓.'#�UW����̓f�	�
̓CFLF[EÏT�G 
̓QPOUKB�IFMZÏCF�B̓LÚWFULF[Ǯ�SFOEFMLF[ÏT�MÏQ�
(Az MFB Zrt.)
vG 
�LPSMÈUPMU�GFMFMǮTTÏHǻ�UÈSTBTÈHCBO�SÏT[WÏOZUÈSTBTÈHCBO�ÈUNFOFUJMFH�B̓T[FS[ÏT� JEǮQPOUKÈUØM�T[ÈNÓUPUU� MFHGFMKFCC�
hatéves időtartamra, pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, vagy a  közvetlen vagy közvetett 
részesedésével működő gazdasági társaságok veszteségmérséklése céljából, hiteltulajdonrészre vonatkozó 
DTFSFàHZMFU�WBHZ�LÚWFUFMÏTF�FMMFOÏSUÏLFLÏOU�DTǮEFMKÈSÈT�GFMT[ÈNPMÈT�TPSÈOw
(szerezhet vagy tarthat fenn közvetlenül vagy közvetve részesedést.)

333. §  "[�.'#�UW����̓f�	�
̓CFLF[EÏT�C
̓QPOUKB�IFMZÏCF�B̓LÚWFULF[Ǯ�SFOEFMLF[ÏT�MÏQ�
[Az 575/2013/EU rendelet 395. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezéstől eltérően az MFB Zrt. által]
vC
�IJUFMJOUÏ[FUOFL�OFN�NJOǮTàMǮ�FHZ�àHZGÏMMFM�WBHZ�FHZ�àHZGÏMDTPQPSU�OFN�IJUFMJOUÏ[FU�UBHKBJWBM�T[FNCFOJ�FHZàUUFT�
LJUFUUTÏH�ÏSUÏL�ÚTT[FHF�OFN�IBMBEIBUKB�NFH�B[̓.'#�;SU��T[BWBUPMØ�UǮLÏKÏOFL�OFHZWFOÚU�T[È[BMÏLÈU�w
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334. §  "[�.'#�UW����̓f�	�
�ÏT�	�
̓CFLF[EÏTF�IFMZÏCF�B̓LÚWFULF[Ǯ�SFOEFMLF[ÏTFL�MÏQOFL�
v	�
�&HZ�CFGFLUFUÏTJ�BMBQ�ÈMUBM�LJCPDTÈUPUU�.'#�;SU��ÈMUBM�MFKFHZ[FUU�CFGFLUFUÏTJ�KFHZSF�UFMKFTÓUFUU�WBHZPOJ�IP[[ÈKÈSVMÈT�
ÚTT[FHF�OFN�IBMBEIBUKB�NFH�B[̓.'#�;SU��T[BWBUPMØ�UǮLÏKÏOFL�IFUWFOÚU�T[È[BMÏLÈU�
	�
� #FGFLUFUÏTJ� BMBQ�ÈMUBM� LJCPDTÈUPUU�.'#�;SU�� ÈMUBM� MFKFHZ[FUU�CFGFLUFUÏTJ� KFHZSF� UFMKFTÓUFUU� WBHZPOJ�IP[[ÈKÈSVMÈTPL�
FHZàUUFT�ÚTT[FHF�OFN�IBMBEIBUKB�NFH�B[̓.'#�;SU��T[BWBUPMØ�UǮLÏKÏOFL�LFUUǮT[È[ÚUWFO�T[È[BMÏLÈU�w

335. §  "[�.'#�UW����̓f�	�
�ÏT�	�
̓CFLF[EÏTF�IFMZÏCF�B̓LÚWFULF[Ǯ�SFOEFMLF[ÏTFL�MÏQOFL�
v	�
�"[̓.'#�;SU�� ÈMUBM� FHZ�CFGFLUFUÏTJ� BMBQCB�CFGFLUFUFUU� UǮLF�ÚTT[FHF�OFN�IBMBEIBUKB�NFH�B[̓.'#�;SU�� T[BWBUPMØ�
tőkéjének húsz százalékát.
	�
� "[̓ .'#� ;SU�� ÈMUBM� CFGFLUFUÏTJ� BMBQPLCB� CFGFLUFUFUU� UǮLF� ÚTT[FHF� OFN� IBMBEIBUKB� NFH� B[̓ .'#� ;SU�� T[BWBUPMØ�
UǮLÏKÏU�w

336. §  "[�.'#�UW�
B
� ��̓f�OZJUØ�T[ÚWFHSÏT[ÏCFO�B[ v̓B���̓f�	�
o	�
̓CFLF[EÏTFJCFOw�T[ÚWFHSÏT[�IFMZÏCF�B[ v̓B���̓f�CBOw�T[ÚWFH
C
� ���̓ f� ��̓ QPOUKÈCBO� B[̓vB� CFGFLUFUÏTJ� BMBQw� T[ÚWFHSÏT[� IFMZÏCF� B[̓vB� CFGFLUFUÏTJ� BMBQ� B[̓ &VSØQBJ� (B[EBTÈHJ�

5ÏSTÏH�UFSàMFUÏO�T[ÏLIFMMZFM�SFOEFMLF[Ǯ�WÈMMBMLP[ÈT�NBHZBSPST[ÈHJ�öØLUFMFQFw�T[ÚWFH
lép.

337. §  )BUÈMZÈU�WFT[UJ�B[̓.'#�UW�
B
� ��̓f�	�
̓CFLF[EÏTF
C
� ��̓f�	�
̓CFLF[EÏT�B
̓QPOUKÈCBO�B[ v̓B�	�
̓CFLF[EÏTCFO�NFHIBUÈSP[PUU�DÏMÞw�T[ÚWFHSÏT[
D
� ��̓f�	�
̓CFLF[EÏT�D
̓QPOUKB
E
� ���̓f�	�
̓CFLF[EÏT�C
̓QPOUKÈCBO�ÏT����̓f�	�
̓CFLF[EÏT�D
̓QPOUKÈCBO�B[ v̓o�B̓��̓f�	�
�WBHZ�	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOU�ow�

szövegrész.

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

338. §  "� UǮLFQJBDSØM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� $99�� UÚSWÏOZ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏCFO� B[̓v	F� GFKF[FU� BMLBMNB[ÈTÈCBO� B̓ UPWÈCCJBLCBO��
CFGFLUFUÏTJ� T[PMHÈMUBUØ
w� T[ÚWFHSÏT[� IFMZÏCF� B[̓ v	F� GFKF[FU� BMLBMNB[ÈTÈCBO� B̓ UPWÈCCJBLCBO� FHZàUU�� CFGFLUFUÏTJ�
T[PMHÈMUBUØ
w�T[ÚWFH�MÏQ�

96. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

339. §  Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 
T[ØMØ�������ÏWJ�9$7��UÚSWÏOZ�	B̓UPWÈCCJBLCBO��(ZUW�
����̓f�B�B̓LÚWFULF[Ǯ�	�C
̓CFLF[EÏTTFM�FHÏT[àM�LJ�
v	�C
�"̓HZØHZT[FSÏT[FUJ� ÈMMBNJHB[HBUÈTJ� T[FSW�B̓HZØHZT[FSIJÈOZU�WBHZ�BOOBL�LPDLÈ[BUÈU�CÈSNFMZ� B̓ KPHT[BCÈMZCBO�
GPHMBMU� GFMBEBUBJOBL� FMMÈUÈTÈWBM� ÚTT[FGàHHÏTCFO� UVEPNÈTÈSB� KVUØ� JOGPSNÈDJØL� BMBQKÈO� B̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ�
ÏSUFTÓUÏT�IJÈOZÈCBO�JT�NFHÈMMBQÓUIBUKB�w

340. § 	�
� "̓(ZUW�����̓f�	�
̓CFLF[EÏT�D
̓QPOUKB�IFMZÏCF�B̓LÚWFULF[Ǯ�SFOEFMLF[ÏT�MÏQ�
[Gyógyszert a  forgalomba hozatali engedélyében jóváhagyott alkalmazási előírásban nem szereplő javallatban 
(a továbbiakban: indikáción túli gyógyszerrendelés) kizárólag abban az esetben lehet rendelni, illetve alkalmazni, ha]
vD
� B[̓ BEPUU� UFSÈQJÈT� UFSàMFU� T[BLPSWPTJ� T[BLLÏQFTÓUÏTTFM� SFOEFMLF[Ǯ� PSWPTB� B̓ LàMÚO� KPHT[BCÈMZCBO� GPHMBMU�
feltételeknek megfelelően a gyógyszer indikáción túli alkalmazását az adott betegre nézve
DB
�B̓HZØHZT[FSÏT[FUJ�ÈMMBNJHB[HBUÈTJ�T[FSWUǮM�LÏSFMNF[UF�ÏT�B[U�B̓HZØHZT[FSÏT[FUJ�ÈMMBNJHB[HBUÈTJ�T[FSW�FHZFEJMFH�
engedélyezte, vagy
DC
�B̓	�E
o	�I
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�FTFUCFO�B̓HZØHZT[FSÏT[FUJ�ÈMMBNJHB[HBUÈTJ�T[FSW�SÏT[ÏSF�CFKFMFOUFUUF�w

� 	�
� "̓(ZUW�����̓f�B�B̓LÚWFULF[Ǯ�	�E
o	�I
̓CFLF[EÏTTFM�FHÏT[àM�LJ�
v	�E
�"̓	�
̓CFLF[EÏT�D
̓QPOU�DB
̓BMQPOUKÈCBO�ÏT�B̓	�B
̓CFLF[EÏTCFO�GPHMBMUBLUØM�FMUÏSǮFO�HZØHZT[FSU�JOEJLÈDJØO�UÞMJ�
HZØHZT[FSSFOEFMÏT�LFSFUÏCFO�B̓ 	�F
o	�I
̓CFLF[EÏT� T[FSJOUJ�FTFUCFO� JOEJLÈDJØO� UÞMJ�HZØHZT[FSSFOEFMÏTJ�BKÈOMÈTCBO�
szereplő gyógyszer esetében a  gyógyszerészeti államigazgatási szerv részére történő bejelentés alapján is lehet 
rendelni, illetve alkalmazni.
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	�F
�"̓HZØHZT[FSÏT[FUJ�ÈMMBNJHB[HBUÈTJ�T[FSW�LÏSFMFNSF�WBHZ�IJWBUBMCØM�NFHIBUÈSP[PUU�IBUØBOZBH�WBHZ�LÏT[ÓUNÏOZ�
NFHIBUÈSP[PUU� KBWBMMBUCBO� UÚSUÏOǮ� JOEJLÈDJØO� UÞMJ� SFOEFMÏTÏSF� WPOBULP[ØBO�o� B̓ T[BLNBJ� LPMMÏHJVN�WÏMFNÏOZÏOFL�
LJLÏSÏTÏU� LÚWFUǮFO� o� CFUFHDTPQPSUSB� WPOBULP[Ø� BKÈOMÈTU� 	F� f� BMLBMNB[ÈTÈCBO�� JOEJLÈDJØO� UÞMJ� HZØHZT[FSSFOEFMÏTJ�
BKÈOMÈT
�BEIBU�LJ��"[̓JOEJLÈDJØO�UÞMJ�HZØHZT[FSSFOEFMÏTJ�BKÈOMÈT�LJBEÈTB�TPSÈO�B̓HZØHZT[FSÏT[FUJ�ÈMMBNJHB[HBUÈTJ�T[FSW�
mérlegeli
B
�UFSÈQJÈT�UFSàMFU�KFMMFHÏU�ÏT�B[̓BEPUU�UFSÈQJÈT�UFSàMFUFO�BMLBMNB[IBUØ�GPSHBMPNCB�IP[BUBMJ�FOHFEÏMMZFM�SFOEFMLF[Ǯ�
gyógyszerek alkalmazási előírásában szereplő javallatokat, és
C
�B̓ MFHÞKBCC�T[BLNBJ�ÏT�UVEPNÈOZPT� JTNFSFUFLFU�B̓SFOEFMLF[ÏTSF�ÈMMØ�UFSÈQJÈT�NFHPMEÈTPL�ÏT�UFSÈQJÈT� KBWBTMBUPL�
tekintetében, a releváns klinikai vizsgálati eredményeket.
	�G 
�"[̓JOEJLÈDJØO�UÞMJ�HZØHZT[FSSFOEFMÏTJ�BKÈOMÈT�LJBEÈTB�JSÈOU�LÏSFMFN�UBSUBMNJ�LÚWFUFMNÏOZFJU�B̓���̓f�	�
̓CFLF[EÏT�
H
̓QPOUKB�T[FSJOUJ�GFMIBUBMNB[ÈT�BMBQKÈO�LJBEPUU�NJOJT[UFSJ�SFOEFMFU�ÈMMBQÓUKB�NFH�
	�H
� "[̓ JOEJLÈDJØO� UÞMJ� HZØHZT[FSSFOEFMÏTJ� BKÈOMÈTPLBU� B̓ HZØHZT[FSÏT[FUJ� ÈMMBNJHB[HBUÈTJ� T[FSW� B̓ IPOMBQKÈO�
LÚ[[ÏUFT[J��"[̓ JOEJLÈDJØO� UÞMJ�HZØHZT[FSSFOEFMÏTJ�BKÈOMÈT�OFN�ÏSJOUJ�B̓LF[FMǮPSWPTOBL�B̓ 	�
̓CFLF[EÏT�B
̓QPOUKÈCBO�
foglaltakért fennálló felelősségét, különös figyelemmel az  adott beteg állapotára, kísérő betegségeire, illetve 
az indikáción túli gyógyszerrendelési ajánlásban megjelölt, egyedileg mérlegelendő további szempontokra.
	�I
� "̓ JOEJLÈDJØO� UÞMJ� HZØHZT[FSSFOEFMÏTJ� BKÈOMÈTCBO� GPHMBMU� FTFUCFO� B[̓ JOEJLÈDJØO� UÞMJ� HZØHZT[FSSFOEFMÏTU�
illetve -alkalmazást a  kezelőorvos a  gyógyszerészeti államigazgatási szerv részére utólag, az  indikáción túli 
gyógyszerrendelési ajánlásban meghatározott határidőben, illetve gyakorisággal, de legalább minden év 
január 31-ig és július 31-ig bejelenti. A bejelentés a kezelőorvos által kezelt több betegre együttesen is megtehető. 
Az  indikáción túli gyógyszerrendelési ajánlás a  bejelentés tartalmára vonatkozóan további szempontokat is 
NFHÈMMBQÓUIBU�w

� 	�
� "̓(ZUW�����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�IFMZÏCF�B̓LÚWFULF[Ǯ�SFOEFMLF[ÏT�MÏQ�
v	�
�"̓HZØHZT[FSÏT[FUJ�ÈMMBNJHB[HBUÈTJ�T[FSW�B̓	�
̓CFLF[EÏT�D
̓QPOU�DB
̓BMQPOUKB�ÏT�B̓	�B
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�FOHFEÏMZ�
LJBEÈTÈSØM� B̓ LÏSFMFN� CFÏSLF[ÏTÏU� LÚWFUǮ� OBQUØM� T[ÈNÓUPUU� OZPMD� OBQPO� o� TàSHǮT� T[àLTÏH� FTFUÏO� TPSPO� LÓWàM� EF�
MFHLÏTǮCC�IÈSPN�OBQPO�o�CFMàM�EÚOU�T[àLTÏH�FTFUÏO�B̓T[BLNBJ�LPMMÏHJVN�WÏMFNÏOZÏOFL�CJSUPLÈCBO�w

� 	�
� "̓(ZUW�����̓f�	��
̓CFLF[EÏTF�IFMZÏCF�B̓LÚWFULF[Ǯ�SFOEFMLF[ÏT�MÏQ�
v	��
�"[̓PSWPT�B̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�FOHFEÏMZ�NÈTPMBUÈU�WBHZ�B̓	�E
o	�I
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�FTFUCFO�B[̓JOEJLÈDJØO�
túli gyógyszerrendelési ajánlásban foglaltak alapján elkészített tájékoztatást a  gyógyszeres kezelés megkezdését 
megelőzően átadja a  betegnek, aki az  átvételt és beleegyezését az  indikáción túli gyógyszerrendelés keretén 
belül alkalmazott gyógyszerrel történő kezelésbe aláírásával igazolja. Az átvételről és beteg beleegyezéséről szóló 
JHB[PMÈTU�B[̓PSWPT�DTBUPMKB�B̓CFUFHEPLVNFOUÈDJØIP[�w

341. §  "�(ZUW�����#�̓f�B�B̓LÚWFULF[Ǯ�	�
̓CFLF[EÏTTFM�FHÏT[àM�LJ�
v	�
�&HÏT[TÏHàHZJ�WÈMTÈHIFMZ[FU�JEFKF�BMBUU�B[̓F̓UÚSWÏOZ�T[FSJOUJ�JHB[HBUÈTJ�T[PMHÈMUBUÈTJ�EÓK�CFö[FUÏTÏOFL�JHB[PMÈTÈU�
a gyógyszerészeti államigazgatási szerv a kérelem elbírálásnak előfeltételeként nem vizsgálja, ha
B
� B̓ LÏSFMFN� B[̓ FHÏT[TÏHàHZJ� WÈMTÈHIFMZ[FU� T[FSJOUJ� UÚNFHFT� NFHCFUFHFEÏTU� PLP[Ø� IVNÈOKÈSWÈOZ� LF[FMÏTF�
céljából, ellátási érdekből szükséges hatósági döntés kiadására irányul, vagy
C
� B[̓ B
̓ QPOU� T[FSJOUJ� DÏMIP[� LBQDTPMØEØBO� B[̓ HZØHZT[FSÏT[FUJ� ÈMMBNJHB[HBUÈTJ� T[FSW� MFHGFMKFCC� IBU� IØOBQPT�
IBUÈSP[PUU�JEǮSF�T[ØMØ�IBUØTÈHJ�EÚOUÏTU�BE�LJ�w

342. §  "�(ZUW�����$�̓f�B�B̓LÚWFULF[Ǯ�	�
̓CFLF[EÏTTFM�FHÏT[àM�LJ�
v	�
� &OHFEÏMZF[ÏT� FMǮUUJ� HZØHZT[FSBMLBMNB[ÈT� LFSFUÏCFO� HZØHZT[FSU� o� LJFNFMU� KÈSWÈOZàHZJ� ÏSEFLCǮM� WBHZ� FHZÏC�
B[̓ FHÏT[TÏHàHZSǮM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� $-*7�� UÚSWÏOZ� T[FSJOUJ� FHÏT[TÏHàHZJ� WÈMTÈHIFMZ[FUUFM� LÚ[WFUMFOàM� ÚTT[FGàHHǮ̓ o�
LJFNFMUFO�LàMÚOÚT�NÏMUÈOZMÈTU�ÏSEFNMǮ�CFUFHFMMÈUÈTJ�ÏSEFLCǮM�B[̓	�
�	�
�ÏT�	�
̓CFLF[EÏTCFO�GPHMBMUBLUØM�B̓LÚWFULF[Ǯ�
eltérésekkel lehet a  gyógyszerészeti államigazgatási szerv engedélye alapján alkalmazni, amennyiben a  már 
SFOEFMLF[ÏTSF� ÈMMØ� LMJOJLBJ� FWJEFODJÈLSB� UFLJOUFUUFM� B̓ HZØHZT[FS� BMLBMNB[ÈTÈUØM� WÈSIBUØ� FMǮOZ�LPDLÈ[BU� BSÈOZ�
kedvező:
B
�B[̓	�
̓CFLF[EÏT�B
̓QPOU�BB
̓BMQPOUKB�T[FSJOUJ�GFMUÏUFM�PMZBO�HZØHZT[FSSFM�JT�UFMKFTÓUIFUǮ�BNFMZ�B[̓BEPUU�JOEJLÈDJØSB�
WPOBULP[ØBO�B[̓&VSØQBJ�(ZØHZT[FSàHZOÚLTÏH�WBHZ�B[̓&HÏT[TÏHàHZJ�7JMÈHT[FSWF[FU�BKÈOMÈTÈCBO�WBHZ�QSPHSBNKÈCBO�
szerepel,
C
� B[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� C
̓ QPOUKB� B[[BM� B[̓ FMUÏSÏTTFM� BMLBMNB[BOEØ� IPHZ� B̓ LÏSFMNF[Ǯ� FHÏT[TÏHàHZJ� T[PMHÈMUBUØ� WBHZ�
o̓B[̓FMMÈUÈTÏSU�GFMFMǮT�FHÏT[TÏHàHZJ�T[PMHÈMUBUØ�WBHZ�PSWPT�NFHKFMÚMÏTF�FTFUÏO�o�T[QPO[PS�JT�MFIFU�ÏT�B̓LÏSFMFN�FMǮSF�
meghatározott betegcsoportra vagy programra vonatkozóan is benyújtható,
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D
� B[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� E
̓ QPOUKÈUØM� JOEPLPMU� LÏSFMFN� BMBQKÈO� B̓ HZØHZT[FSÏT[FUJ� ÈMMBNJHB[HBUÈTJ� T[FSW� LJWÏUFMFT�
esetben eltekinthet, amennyiben a  gyógyszer gyártója részéről a  hozzájárulás, illetve a  gyógyszer térítésmentes 
rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettségvállalás beszerzése bizonyíthatóan olyan késedelemmel járna 
vagy olyan aránytalan nehézségekbe ütközne, amelyek az engedély kiadását ellehetetlenítenék,
E
�B̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�JOEPLPMÈTJ�LÚUFMF[FUUTÏHFU�B[̓B
̓QPOU�T[FSJOUJ�T[QPO[PS�JT�UFMKFTÓUIFUJ�ÏT
F
� B̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� GFMUÏUFM� BCCBO� B[̓ FTFUCFO� JT� UFMKFTàM� IB� B[̓ BMLBMNB[OJ� LÓWÈOU� HZØHZT[FS� LFSFTLFEFMNJ�
GPSHBMPNCB�IP[BUBMB�.BHZBSPST[ÈH�UFSàMFUÏO�OFN�UÚSUÏOU�NFH�ÏT�B̓D
̓QPOU�T[FSJOUJ�LJWÏUFM�OFN�LFSàM�BMLBMNB[ÈTSB�w

343. §  A Gytv.
B
� ���̓f�	�C
̓CFLF[EÏTÏCFO�B v̓LÏSFMFNw�T[ÚWFHSÏT[�IFMZÏCF�B v̓LÏSFMFN�JMMFUWF�CFKFMFOUÏTw�T[ÚWFH
C
� ���̓f�	�D
̓CFLF[EÏTÏCFO�B v̓D
̓QPOUw�T[ÚWFHSÏT[�IFMZÏCF�B v̓D
̓QPOU�DB
̓BMQPOUKBw�T[ÚWFH
D
� ���̓f�	��
̓CFLF[EÏTÏCFO�B v̓	�
o	�B
w�T[ÚWFHSÏT[�IFMZÏCF�B v̓	�
o	�I
w�T[ÚWFH
E
� ���̓f�	��
̓CFLF[EÏTÏCFO�B v̓LÏSFMFNSFw�T[ÚWFHSÏT[�IFMZÏCF�B v̓LÏSFMFNSF�JMMFUWF�CFKFMFOUÏTSFw�T[ÚWFH
F
� ���̓f�	��
�ÏT�	��
̓CFLF[EÏTÏCFO�B v̓	�
�ÏT�	�B
w�T[ÚWFHSÏT[�IFMZÏCF�B v̓	�
�	�B
�ÏT�	�I
w�T[ÚWFH
lép.

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

344. §  A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
B̓LÚWFULF[Ǯ����"�̓f�TBM�FHÏT[àM�LJ�
v���"�̓ f� &HÏT[TÏHàHZJ� WÈMTÈHIFMZ[FUCFO� B[̓ FHÏT[TÏHàHZJ� LÏT[MFU� NFHØWÈTB� ÏSEFLÏCFO� FMKÈSØ� WBHZPOǮS�
az  e  törvényben meghatározott jogkörét gyakorolja azzal az  eltéréssel, hogy az  emberi méltóság tiszteletben 
UBSUÈTÈWBM� KPHPTVMU�B[̓ÏSJOUFUU�CFMFFHZF[ÏTF�OÏMLàM�SVIÈ[BU�DTPNBH�KÈSNǻ�ÈUWJ[THÈMÈTÈSB�B̓���̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�
NFHIBUÈSP[PUU�GFMUÏUFMFL�IJÈOZÈCBO�JT�w

345. §  Hatályát veszti a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 
$999***��UÚSWÏOZ����"�̓f�B�

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

346. §  A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
FMKÈSÈT�FHZFT�LÏSEÏTFJSǮM�T[ØMØ�������ÏWJ�97**��UÚSWÏOZ����#�̓f�B�B̓LÚWFULF[Ǯ�	�
̓CFLF[EÏTTFM�FHÏT[àM�LJ�
v	�
� "̓ .BHZBS� "HSÈS�� ²MFMNJT[FSHB[EBTÈHJ� ÏT� 7JEÏLGFKMFT[UÏTJ� ,BNBSB� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� /",
� ÈMUBM� WBHZ� BOOBL�
munkavállalója által e  minőségére tekintettel agrár-, illetve vidékfejlesztési támogatások igénybevételével 
összefüggő elektronikus ügyintézésben az ügyfelek részére technikai közreműködőként történő segítségnyújtásra 
kötött meghatalmazás alapján a NAK bármely munkavállalója eljárhat. Az eljáró személyről a NAK a mezőgazdasági 
és vidékfejlesztési támogatási szervet értesíti. A  meghatalmazás alapján az  eljáró személy jogosult 
a  meghatalmazó ügyfél kezdeményezésére, de személyes jelenléte nélkül a  támogatási kérelem benyújtására. 
A NAK a meghatalmazó ügyfél támogatási kérelemnek ügyfélkapun keresztül való benyújtásáért felelős, felelőssége 
OFN�UFSKFE�LJ�B̓CFOZÞKUPUU�LÏSFMFN�UBSUBMNJ�NFHGFMFMǮTÏHÏSF�w

99. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben 
alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény módosítása

347. § 	�
� "̓NF[ǮHB[EBTÈHJ�ÏT�ÏMFMNJT[FSJQBSJ�UFSNÏLFL�WPOBULP[ÈTÈCBO�B̓CFT[ÈMMÓUØLLBM�T[FNCFO�BMLBMNB[PUU�UJT[UFTTÏHUFMFO�
GPSHBMNB[ØJ� NBHBUBSUÈT� UJMBMNÈSØM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� 9$7�� UÚSWÏOZ� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� 5GNUW�
� ��̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF�
B̓LÚWFULF[Ǯ�Y
̓QPOUUBM�FHÏT[àM�LJ�
(Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül)
vY
� IB� B̓ CFT[ÈMMÓUØWBM� T[FNCFO� B̓ LFSFTLFEǮ� B̓ CFT[FS[ÏTJ� ÈSBU� B̓ CFT[ÈMMÓUØ� UJMUBLP[ÈTB� FMMFOÏSF� FHZPMEBMÞBO�
csökkenti, vagy ha a  beszerzési ár csökkentésére irányuló szerződésmódosítás érdekében a  kereskedő 
a  beszállítót a  szerződéses kapcsolat megszüntetésével, terméke rendelésének lemondásával, a  rendelésállomány 
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DTÚLLFOUÏTÏWFM�FMBEÈTÚT[UÚO[Ǯ�UFWÏLFOZTÏHFL�o�ÓHZ�LàMÚOÚTFO�B[̓BLDJØL�ÏT�QSPNØDJØL�o�MFNPOEÈTÈWBM�WBHZ�NÈT�
B̓CFT[ÈMMÓUØOBL�BOZBHJ�WBHZ�FSLÚMDTJ�WFT[UFTÏHFU�PLP[Ø�FT[LÚ[[FM�GFOZFHFUJ�w

� 	�
� "̓5GNUW����̓f�B�B̓LÚWFULF[Ǯ�	�E
�ÏT�	�F
̓CFLF[EÏTTFM�FHÏT[àM�LJ�
v	�E
�"̓	�
̓CFLF[EÏT�Y
̓QPOUKÈOBL�BMLBMNB[ÈTB�TPSÈO�B̓LFSFTLFEǮ�LÚUFMFT�JHB[PMOJ�IPHZ�B̓CFT[FS[ÏTJ�ÈS�DTÚLLFOUÏTÏSF�
OFN�B̓	�
̓CFLF[EÏT�Y
̓QPOUKB�T[FSJOUJ�NØEPO�LFSàMU�TPS�IB�B[̓FMKÈSÈT�NFHJOEÓUÈTÈSB�B̓CFT[ÈMMÓUØ�CFKFMFOUÏTF�BMBQKÈO�
került sor, és
B
� B̓ CFT[ÈMMÓUØ� ÏWFT� ÈSCFWÏUFMF� OFN� IBMBEKB� NFH� B[̓ ���� NJMMJØ� GPSJOUPU� ÏT� B̓ LFSFTLFEǮ� ÈSCFWÏUFMF� NFHIBMBEKB�
az 1 milliárd forintot,
C
� B̓ CFT[ÈMMÓUØ� ÏWFT� ÈSCFWÏUFMF�NFHIBMBEKB� B[̓ ����NJMMJØ� GPSJOUPU� EF� OFN� IBMBEKB�NFH� B[̓ ��NJMMJÈSE� GPSJOUPU� ÏT�
a kereskedő árbevétele meghaladja a 20 milliárd forintot,
D
� B̓ CFT[ÈMMÓUØ� ÏWFT� ÈSCFWÏUFMF� NFHIBMBEKB� B[̓ �� NJMMJÈSE� GPSJOUPU� EF� OFN� IBMBEKB� NFH� B̓ ��� NJMMJÈSE� GPSJOUPU� ÏT�
a kereskedő árbevétele meghaladja a 100 milliárd forintot,
E
� B̓ CFT[ÈMMÓUØ� ÏWFT� ÈSCFWÏUFMF� NFHIBMBEKB� B̓ ��� NJMMJÈSE� GPSJOUPU� ÏT� B̓ LFSFTLFEǮ� ÈSCFWÏUFMF� NFHIBMBEKB�
a 200 milliárd forintot.
	�F
�"̓	�
̓CFLF[EÏT�Y
̓QPOUKÈOBL�BMLBMNB[ÈTB�TPSÈO�B[̓VUPMTØ�MF[ÈSU�ÏW�T[FSJOUJ�ÈSCFWÏUFMU�LFMM�öHZFMFNCF�WFOOJ�B[[BM�
hogy az  Szt. szerint kapcsolt vállalkozási viszonyban álló beszállítók vagy kereskedők, továbbá közös beszerzés 
esetén a  közös beszerzési szövetséget vagy ügyleti társulást alkotó, vagy a  kereskedelmi szerződést közösen 
NFHLÚUǮ�LFSFTLFEǮL�ÈSCFWÏUFMÏU�FHZCF�LFMM�T[ÈNÓUBOJ�w

� 	�
� "̓5GNUW����̓f�	�B
̓CFLF[EÏTF�B̓LÚWFULF[Ǯ�E
̓QPOUUBM�FHÏT[àM�LJ�
[Nem hozható meg az (1) bekezdés szerinti döntés ha az eljárás alá vont kereskedő]
vE
�FMMFO�B̓��̓f�	�
̓CFLF[EÏT�Y
̓QPOUKÈOBL�BMLBMNB[ÈTB�NJBUU�GPMZJL�B[̓FMKÈSÈT�w

100. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

348. §  A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
������ÏWJ�$9***��UÚSWÏOZ�	B̓UPWÈCCJBLCBO��)WU�
����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�B̓LÚWFULF[Ǯ�L
̓QPOUUBM�FHÏT[àM�LJ�
(A Honvédség fegyverhasználati joggal látja el a következő feladatokat:)
vL
� B̓ ,PSNÈOZ� EÚOUÏTF� BMBQKÈO� LÚ[SFNǻLÚEÏT� LàMÚOMFHFT� KPHSFOE� T[FSJOUJ� WFT[ÏMZIFMZ[FUUFM� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO��
WFT[ÏMZIFMZ[FU
� ÏT� B[̓ FHÏT[TÏHàHZSǮM� T[ØMØ� UÚSWÏOZ� T[FSJOUJ� FHÏT[TÏHàHZJ� WÈMTÈHIFMZ[FUUFM� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO��
FHÏT[TÏHàHZJ�WÈMTÈHIFMZ[FU
�LBQDTPMBUPT�GFMBEBUPLCBO�w

349. §  "�)WU�����̓f�B�B̓LÚWFULF[Ǯ�	�D
̓CFLF[EÏTTFM�FHÏT[àM�LJ�
v	�D
�"̓���̓ f� 	�
̓CFLF[EÏT� L
̓QPOUKB� T[FSJOUJ� LÚ[SFNǻLÚEÏT� TPSÈO�B̓ LBUPOB�B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FUUFM� ÏT� B[̓FHÏT[TÏHàHZJ�
WÈMTÈHIFMZ[FUUFM� ÏSJOUFUU� UFSàMFUFO� o� F̓ UÚSWÏOZCFO� NFHIBUÈSP[PUUBL� T[FSJOU� o� TFHÓUIFUJ� B̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� ÏT�
B[̓FHÏT[TÏHàHZJ�WÈMTÈHIFMZ[FU�GFMT[ÈNPMÈTÈIP[�T[àLTÏHFT�GFMBEBUPL�FMMÈUÈTÈU�w

350. §  "�)WU��B̓LÚWFULF[Ǯ����$��BMDÓNNFM�FHÏT[àM�LJ�
„35/C. A katona veszélyhelyzetben és az egészségügyi válsághelyzetben való közreműködése
���&�̓f�	�
�"̓���̓f�	�
̓CFLF[EÏT�L
̓QPOUKB�T[FSJOUJ�GFMBEBUSB�WF[ÏOZFMU�LBUPOB�o�F̓UÚSWÏOZ�SFOEFMLF[ÏTFJUǮM�FMUÏSǮFO�o
B
� B[̓ 3UW�� ��o���̓ f�ÈCBO� ���̓ f�ÈCBO� ���̓ f�ÈCBO� ���̓ f�ÈCBO� ���̓ f� B
� ÏT� F
̓ QPOUKÈCBO� ���̓ f�ÈCBO� UPWÈCCÈ�
��o���̓f�ÈCBO�NFHIBUÈSP[PUUBL�T[FSJOU�KPHPTVMU�JOUÏ[LFEOJ�JMMFUWF�LÏOZT[FSÓUǮ�FT[LÚ[U�BMLBMNB[OJ�WBMBNJOU
C
� B̓ KPHT[BCÈMZCBO�NFHIBUÈSP[PUU� GFMBEBUÈOBL� FMMÈUÈTB� TPSÈO� B̓ LÚ[ÞUJ� GPSHBMNBU� JSÈOZÓUIBUKB� LPSMÈUP[IBUKB� JMMFUWF�
szüneteltetheti.
	�
� "̓ LBUPOB� JOUÏ[LFEÏTÏOFL� B̓ KPHT[FSǻTÏHÏU� B[̓ F̓ UÚSWÏOZCFO� NFHIBUÈSP[PUUBL� T[FSJOU� LFMM� WJ[THÈMOJ�� "̓ LBUPOB�
B[̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�JOUÏ[LFEÏTFLFU�B̓T[àLTÏHFTTÏH�ÏT�BSÈOZPTTÈH�LÚWFUFMNÏOZF�CFUBSUÈTÈWBM�BMLBMNB[IBUKB�
	�
�"̓���̓f�	�
̓CFLF[EÏT�L
̓QPOUKB�T[FSJOUJ�GFMBEBU
B
�WÏHSFIBKUÈTÈSB�WF[ÏOZFMU�LBUPOÈU�OFN�UFSIFMJ�B[̓F̓UÚSWÏOZ�T[FSJOUJ�GFHZWFSIBT[OÈMBUJ�LÚUFMF[FUUTÏH
C
� WÏHSFIBKUÈTÈSB� WF[ÏOZFMU� LBUPOB� o�IB�NÈT� LÏOZT[FSÓUǮ� FT[LÚ[�OFN�ÈMM� SFOEFMLF[ÏTSF� WBHZ� B̓IBT[OÈMBUÈSB�OJODT�
MFIFUǮTÏH� o� CÈSLJWFM� T[FNCFO� UFTUJ� TÏSàMÏT� PLP[ÈTÈSB� BMLBMNBT� F̓ UÚSWÏOZCFO� NFHIBUÈSP[PUUBLUØM� FMUÏSǮ� NÈT�
kényszerítő eszközt is használhat, azonban annak használata nem irányulhat az emberi élet kioltására, és
D
�WÏHSFIBKUÈTB�TPSÈO�OFN�NJOǮTàM�MǮGFHZWFSIBT[OÈMBUOBL�B̓HVNJMÚWFEÏL�B̓QJSPUFDIOJLBJ�FT[LÚ[�B̓LÚOOZHÈ[HSÈOÈU�
B[̓FMGPHØ�IÈMØ�MǮGFHZWFSSFM�WBHZ�B[̓F̓DÏMSB�T[PMHÈMØ�FHZÏC�LJMÚWǮ�FT[LÚ[[FM�UÚSUÏOǮ�DÏMCB�KVUUBUÈTB�w
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351. §  "�)WU�����̓f�B�B̓LÚWFULF[Ǯ�	�B
̓CFLF[EÏTTFM�FHÏT[àM�LJ�
v	�B
� 'FMIBUBMNB[ÈTU� LBQ� B̓ ,PSNÈOZ� IPHZ� SFOEFMFUCFO� ÈMMBQÓUTB� NFH� B̓ )POWÏETÏH� WFT[ÏMZIFMZ[FUUFM� ÏT�
FHÏT[TÏHàHZJ�WÈMTÈHIFMZ[FUUFM�ÚTT[FGàHHǮ�GFMBEBUPLCBO�UÚSUÏOǮ�LÚ[SFNǻLÚEÏTÏOFL�UBSUBMNÈU�w

352. §  A Hvt.
B
� ���̓ f� 	�
� ÏT� 	�
̓ CFLF[EÏTÏCFO� ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏCFO� B̓v���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏT� I
̓ QPOUKBw� T[ÚWFHSÏT[� IFMZÏCF�

B v̓���̓f�	�
̓CFLF[EÏT�I
�ÏT�L
̓QPOUKBw�T[ÚWFH
C
� ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏCFO� B̓v���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏT�I
̓ QPOUKÈCBOw� T[ÚWFHSÏT[�IFMZÏCF� B̓v���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏT�I
� ÏT�

L
̓QPOUKÈCBOw�T[ÚWFH
lép.

101. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  
2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

353. §  A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
7�̓'FKF[FUF�B̓LÚWFULF[Ǯ����"��BMDÓNNFM�FHÏT[àM�LJ�
„24/A. A Kormány rendkívüli intézkedései tömeges megbetegedést okozó humánjárvánnyal 
összefüggő veszélyhelyzetben
���"�̓f�	�
�"̓,PSNÈOZ�B[̓ÏMFU��ÏT�WBHZPOCJ[UPOTÈHPU�WFT[ÏMZF[UFUǮ�UÚNFHFT�NFHCFUFHFEÏTU�PLP[Ø�IVNÈOKÈSWÈOZ�
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a  magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
ÏSEFLÏCFO� LJIJSEFUFUU� WFT[ÏMZIFMZ[FUCFO� o� B̓ ��o���� BMDÓNCFO� NFHIBUÈSP[PUU� SFOELÓWàMJ� JOUÏ[LFEÏTFLFO�
ÏT� T[BCÈMZPLPO� UÞM� o� B[̓ ÈMMBNQPMHÈSPL� ÏMFU�� FHÏT[TÏH�� T[FNÏMZJ�� WBHZPO�� ÏT� KPHCJ[UPOTÈHÈOBL� WBMBNJOU�
a nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében rendeletével egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, 
törvényi rendelkezésektől eltérhet, és egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.
	�
� "̓ ,PSNÈOZ� B[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� KPHLÚSÏU� o� B̓ T[àLTÏHFT� NÏSUÏLCFO� B[̓ FMÏSOJ� LÓWÈOU� DÏMMBM� BSÈOZPTBO� o�
a  humánjárvány megelőzése, kezelése, felszámolása, továbbá káros hatásainak megelőzése, illetve elhárítása 
DÏMKÈCØM�HZBLPSPMIBUKB�w

354. §  "�LBUBT[USØGBWÏEFMFNSǮM�ÏT�B̓IP[[È�LBQDTPMØEØ�FHZFT�UÚSWÏOZFL�NØEPTÓUÈTÈSØM�T[ØMØ�������ÏWJ�$997***��UÚSWÏOZ����̓f�
	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�B v̓��o����BMDÓNFw�T[ÚWFHSÏT[�IFMZÏCF�B v̓��o���"��BMDÓNFw�T[ÚWFH�MÏQ�

102. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosítása

355. §  "[�"MLPUNÈOZCÓSØTÈHSØM�T[ØMØ�������ÏWJ�$-*��UÚSWÏOZ�B̓LÚWFULF[Ǯ����"�̓f�TBM�FHÏT[àM�LJ�
v���"�̓ f� "[� "MLPUNÈOZCÓSØTÈH� UFMKFT� àMÏTF� WBMBNJOU� B̓ UBOÈDT� àMÏTF� B[̓ FMOÚL� EÚOUÏTF� BMBQKÈO� FMFLUSPOJLVT�
LPNNVOJLÈDJØT�FT[LÚ[�JHÏOZCFWÏUFMÏWFM�JT�NFHUBSUIBUØ�w

356. §  "[�"MLPUNÈOZCÓSØTÈHSØM�T[ØMØ�������ÏWJ�$-*��UÚSWÏOZ�����BMDÓNF�B̓LÚWFULF[Ǯ����"�̓f�TBM�FHÏT[àM�LJ�
v���"�̓f�,àMÚOMFHFT�KPHSFOE�JEFKÏO
B
�B[̓FMOÚL�ÏT�B̓GǮUJULÈS�HPOEPTLPEJL�B[̓"MLPUNÈOZCÓSØTÈH�GPMZBNBUPT�NǻLÚEÏTÏSǮM�ÏT�NFHUFT[J�B[̓FIIF[�T[àLTÏHFT�
szervezeti működtetési, ügyviteli és döntés-előkészítési intézkedéseket, valamint
C
�B[̓FMOÚL�FOHFEÏMZF[IFUJ�B[̓"MLPUNÈOZCÓSØTÈH�àHZSFOEKÏUǮM�WBMØ�FMUÏSÏTU�w

103. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

357. §  "[�«IU�����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�IFMZÏCF�B̓LÚWFULF[Ǯ�SFOEFMLF[ÏT�MÏQ�
v	�
� "̓ LÚ[QPOUJ� LÚMUTÏHWFUÏTSǮM� T[ØMØ� UÚSWÏOZCFO� B[̓ FMLàMÚOÓUFUU� ÈMMBNJ� QÏO[BMBQPL� ÏT� B̓ UÈSTBEBMPNCJ[UPTÓUÈT�
QÏO[àHZJ�BMBQKBJ�BMBQPOLÏOU�LàMÚO�DÓNFO�WBHZ�LàMÚO�GFKF[FUCFO�KFMFOOFL�NFH�w

358. §  "[�«IU�����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�IFMZÏCF�B̓LÚWFULF[Ǯ�SFOEFMLF[ÏT�MÏQ�
v	�
� "[̓ FMLàMÚOÓUFUU� ÈMMBNJ� QÏO[BMBQ� LÚMUTÏHWFUÏTJ� CFWÏUFMFJU� ÏT� LÚMUTÏHWFUÏTJ� LJBEÈTBJU� UBSUBMNB[Ø� GFKF[FU� WBHZ�
cím az  elkülönített állami pénzalap működéséről szóló törvényben meghatározott tartalmú, továbbá a  központi 
költségvetésről szóló törvényben az elkülönített állami pénzalap számára előírt befizetési kötelezettség fedezetéül 
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szolgáló költségvetési kiadási előirányzatokat, valamint az  elkülönített állami pénzalap működéséről szóló 
UÚSWÏOZCFO�NFHIBUÈSP[PUU�UBSUBMNÞ�LÚMUTÏHWFUÏTJ�CFWÏUFMJ�FMǮJSÈOZ[BUPLBU�UBSUBMNB[[B�w

359. §  "[�«IU�����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�IFMZÏCF�B̓LÚWFULF[Ǯ�SFOEFMLF[ÏT�MÏQ�
v	�
� )B� FHZ� HB[EBTÈHJ� FTFNÏOZ� TPSÈO� B̓ T[FS[ǮEǮ� GÏM� ÏT� B̓ LÚUFMF[FUUTÏHWÈMMBMÈTU� B̓ QÏO[àHZJ� FMMFOKFHZ[ÏTU�
a  teljesítésigazolást, az  érvényesítést, illetve az  utalványozást végző személyek egymástól eltérő országban 
tartózkodnak, elegendő, ha a  szükséges aláírások szkennelt formában állnak rendelkezésre, illetve az  eredeti 
BMÈÓSÈTPL�LàMÚO�EPLVNFOUVNPLPO�LFSàMOFL�NFHUÏUFMSF�w

360. § 	�
� "[̓«IU�����"�̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�IFMZÏCF�B̓LÚWFULF[Ǯ�SFOEFMLF[ÏT�MÏQ�
v	�
� "̓ CFMGÚMEJ� HÏQKÈSNǻWFL� VUÈO� CFT[FEFUU� BEØOBL� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� HÏQKÈSNǻBEØ
� B̓ UFMFQàMÏTJ� ÚOLPSNÈOZ[BU�
által a központi költségvetés részére történő befizetését a kincstár ellenőrzi. A kincstár ellenőrzéséhez a települési 
ÚOLPSNÈOZ[BU�B̓,PSNÈOZ�SFOEFMFUÏCFO�NFHIBUÈSP[PUU�BEBUT[PMHÈMUBUÈTU�UFMKFTÓU�w

� 	�
� "[̓«IU�����"�̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�IFMZÏCF�B̓LÚWFULF[Ǯ�SFOEFMLF[ÏT�MÏQ�
v	�
� )B� B̓ LJODTUÈS� B[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� FMMFOǮS[ÏT� TPSÈO� NFHÈMMBQÓUKB� IPHZ� B̓ UFMFQàMÏTJ� ÚOLPSNÈOZ[BU�
a  gépjárműadóval kapcsolatos fizetési kötelezettségét a  Kormány rendeletében meghatározottak szerint nem 
teljesítette, hivatalból megindított eljárás keretében kötelezi a települési önkormányzatot a különbözet és az ehhez 
LBQDTPMØEØ�LBNBU�NFHö[FUÏTÏSF�w

361. §  "[�«IU�����̓f�B�IFMZÏCF�B̓LÚWFULF[Ǯ�SFOEFMLF[ÏT�MÏQ�
v���̓ f� 	�
� "[̓ &VSØQBJ� #J[PUUTÈH� ÈMUBM� B[̓ &VSØQBJ� 6OJØ� OFWÏCFO� WÈMMBMU� IJUFMWJT[POZPO� BMBQVMØ� ö[FUÏTJ�
LÚUFMF[FUUTÏHÏOFL� UFMKFTÓUÏTÏIF[� ÏT� B[̓ &VSØQBJ� 6OJØ� UBHÈMMBNBJOBL� LÚ[ÚT� UVMBKEPOÈCBO� ÈMMØ� QÏO[àHZJ� JOUÏ[NÏOZ�
általi hitel vagy garancia nyújtásához szükséges tagállami fizetési kötelezettség a  Kormány egyedi határozata 
alapján vállalható. A Kormány által meghatározott kötelezettségvállalási cél, mérték, időtartam és egyéb lényeges 
GFMUÏUFMFL� öHZFMFNCFWÏUFMÏWFM� JMZFO� LÚUFMF[FUUTÏH� B[̓ &VSØQBJ� #J[PUUTÈHHBM� JMMFUWF� B[̓ &VSØQBJ� 6OJØ� UBHÈMMBNBJOBL�
közös tulajdonában álló pénzügyi intézménnyel kölcsönösen elfogadott tartalommal és formában vállalható.
	�
� "[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� LÚUFMF[FUUTÏH� WÈMMBMÈTB� ÏT� UFMKFTÓUÏTF� TPSÈO� B[̓ ÈMMBN� OFWÏCFO� B̓ OFN[FULÚ[J� QÏO[àHZJ�
kapcsolatokért felelős miniszter jár el.
	�
�"[̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�LÚUFMF[FUUTÏHCǮM�FSFEǮFO�B[̓ÈMMBNPU�UFSIFMǮ�LJö[FUÏT�B[̓FSSF�B̓DÏMSB�SFOEFMLF[ÏTSF�ÈMMØ�
LJBEÈTJ� FMǮJSÈOZ[BU� IJÈOZÈCBO� WBHZ� BOOBL� ÚTT[FHÏU�NFHIBMBEØBO� JT� UFMKFTÓUIFUǮ�� &̓ LJö[FUÏTU� B̓ ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏT�
E
̓QPOUKB�T[FSJOUJ�LÚMUTÏHWFUÏTJ�GFKF[FUCF�LFMM�NFHUFSWF[OJ�ÏT�FMT[ÈNPMOJ�w

362. §  "[�«IU������#�̓f�B�IFMZÏCF�B̓LÚWFULF[Ǯ�SFOEFMLF[ÏT�MÏQ�
v����#�̓f�"�LJODTUÈS�B̓CFMGÚMEJ�HÏQKÈSNǻWFL�VUÈO�CFT[FEFUU�BEØ�LÚ[QPOUJ�LÚMUTÏHWFUÏT�SÏT[ÏSF�UÚSUÏOǮ�CFö[FUÏTÏOFL�
B̓ ���"�̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOUJ� FMMFOǮS[ÏTF� DÏMKÈCØM� CFUFLJOUIFU� B̓ UFMFQàMÏTJ� ÚOLPSNÈOZ[BUOÈM� B̓ HÏQKÈSNǻBEØWBM�
összefüggésben kezelt dokumentumokba, az  azokban szereplő adótitkot és egyéb, a  felméréshez szükséges 
BEBUPLBU�NFHJTNFSIFUJ�ÏT�LF[FMIFUJ�MFHLÏTǮCC�B[̓BEBULF[FMÏT�NFHLF[EÏTÏOFL�OBQKÈUØM�T[ÈNÓUPUU�ÚU�ÏWJH�w

363. §  "[�«IU��B̓LÚWFULF[Ǯ�����(��ÏT�����)�̓f�TBM�FHÏT[àM�LJ�
v����(�̓f�	�
�"[̓FHÏT[TÏHàHZJ�WÈMTÈHIFMZ[FUUFM�ÚTT[FGàHHÏTCFO�GFMNFSàMU�B̓,PSPOBWÓSVT�KÈSWÈOZ�&MMFOJ�7ÏEFLF[ÏTÏSU�
'FMFMǮT� 0QFSBUÓW� 5ÚS[T� GFMÈMMÓUÈTÈSØM� T[ØMØ� ����������� 	*�� ���
� ,PSN�� IBUÈSP[BUUBM� GFMÈMMÓUPUU� ,PSPOBWÓSVT�KÈSWÈOZ�
&MMFOJ� 7ÏEFLF[ÏTÏSU� 'FMFMǮT� 0QFSBUÓW� 5ÚS[T� KBWBTMBUB� BMBQKÈO� B̓ NJOJT[UFSFMOÚL� WBHZ� B[̓ ÈMUBMB� LJKFMÚMU� T[FNÏMZ�
által indokoltnak ítélt és írásban meghatározott költségek finanszírozása tekintetében, az  egészségügyi 
válsághelyzettel összefüggő szükséges nélkülözhetetlen kötelezettségvállalásokat érintően az  államháztartás 
központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályokat azzal az eltéréssel kell 
alkalmazni, hogy
B
�LÚUFMF[FUUTÏHFU�WÈMMBMOJ�FMǮ[FUFT�QÏO[àHZJ�FMMFOKFHZ[ÏT�OÏMLàM�JT�MFIFU
C
�B̓QÏO[àHZJ�FMMFOKFHZ[ÏTSF�B̓LÚUFMF[FUUTÏHWÈMMBMÈTU�LÚWFUǮFO�B̓LÚUFMF[FUUTÏHWÈMMBMÈT�GFMàMWJ[THÈMBUB�FSFENÏOZÏOFL�
függvényében, utólag is sor kerülhet, legkésőbb az  egészségügyi válsághelyzet megszűnését követő 30 napon 
belül,
D
�LÚUFMF[FUUTÏHWÈMMBMÈTSB�o�IB�B[̓FHÏT[TÏHàHZJ�WÈMTÈHIFMZ[FUSF�UFLJOUFUUFM�T[àLTÏHFT�o�B̓LÚUFMF[FUUTÏHWÈMMBMØ�ÓSÈTCFMJ�
o�JEFÏSUWF�B[̓FMFLUSPOJLVT�ÞUPO�UFUU�o�VUBTÓUÈTB�BMBQKÈO�JT�TPS�LFSàMIFU
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E
�B̓D
̓QPOU�FTFUÏCFO�B̓NFHÈMMBQPEÈT�T[FS[ǮEÏT�NFHLÚUÏTÏSF�T[ØCBO�WBHZ�UÈWPMMÏWǮL�LÚ[ÚUU�UFUU�KPHOZJMBULP[BUUBM�
is sor kerülhet, amelyet utólagosan legkésőbb az egészségügyi válsághelyzet megszűnését követő 30 napon belül 
szükséges írásba foglalni,
F
� B̓ ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏT� C
̓ QPOU� CB
� ÏT� CC
̓ BMQPOUKB� T[FSJOUJ� B̓ ,PSNÈOZ� JSÈOZÓUÈTB� BMÈ� UBSUP[Ø� GFKF[FUFO� CFMàMJ�
előirányzat-átcsoportosításra az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett kerülhet sor,
G 
� B̓ ����̓ f� T[FSJOUJ� BEBUT[PMHÈMUBUÈTPLLBM� CFKFMFOUÏTFLLFM� ÚTT[FGàHHǮ� CÓSTÈHPL� o� ÓHZ� LàMÚOÚTFO� B[̓ FHÏT[TÏHàHZJ�
válsághelyzet alatt, az egészségügyi válsághelyzet összefüggésben tett kötelezettségvállalások, pénzügyi kifizetések 
LBQDTÈO�o�OFN�T[BCIBUØBL�LJ�
	�
� "[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� B
� ÏT� C
̓ QPOUKB� FTFUÏCFO� IB� B̓ LÚUFMF[FUUTÏHWÈMMBMÈT� ÚTT[FHF� FMÏSJ� B̓ CSVUUØ� ���� ���� ����
GPSJOUPU� B̓ LÚUFMF[FUUTÏHWÈMMBMØ� o� B̓ LÚUFMF[FUUTÏHWÈMMBMÈTU� NFHFMǮ[ǮFO� FHZ� NVOLBOBQQBM� o� LÚUFMFT� UÈKÏLP[UBUOJ�
az államháztartásért felelős minisztert.
����)�̓ f� "� ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏUǮM� FMUÏSǮFO� B̓ LÚ[QPOUJ� LÚMUTÏHWFUÏT� UFSIÏSF� B[̓ FHÏT[TÏHàHZJ� WÈMTÈHIFMZ[FUUFM�
összefüggésben történő eszközbeszerzések és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése tekintetében felmerülő 
T[FS[ǮEÏTFL�FTFUÏCFO�B̓T[FS[ǮEÏTFT�GÏM�B̓NFHLÚUÚUU�T[FS[ǮEÏT�WPOBULP[ÈTÈCBO�ÈUMÈUIBUØ�T[FSWF[FUOFL�NJOǮTàM�w

364. §  "[�«IU������̓f�	�
̓CFLF[EÏT����̓QPOUKÈCBO�B v̓HÏQKÈSNǻBEØ�LÚ[QPOUJ�LÚMUTÏHWFUÏTU�NFHJMMFUǮ�IÈOZBEÈWBMw�T[ÚWFHSÏT[�
IFMZÏCF�B v̓HÏQKÈSNǻBEØWBMw�T[ÚWFH�MÏQ�

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

365. § 	�
� "̓4[BCT��UW�����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�B̓LÚWFULF[Ǯ�F
̓QPOUUBM�FHÏT[àM�LJ�
(A szabálysértési eljárást – határozatban – fel kell függeszteni, ha)
vF
� B̓ T[BCÈMZTÏSUÏTJ� FMKÈSÈTCBO� SÏT[U� WFWǮ� T[FNÏMZFL� T[FNÏMZFT� KFMFOMÏUÏWFM� KÈSØ� FMKÈSÈTJ� DTFMFLNÏOZ� FMSFOEFMU�
KÈSWÈOZàHZJ�FMLàMÚOÓUÏT�NFHöHZFMÏT�[ÈSMBU�WBHZ�FMMFOǮS[ÏT�T[BCÈMZBJOBL�NFHT[FHÏTÏWFM�KÈSOB�w

� 	�
� "̓4[BCT��UW��B̓LÚWFULF[Ǯ�����"��BMDÓNNFM�FHÏT[àM�LJ�
„193/A. Védelmi intézkedés megszegése
����"�̓f�	�
�"LJ�B[̓FHÏT[TÏHàHZJ�WÈMTÈHIFMZ[FU�TPSÈO
B
�LPSNÈOZSFOEFMFUCFO�NFHIBUÈSP[PUU�WÏEFMNJ�JOUÏ[LFEÏTU
C
� B̓ UFMFQàMÏTJ� ÚOLPSNÈOZ[BU� UFSàMFUÏO�NǻLÚEǮ�QJBD� WÈTÈS� JMMFUWF� B̓ QJBD� WÈTÈS� UFSàMFUÏO�NǻLÚEǮ�à[MFUFL� OZJUWB�
tartásának önkormányzati rendeletben meghatározott szabályait
megszegi, szabálysértést követ el.
	�
� "[̓ 	�
̓ CFLF[EÏTCFO� NFHIBUÈSP[PUU� WÏEFMNJ� JOUÏ[LFEÏT� NFHT[àOUFUÏTÏU� LÚWFUǮFO� B̓ ��̓ f�UØM� FMUÏSǮFO�
B̓GPMZBNBUCBO�MÏWǮ�T[BCÈMZTÏSUÏTJ�FMKÈSÈTU�B[̓FMLÚWFUÏT�JEFKÏO�IBUÈMZCBO�MÏWǮ�T[BCÈMZPL�T[FSJOU�LFMM�FMCÓSÈMOJ�w

105. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása

366. §  "�QPTUBJ�T[PMHÈMUBUÈTPLSØM�T[ØMØ�������ÏWJ�$-*9��UÚSWÏOZ�����BMDÓNF�B̓LÚWFULF[Ǯ����&�̓f�TBM�FHÏT[àM�LJ�
v���&�̓ f� "� QPTUBJ� T[PMHÈMUBUØ� B[̓ FHÏT[TÏHàHZSǮM� T[ØMØ� UÚSWÏOZ� T[FSJOU� FMSFOEFMU� FHÏT[TÏHàHZJ� WÈMTÈHIFMZ[FUCFO�
jogosult a könyvelt postai küldeményeket az e törvénynek a személyes átadással történő kézbesítésére vonatkozó 
rendelkezései mellőzésével kézbesíteni. A  személyes átadás mellőzésével történő kézbesítés részletes szabályait 
B̓,PSNÈOZ�SFOEFMFUCFO�ÈMMBQÓUKB�NFH�w

367. §  "�QPTUBJ�T[PMHÈMUBUÈTPLSØM�T[ØMØ�������ÏWJ�$-*9��UÚSWÏOZ����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�B̓LÚWFULF[Ǯ�I
̓QPOUUBM�FHÏT[àM�LJ�
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg:)
vI
� B[̓ FHÏT[TÏHàHZSǮM� T[ØMØ� UÚSWÏOZ� T[FSJOUJ� FHÏT[TÏHàHZJ� WÈMTÈHIFMZ[FU� FTFUÏO� B̓ T[FNÏMZFT� ÈUBEÈT�NFMMǮ[ÏTÏWFM�
UÚSUÏOǮ�LÏ[CFTÓUÏT�SÏT[MFUFT�T[BCÈMZBJU�w

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

368. § 	�
� "̓)KU�����̓f�B�B̓LÚWFULF[Ǯ�	�B
̓CFLF[EÏTTFM�FHÏT[àM�LJ�
v	�B
� "̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� F
̓ QPOUKÈUØM� FMUÏSǮFO� LàMÚOMFHFT� KPHSFOE� JEFKF� BMBUU� B̓ T[FS[ǮEÏTFT� ÈMMPNÈOZ� UBHKB� FHZPMEBMÞ�
T[FS[ǮEÏTCPOUÈTTBM�OFN�T[àOUFUIFUJ�NFH�B̓T[PMHÈMBUJ�WJT[POZÈU�w
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� 	�
� "̓)KU�����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�IFMZÏCF�B̓LÚWFULF[Ǯ�SFOEFMLF[ÏT�MÏQ�
v	�
�/FN�T[ǻOJL�NFH�B̓T[FS[ǮEÏTFT�ÈMMPNÈOZ�UBHKÈOBL�T[PMHÈMBUJ�WJT[POZB�B[̓	�
̓CFLF[EÏT�E
̓QPOUKB�BMBQKÈO
B
�IB�B̓GFMFL�B̓T[FS[ǮEÏTCFO�WÈMMBMU�T[PMHÈMBUJ�JEǮU�B̓T[FS[ǮEÏT�NØEPTÓUÈTÈWBM�NFHIPTT[BCCÓUKÈL�UPWÈCCÈ
C
�LàMÚOMFHFT�KPHSFOE�JEFKF�BMBUU�w

369. §  "�)KU�����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�IFMZÏCF�B̓LÚWFULF[Ǯ�SFOEFMLF[ÏT�MÏQ�
v	�
�"[̓	�
̓CFLF[EÏTUǮM�FMUÏSǮFO�OFN�NPOEIBU�MF�B̓T[PMHÈMBUJ�WJT[POZÈSØM�B̓IJWBUÈTPT�ÈMMPNÈOZ�UBHKB
B
� B̓ LBUPOBJ�NǻWFMFUCFO� WBMØ� SÏT[WÏUFMU� FOHFEÏMZF[Ǯ�EÚOUÏTU� LÚWFUǮFO� OFN[FULÚ[J� T[FS[ǮEÏTCǮM� FSFEǮ� LPMMFLUÓW�
védelmi feladatok ellátásának időszakában, és az azt követő 30 napon belül, feltéve, hogy a feladat-végrehajtásban 
személyesen részt vesz, továbbá
C
�LàMÚOMFHFT�KPHSFOE�JEFKF�BMBUU�w

370. §  "�)KU������̓f�B�B̓LÚWFULF[Ǯ�	�
̓CFLF[EÏTTFM�FHÏT[àM�LJ�
v	�
� "[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� D
̓ QPOUKB� T[FSJOUJ� FTFUCFO� B̓ T[PMHÈMBUUFMKFTÓUÏT� BMØMJ� NFOUFTàMÏT� DTBL� BLLPS� FOHFEÏMZF[IFUǮ�
ha a  munkáltatói jogkört gyakorló, vagy az  általa kijelölt személy az  állomány tagja előző évről megmaradt 
T[BCBETÈHÈU�B̓UÞMT[PMHÈMBU�FMMFOUÏUFMF[ÏTÏU�CJ[UPTÓUØ�QJIFOǮJEǮU�ÏT�B[̓ÏWFT�T[BCBETÈHÈOBL�����̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�
GPHMBMUBL� T[FSJOUJ� JEǮBSÈOZPT� SÏT[ÏU� NÈS� LJBEUB�� &CCFO� B[̓ FTFUCFO� B̓ NVOLÈMUBUØJ� KPHLÚSU� HZBLPSMØ� B[̓ ÈMUBMB�
NFHIBUÈSP[PUU�T[BCBETÈH�LF[EǮ�OBQKÈU�B̓����̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏUǮM�FMUÏSǮFO�B̓T[BCBETÈH�LF[EFUF�FMǮUU����OBQPO�CFMàM�
JT�LÚ[ÚMIFUJ�w

371. §  "�)KU������̓f�B�B̓LÚWFULF[Ǯ�	�
̓CFLF[EÏTTFM�FHÏT[àM�LJ�
v	�
� "[̓ ÈMMPNÈOZ� UBHKB� B̓ ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏT� D
̓ QPOUKB� T[FSJOUJ� FTFUCFO� NJOJT[UFSJ� SFOEFMFUCFO� NFHIBUÈSP[PUU�
NÏSUÏLǻ�JMMFUNÏOZSF�KPHPTVMU�w

372. §  "�)KU������̓f�B�B̓LÚWFULF[Ǯ�	�B
̓CFLF[EÏTTFM�FHÏT[àM�LJ�
v	�B
� "̓ 	�
̓ CFLF[EÏTUǮM� FMUÏSǮFO� LàMÚOMFHFT� KPHSFOE� JEFKÏO� B[̓ ÚOLÏOUFT� UBSUBMÏLPT� LBUPOB� B̓ T[PMHÈMBUJ� WJT[POZÈU�
FHZPMEBMÞ�OZJMBULP[BUUBM�OFN�T[àOUFUIFUJ�NFH�w

373. §  "�)KU��B̓LÚWFULF[Ǯ�99*�#��'FKF[FUUFM�FHÏT[àM�LJ�
„XXI/B. FEJEZET
A HVT. 36. § (1) BEKEZDÉS K) PONTJA SZERINTI FELADATBAN RÉSZT VEVŐ ÁLLOMÁNYRA VONATKOZÓ 
KÜLÖNÖS SZABÁLYOK
����#�̓f�)B�B̓)POWÏETÏH�B̓,PSNÈOZ�EÚOUÏTF�BMBQKÈO�B̓)WU�����̓f� 	�
̓CFLF[EÏT�L
̓QPOUKB� T[FSJOUJ� GFMBEBUCBO� SÏT[U�
WFT[� B̓ ,PSNÈOZ� SFOEFMFUÏCFO� B[̓ F̓ 'FKF[FUCFO� GPHMBMU� LàMÚOÚT� T[BCÈMZPL� BMLBMNB[ÈTÈU� SFOEFMIFUJ� FM� B[̓ ��̓ f�
	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOUJ� ÈMMPNÈOZ� UBHKB� ÏT� o� B̓ ���o����̓ f�CBO� GPHMBMUBLSB� öHZFMFNNFM� o� B̓ UÏOZMFHFT� T[PMHÈMBUPU�
teljesítő önkéntes tartalékos katona vonatkozásában.
����$�̓f�	�
�"̓NÈT�T[FSWOÏM�UÚSUÏOǮ�T[PMHÈMBUUFMKFTÓUÏTÏSF�WPOBULP[Ø�NFHÈMMBQPEÈTCBO�B[̓���"�̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�
GPHMBMUBLPO� UÞM� B[̓ ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏCFO� T[FSFQMǮ� CÈSNFMZ� LÏSEÏTCFO� FM� MFIFU� UÏSOJ� JEF� OFN� ÏSUWF� B̓NÈT� T[FSW�
vezetőjének az állomány más szervhez vezényelt tagja tekintetében a szolgálatteljesítésre vonatkozó rendelkezési 
jogát.
	�
� "[̓ ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏCFO� GPHMBMUBLUØM� FMUÏSǮFO� B̓NÈT� T[FSWIF[� WF[ÏOZFMU� IJWBUÈTPT� WBHZ� T[FS[ǮEÏTFT� LBUPOB�
a miniszter döntése alapján egyenruha viselésére köteles.
	�
� "̓NJOJT[UFS� B[̓ ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏUǮM� FMUÏSǮFO� B̓ )WU�� ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏT� L
̓ QPOUKB� T[FSJOUJ� GFMBEBUCBO� UÚSUÏOǮ�
LÚ[SFNǻLÚEÏT�JEǮUBSUBNB�BMBUU�B[̓���̓f�	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�NFHÈMMBQPEÈTCBO�EÚOUIFU�B̓SFOEFMLF[ÏTJ�ÈMMPNÈOZCB�
helyezés mellőzéséről is. Ha a  miniszter a  rendelkezési állományba helyezés mellőzéséről döntött, az  állomány 
UBHKÈOBL�KPHBJ�ÏT�LÚUFMF[FUUTÏHFJ�o� JEF�OFN�ÏSUWF�B̓����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ�T[BCBETÈHNFHWÈMUÈTU�o�B[POPTBL�
B[̓ ÈMMPNÈOZ� ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏT� C
̓ QPOUKB� T[FSJOUJ� SFOEFMLF[ÏTJ� ÈMMPNÈOZCB� IFMZF[FUU� UBHKÈOBL� KPHBJWBM� ÏT�
kötelezettségeivel.
����%�̓f�"�T[PMHÈMBUJ�WJT[POZ�B̓���̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏUǮM�B̓���̓f�	�
̓CFLF[EÏT�C
̓QPOUKÈUØM�WBMBNJOU�B̓���̓f�	�
̓CFLF[EÏT�
G 
̓ QPOUKÈUØM� FMUÏSǮFO� OFN� T[ǻOJL� NFH� B̓ UÚSWÏOZ� FSFKÏOÏM� GPHWB� B[̓ PUU� NFHIBUÈSP[PUU� LJLÏQ[ÏTJ� LÏQ[ÏTJ� ÏT�
vizsgakötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén.
����&�̓f�"����̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�GPHMBMUBLUØM�FMUÏSǮFO�B[̓FHÏT[TÏHJ�B̓QT[JDIJLBJ�ÏT�B̓ö[JLBJ�BMLBMNBTTÈH�SFOET[FSFT�
ellenőrzési kötelezettségétől el lehet tekinteni.
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����'�̓ f� 	�
� "̓ ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏUǮM� FMUÏSǮFO� B̓ T[PMHÈMBUJ� SFOE� WBMBNJOU� B̓ ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏUǮM� FMUÏSǮFO�
az  alkalmazott szolgálatteljesítési időkeret tartama munkaköri leírás módosítása nélkül, írásbeli munkáltatói 
döntésben megváltoztatható.
	�
�"̓T[PMHÈMBUUFMKFTÓUÏTJ�JEǮCFPT[UÈT�ÚU�OBQPO�CFMàM�ÏT�FHZ�IÏUOÏM�SÚWJEFCC�JEǮUBSUBNSB�JT�LÚ[ÚMIFUǮ�
	�
� "̓ ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOUJ� OBQJ� QJIFOǮJEǮCF� B̓ MBLÈTSØM� B̓ T[PMHÈMBUUFMKFTÓUÏTJ� IFMZSF� ÏT� B[̓ POOBO� WBMØ�
WJTT[BVUB[ÈT� JEǮUBSUBNB� JT� CFT[ÈNÓUIBUØ�� "̓ QJIFOǮJEǮ� JEǮUBSUBNB� FCCFO� B[̓ FTFUCFO� TFN� MFIFU� o� B̓ MBLÈTSØM�
B̓T[PMHÈMBUUFMKFTÓUÏTJ�IFMZSF�ÏT�B[̓POOBO�WBMØ�WJTT[BVUB[ÈT�JEǮUBSUBNÈU�MFWPOWB�o�LFWFTFCC�IBU�ØSB�JEǮUBSUBNOÈM�
	�
� "[̓ ÈMMPNÈOZ� UBHKB� T[ÈNÈSB� B̓ ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏT� B
� ÏT� D
̓ QPOUKB� T[FSJOU� FMSFOEFMU� MBLUBOZÈO� LÓWàMJ� LÏT[FOMÏUJ�
T[PMHÈMBU� VUÈO� GPLP[PUU� JHÏOZCFWÏUFMJ� JMMFUNÏOZQØUMÏL� OFN� KÈS� WBMBNJOU� B̓ ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏT� C
� ÏT� D
̓ QPOUKB�
szerint elrendelt laktanyai készenléti szolgálat után a  fokozott igénybevételi illetménypótlék óránkénti mértéke 
a honvédelmi illetményalap 0,26%-a.
	�
� "̓ UÏOZMFHFT� T[PMHÈMBUPU� UFMKFTÓUǮ� ÚOLÏOUFT� UBSUBMÏLPT� LBUPOB� SÏT[ÏSF� B̓ ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏT� C
̓ QPOUKB� T[FSJOU�
elrendelt laktanyai készenléti szolgálat után fokozott igénybevételi pótlék jár, melynek óránkénti mértéke 
a honvédelmi illetményalap 0,26%-a.
	�
� "̓ NVOLÈMUBUØJ� KPHLÚSU� HZBLPSMØ� B[̓ ÈMUBMB� NFHIBUÈSP[PUU� T[BCBETÈH� LF[EǮ� OBQKÈU� B̓ ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏUǮM�
eltérően a szabadság kezdete előtt 15 napon belül is közölheti.
	�
�"[̓FMSFOEFMU�ǮS��àHZFMFUJ�ÏT�LÏT[FOMÏUJ�T[PMHÈMBU�FTFUÏCFO�B̓����̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏUǮM�FMUÏSǮFO�OFN�LFMM�öHZFMFNCF�
venni a szolgálat miniszteri rendeletben meghatározott besorolását.
����(�̓ f� "� ,JU�� ��̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏT� C
̓ QPOUKB� T[FSJOUJ� T[BLNBJ� GFMTǮWF[FUǮ� o� IB� B[̓ ���"�̓ f�B� BMBQKÈO� T[àOFUFM�
B̓KPHWJT[POZB�o�B[̓���$�̓f�CBO�NFHIBUÈSP[PUUBLPO�UÞMNFOǮFO�B̓GFMBEBUBJ�FMMÈUÈTB�TPSÈO�KPHPTVMU�FHZFOSVIÈU�WJTFMOJ�
B̓NJOJT[UFS�FMǮ[FUFT�FHZFUÏSUÏTF�FTFUÏO�w

374. §  "�)KU������̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�B̓LÚWFULF[Ǯ�I
̓QPOUUBM�FHÏT[àM�LJ�
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
vI
�B̓99*�#��'FKF[FU�T[FSJOUJ�LàMÚOÚT�T[BCÈMZPL�BMLBMNB[ÈTÈOBL�CFWF[FUÏTÏU�w

375. §  "�)KU������*�̓f�B̓LÚWFULF[Ǯ�	�
̓CFLF[EÏTTFM�FHÏT[àM�LJ�
v	�
� "̓ 	�
̓ CFLF[EÏTU� B̓ HZBLPSMBUOBL� OFN� NJOǮTàMǮ� UBSUØT� JHÏOZCFWÏUFM� FTFUÏO� JT� BMLBMNB[OJ� LFMM�� 5BSUØT�
igénybevételnek minősül a  szolgálati feladatra vezénylés időtartama alatt a  legalább hét napig tartó, egymást 
folyamatosan váltó feladatvégrehajtás és rendelkezésre állás, ha a rendelkezésre állás helyét a munkáltatói jogkört 
HZBLPSMØ�IBUÈSP[[B�NFH��"̓T[PMHÈMBUJ�GFMBEBUSB�WF[ÏOZMÏT�JEǮUBSUBNB�BMBUU�OFN�BMLBMNB[IBUØ�B̓����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�
BSSB�B̓ MBLUBOZBJ�LÏT[FOMÏUJ�T[PMHÈMBUSB�BNJLPS�B̓NVOLÈMUBUØJ� KPHLÚSU�HZBLPSMØ�B̓)WU�����̓f� 	�
̓CFLF[EÏT�L
̓QPOUKÈSB�
figyelemmel a  rendelkezésre állás helyét kizárólag annak érdekében határozza meg, hogy az  állomány vezényelt 
UBHKÈOBL�NFHIBUÈSP[PUU�JEǮQPOUCBO�UÚSUÏOǮ�T[PMHÈMBUCB�MÏQÏTF�CJ[UPTÓUPUU�MFHZFO�w

376. §  A Hjt.
B
� ���̓f�	�
̓CFLF[EÏT�C
̓QPOUKÈCBO�B[ v̓���̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏCFOw�T[ÚWFHSÏT[�IFMZÏCF�B[ v̓���̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�ÏT�

B̓����$�̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏCFOw�T[ÚWFH
C
� ���̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏCFO�B v̓T[PMHÈMBUUFMKFTÓUÏT�OFN�IBMBEKBw�T[ÚWFHSÏT[�IFMZÏCF�B v̓T[PMHÈMBUUFMKFTÓUÏT�o�F̓UÚSWÏOZ�

FMUÏSǮ�SFOEFMLF[ÏTF�IJÈOZÈCBO�o�OFN�IBMBEKBw�T[ÚWFH
lép.

377. §  )BUÈMZÈU�WFT[UJ�B̓)KU�����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�

107. Egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint 
a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek 
lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXVIII. törvény 
módosítása

378. §  Hatályát veszti az  egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint 
a  hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának 
biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXVIII. törvény 1.  mellékletében foglalt 
táblázat 232. sora.



����� . " ( :" 3 � , ½ ; - ½ / : � t � ������ÏWJ������T[ÈN�

108. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

379. §  "�#W��UW��7��'FKF[FUF�B̓LÚWFULF[Ǯ�BMDÓN�DÓNNFM�ÏT����"�̓f�TBM�FHÏT[àM�LJ�
„Egészségügyi elkülönítés a befogadási eljárásban
���"�̓ f� "� CFGPHBEÈTU� LÚWFUǮFO� o� B[̓ FHÏT[TÏHàHZJ� T[BLUFSàMFU� KBWBTMBUÈSB� o� B̓ CW�� JOUÏ[FU� QBSBODTOPLÈOBL� ÓSÈTCFMJ�
JOUÏ[LFEÏTF�BMBQKÈO�B[̓FMÓUÏMU�B̓CFGPHBEØ�SÏT[MFHFO�UJ[FOOÏHZ�OBQSB�FHÏT[TÏHàHZJ�PLCØM�FMLàMÚOÓUIFUǮ�w

380. §  "�#W��UW������̓f�B�B̓LÚWFULF[Ǯ�	�B
̓CFLF[EÏTTFM�FHÏT[àM�LJ�
v	�B
� )B� B̓ QÈSUGPHPMU� NBHBUBSUÈTÈSØM� B̓ T[FNÏMZFT� LBQDTPMBUUBSUÈT� LFSFUÏCFO� T[FS[FUU� UBQBT[UBMBUPL� BMBQKÈO�
az  állapítható meg, hogy a  pártfogó felügyelet eredményes végrehajtása így is biztosítható, a  pártfogó felügyelő 
vagy a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő a pártfogolt kapcsolattartási kötelezettsége teljesítésének módját 
telefon vagy egyéb elektronikus kapcsolattartás útján is meghatározhatja. A  pártfogó felügyelő vagy a  büntetés-
végrehajtási pártfogó felügyelő a  pártfogolt magatartásának megváltozására figyelemmel az  intézkedést 
WJTT[BWPOIBUKB�w

109. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény módosítása

381. §  "�)T[U��B̓LÚWFULF[Ǯ�999*�"��'FKF[FUUFM�FHÏT[àM�LJ�
„XXXI/A. FEJEZET
AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÁLSÁGHELYZETRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK
����"�̓ f� 	�
� "[̓ FHÏT[TÏHàHZJ� WÈMTÈHIFMZ[FU� JEFKÏO� B̓ ,PSNÈOZ� EÚOUIFU� B̓ IJWBUÈTPT� ÈMMPNÈOZ� WPOBULP[ÈTÈCBO�
B̓ 	�
̓ CFLF[EÏTCFO� B̓ SFOEWÏEFMNJ� JHB[HBUÈTJ� BMLBMNB[PUUJ� ÈMMPNÈOZ� WPOBULP[ÈTÈCBO� B̓ 	�
̓ CFLF[EÏTCFO� GPHMBMU�
különös szabályok alkalmazásának bevezetéséről.
	�
�&HÏT[TÏHàHZJ�WÈMTÈHIFMZ[FU�JEFKÏO
B
� B̓ T[PMHÈMBUJ� FMÚMKÈSØ� B̓ T[PMHÈMBUUFMKFTÓUÏTJ� JEǮCFPT[UÈTU� B̓ ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏUǮM� FMUÏSǮFO� B̓ T[PMHÈMBUCB� MÏQÏTU�
megelőző egy héten belüli időpontban is közölheti a hivatásos állomány tagjával,
C
� B̓ ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏCFO� GPHMBMUBLUØM� FMUÏSǮFO� B̓ IJWBUÈTPT� ÈMMPNÈOZ� UBHKÈOÈM� B̓ OBQJ� MFHBMÈCC� OZPMD� ØSB�
egybefüggő pihenőidőbe a  lakásról a szolgálatteljesítési helyre utazás és az onnan való visszautazás időtartama is 
beszámítható azzal, hogy az utazás nélkül számított időtartam ebben az esetben sem lehet rövidebb hat óránál,
D
� B[̓ ÈMMPNÈOZJMMFUÏLFT� QBSBODTOPL� B̓ IJWBUÈTPT� ÈMMPNÈOZ� UBHKÈOBL� T[PMHÈMBUUFMKFTÓUÏTJ� JEǮSFOEKÏU� ÓSÈTCBO�
módosíthatja, e tekintetben nem szükséges a munkaköri leírás módosítása.
	�
� "̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� C
� ÏT� D
̓ QPOUKÈCBO� GPHMBMUBLBU� B̓ SFOEWÏEFMNJ� JHB[HBUÈTJ� BMLBMNB[PUUBL� WPOBULP[ÈTÈCBO� JT�
NFHGFMFMǮFO�BMLBMNB[OJ�LFMM�w

382. §  "�)T[U��B̓LÚWFULF[Ǯ�����#�̓f�TBM�FHÏT[àM�LJ�
v����#�̓ f� 'FMIBUBMNB[ÈTU� LBQ� B̓ ,PSNÈOZ� IPHZ� SFOEFMFUCFO� FMSFOEFMKF� B[̓ FHÏT[TÏHàHZJ� WÈMTÈHIFMZ[FU� JEFKÏO�
a  hivatásos állományra és a  rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állományra vonatkozó különös szabályok 
BMLBMNB[ÈTÈOBL�CFWF[FUÏTÏU�w

110. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosítása

383. §  "�#F�����̓f�B�B̓LÚWFULF[Ǯ�	�B
�ÏT�	�C
̓CFLF[EÏTTFM�FHÏT[àM�LJ�
v	�B
�"[̓	�
̓CFLF[EÏT�D
̓QPOUKB�BMLBMNB[ÈTÈCBO�B[̓JEÏ[ÏT�WBHZ�B[̓ÏSUFTÓUÏT�����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ�TàSHǮT�JMMFUWF�
����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOU�UÚSUÏOǮ�LJCPDTÈUÈTB�FTFUÏO�B̓LJKFMÚMU�WÏEǮ�BLLPS�NJOǮTàM�FMÏSIFUFUMFOOFL�IB�B̓OZPNP[Ø�
hatóság vagy az ügyészség a  jogszabályban meghatározott kapcsolatfelvételi lehetőségek útján egy óra alatt nem 
tud kapcsolatba lépni a kijelölt védővel.
	�C
�"[̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOU�LJSFOEFMU�IFMZFUUFT�WÏEǮ�KFMFOMÏUF�B[̓FMKÈSÈTJ�DTFMFLNÏOZFO�LÚUFMF[Ǯ�w

384. §  "�#F�����̓f�	�
�ÏT�	�
̓CFLF[EÏTF�IFMZÏCF�B̓LÚWFULF[Ǯ�SFOEFMLF[ÏTFL�MÏQOFL�
v	�
� "̓ IFMZFUUFT� WÏEǮ� LJSFOEFMÏTÏSF� B̓ WÏEǮ� LJSFOEFMÏTÏSF� WPOBULP[Ø� SFOEFMLF[ÏTFLFU� LFMM� BMLBMNB[OJ� B[[BM� IPHZ�
az  eljáró védőt a  kirendelő bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság jelöli ki. Helyettes védőként az  eljárási 
cselekményen jelen lévő, más bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy vagy terhelt 
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védőjeként eljáró ügyvéd is kijelölhető, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 
személyek vagy terheltek érdekei nem ellentétesek.
	�
� "̓ IFMZFUUFT� WÏEǮ� LJSFOEFMÏTÏOFL� IBUÈMZB� B̓ WÏEǮ� UÈWPMMÏUÏCFO� MFGPMZUBUPUU� FMKÈSÈTJ� DTFMFLNÏOZ� CFGFKF[ÏTÏJH�
UBSU��"̓���̓f� 	�
̓CFLF[EÏTF�FTFUÏO�B̓IFMZFUUFT�WÏEǮ�B̓OZPNCBO�FHZNÈTU�LÚWFUǮFO�UBSUPUU�FMKÈSÈTJ�DTFMFLNÏOZFLFO�
mindaddig eljárhat, amíg a  kirendelt védő meg nem jelenik vagy nem lép kapcsolatba az  eljáró ügyészséggel, 
OZPNP[Ø�IBUØTÈHHBM�w

385. §  "�#F�����̓f�B�IFMZÏCF�B̓LÚWFULF[Ǯ�SFOEFMLF[ÏT�MÏQ�
v���̓f�	�
�"̓CÓSØTÈH�B[̓àHZÏT[TÏH�JMMFUWF�B̓OZPNP[Ø�IBUØTÈH�àHZHPOEOPLPU�SFOEFM�LJ�IB
B
� B̓ QPMHÈSJ� KPH� T[BCÈMZBJ� T[FSJOU� UFMKFT� DTFMFLWǮLÏQFTTÏHHFM� OFN� SFOEFMLF[Ǯ� UFSIFMUOFL� CǻODTFMFLNÏOZ�
elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személynek, sértettnek, vagyoni érdekeltnek vagy egyéb érdekeltnek 
nincs törvényes képviselője vagy a törvényes képviselő személye nem állapítható meg,
C
�B̓UFSIFMUOFL�B̓CǻODTFMFLNÏOZ�FMLÚWFUÏTÏWFM�NFHBMBQP[PUUBO�HZBOÞTÓUIBUØ�T[FNÏMZOFL�B̓TÏSUFUUOFL�B̓WBHZPOJ�
érdekeltnek vagy az egyéb érdekeltnek nincs olyan törvényes képviselője, akire nem állapítható meg kizárási ok,
D
�B̓UÚSWÏOZFT�LÏQWJTFMǮ�B̓KPHBJOBL�HZBLPSMÈTÈCBO�BLBEÈMZP[WB�WBO�WBHZ
E
�B[̓ǮU�ÏSJOUǮ�FMKÈSÈTJ�DTFMFLNÏOZ�JEǮQPOUKÈCBO�JTNFSFUMFO�IFMZFO�UBSUØ[LPEØ�TÏSUFUUOFL�WBHZPOJ�ÏSEFLFMUOFL�WBHZ�
egyéb érdekeltnek nincs sem törvényes képviselője, sem meghatalmazott képviselője.
	�
� "̓ CÓSØTÈH� B[̓ àHZÏT[TÏH� JMMFUWF� B̓ OZPNP[Ø� IBUØTÈH� àHZHPOEOPLLÏOU� àHZWÏEFU� SFOEFMIFU� LJ�� "̓ LJSFOEFMÏT�
IBUÈMZÈSB� B[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� B
oD
̓ QPOUKB� FTFUÏO� B̓ ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏU� B[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� E
̓ QPOUKB� FTFUÏO� B̓ ���̓ f�
	�
̓CFLF[EÏTÏU�LFMM�BMLBMNB[OJ�
	�
� "[̓ àHZHPOEOPL� LJSFOEFMÏTF� FMMFO� OJODT� IFMZF� KPHPSWPTMBUOBL�� "̓ LÏQWJTFMU� T[FNÏMZ� o� JOEPLPMUBO� o� NÈT�
ügygondnok kirendelését indítványozhatja. Az  indítványról az  a  bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság dönt, 
amely előtt az eljárás folyamatban van.
	�
� "̓ LJSFOEFMU� àHZHPOEOPL� JOEPLPMU� FTFUCFO� JOEÓUWÈOZP[IBUKB� B̓ GFMNFOUÏTÏU� B̓ LJSFOEFMÏT� BMØM�� "[̓ JOEÓUWÈOZSØM�
az a bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság dönt, amely előtt az eljárás folyamatban van.
	�
�"̓WÈEFNFMÏT�FMǮUU�B[̓àHZÏT[TÏH�B̓WÈEFNFMÏT�VUÈO�B̓CÓSØTÈH�B̓UÚSWÏOZFT�LÏQWJTFMǮU�LJ[ÈSKB�B[̓FMKÈSÈTCØM�IB
B
� NFHBMBQP[PUUBO� GFMUFIFUǮ� IPHZ� B̓ UÚSWÏOZFT� LÏQWJTFMǮ� B̓ CǻODTFMFLNÏOZU� B[̓ ÈMUBMB� LÏQWJTFMU� UFSIFMUUFM� WBHZ�
bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személlyel együtt követte el, vagy
C
�B̓UÚSWÏOZFT�LÏQWJTFMǮ�ÏSEFLFJ�B[̓ÈMUBMB�LÏQWJTFMU�T[FNÏMZ�ÏSEFLFJWFM�FMMFOUÏUFTFL�
	�
� "̓ WÈEFNFMÏT� FMǮUU� B[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� B
̓ QPOUKÈCBO� NFHIBUÈSP[PUU� FTFUCFO� B̓ UÚSWÏOZFT� LÏQWJTFMǮU� B̓ OZPNP[Ø�
hatóság is kizárhatja az eljárásból.
	�
�)B�B[̓àHZHPOEOPL�LJSFOEFMÏTÏSF�PLPU�BEØ�LÚSàMNÏOZ�B[̓FMKÈSÈT� GPMZBNÈO�NFHT[ǻOJL�B̓CÓSØTÈH�B[̓àHZÏT[TÏH�
illetve a nyomozó hatóság az ügygondnokot a kirendelés alól felmenti.
	�
� "[̓ àHZHPOEOPLPU� B̓ CàOUFUǮFMKÈSÈTCBO� B̓ UÚSWÏOZFT� LÏQWJTFMǮ� KPHÈMMÈTB� JMMFUJ� NFH�� "[̓ àHZHPOEOPL� LJ[ÈSÈTÈSB�
a  törvényes képviselő kizárására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A  terheltet vagy a  bűncselekmény 
FMLÚWFUÏTÏWFM�NFHBMBQP[PUUBO� HZBOÞTÓUIBUØ� T[FNÏMZU� LÏQWJTFMǮ� àHZHPOEOPL� LJ[ÈSÈTÈSB� B̓ ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏU� JT�
megfelelően alkalmazni kell.
	�
�)B�B̓CÓSØTÈH�B[̓àHZÏT[TÏH�WBHZ�B̓OZPNP[Ø�IBUØTÈH�B̓LJSFOEFMU�àHZHPOEOPLPU� GFMNFOUJ�WBHZ�LJ[ÈSKB�ÏT�F[[FM�
FHZJEFKǻMFH�ÞK�àHZHPOEOPLPU�SFOEFM�LJ�B̓���̓f�	�
o	�
̓CFLF[EÏTÏU�NFHGFMFMǮFO�BMLBMNB[OJ�LFMM�
	��
�"[̓àHZHPOEOPL�B̓LÚ[SFNǻLÚEÏTÏÏSU�EÓKSB�ÏT�LÚMUTÏHFJOFL�NFHUÏSÓUÏTÏSF�JT�KPHPTVMU�w

386. §  "�#F������̓f�	�
o	�
̓CFLF[EÏTF�IFMZÏCF�B̓LÚWFULF[Ǯ�SFOEFMLF[ÏTFL�MÏQOFL�
v	�
�"[̓àHZÏT[TÏH�ÏT�B̓OZPNP[Ø�IBUØTÈH�HPOEPTLPEJL�BSSØM�IPHZ�B̓KFHZ[ǮLÚOZW�IJUFMFTÓUÏTF�FMǮUU�BOOBL�UBSUBMNÈU�
a  jogszabályban meghatározott, az  eljárási cselekményen jelen lévő büntetőeljárásban részt vevő személy 
	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� IJUFMFTÓUÏTCFO� WBMØ� LÚ[SFNǻLÚEÏTSF� LÚUFMFT� T[FNÏMZ
� NFHJTNFSKF�� )B� B̓ IJUFMFTÓUÏTCFO� WBMØ�
közreműködésre köteles személy a jegyzőkönyv tartalmának megismerését megtagadja, úgy kell tekinteni, mint aki 
a jegyzőkönyv hitelesítésében való közreműködést tagadta meg.
	�
� "[̓ ÏT[SFWÏUMFOàM� OFN� NFHWÈMUP[UBUIBUØ� NØEPO� MF[ÈSU� KFHZ[ǮLÚOZWFU� B[̓ FMKÈSÈTJ� DTFMFLNÏOZU� WÏH[Ǯ� àHZÏT[�
vagy nyomozó hatóság tagja a  hitelesítésben való közreműködésre köteles személlyel együtt jogszabályban 
meghatározott módon hitelesíti.
	�
� )B� B̓ IJUFMFTÓUÏTCFO� WBMØ� LÚ[SFNǻLÚEÏTSF� LÚUFMFT� T[FNÏMZ� B̓ KFHZ[ǮLÚOZW� IJUFMFTÓUÏTÏCFO� WBMØ� LÚ[SFNǻLÚEÏTU�
megtagadja, a  megtagadás tényét és annak közölt vagy ismert indokát jogszabályban meghatározott módon 
SÚH[ÓUFOJ�LFMM�w
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387. §  "�#F������̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�IFMZÏCF�B̓LÚWFULF[Ǯ�SFOEFMLF[ÏT�MÏQ�
v	�
�"[̓	�
̓CFLF[EÏTCFO�NFHIBUÈSP[PUU�FTFUFLFO�LÓWàM�B[̓FHZFTCÓSØ�WBHZ�B̓UBOÈDT�FMOÚLF�IJWBUBMCØM�WBHZ�JOEÓUWÈOZSB�
a  tanú korábban tett vallomásának lényegét ismerteti, a  vallomását felolvassa vagy a  jegyzőkönyvvezetővel 
felolvastatja,
B
�BOOBL�ÏSEFLÏCFO�IPHZ�B̓����̓f�	�
̓CFLF[EÏT�D
̓QPOUKÈOBL�BMLBMNB[IBUØTÈHÈU�UJT[UÈ[[B�WBHZ
C
� IB� B̓ UBOÞ� WBMMPNÈTB� T[àLTÏHFT� B̓ CJ[POZÓUÈTIP[� EF� B̓ UBOÞ� UÈSHZBMÈTPO� UÚSUÏOǮ� LJIBMMHBUÈTB� OFN� JOEPLPMU� B[U�
B̓CÓSØTÈH�TFN�UBSUKB�T[àLTÏHFTOFL�ÏT�B[U�B[̓àHZÏT[�B̓WÈEMPUU�WBHZ�B̓WÏEǮ�TFN�JOEÓUWÈOZP[[B�w

388. §  "�#F������̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�IFMZÏCF�B̓LÚWFULF[Ǯ�SFOEFMLF[ÏT�MÏQ�
v	�
�)B�B̓QFSÞKÓUÈTJ� JOEÓUWÈOZU� B̓CÓSØTÈHOÈM� UFSKFT[UFUUÏL�FMǮ� B̓CÓSØTÈH�B[U� B[̓ BMBQàHZ�CÓSØTÈHJ�àHZJSBUBJWBM� FHZàUU�
B̓ ����̓ f�CBO� NFHIBUÈSP[PUU� JOUÏ[LFEÏTFL� NFHUÏUFMF� ÏSEFLÏCFO� NFHLàMEJ� B[̓ àHZÏT[TÏHOFL�� "[̓ àHZÏT[TÏH�
B[̓BMBQàHZ�àHZJSBUBJU�B̓OZJMBULP[BUÈWBM�FHZàUU�FHZ�IØOBQPO�CFMàM�WJTT[BLàMEJ�B̓CÓSØTÈHOBL��)B�B[̓àHZÏT[TÏH�B̓����̓f�
	�
̓CFLF[EÏTF�BMBQKÈO�QFSÞKÓUÈTJ�OZPNP[ÈTU�SFOEFMU�FM�B̓IBUÈSJEǮU�B̓QFSÞKÓUÈTJ�OZPNP[ÈT�FMWÏH[ÏTÏUǮM�LFMM�T[ÈNÓUBOJ�w

389. §  "� #F�� ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏCFO� B̓ vOFN� UBSUIBUw� T[ÚWFHSÏT[� IFMZÏCF� B̓ vOFN� UBSUIBU� LJWÏWF� IB� B̓ UFSIFMU� FIIF[�
IP[[ÈKÈSVMw�T[ÚWFH�MÏQ�

390. §  )BUÈMZÈU�WFT[UJ�B̓#F������̓f�	�
̓CFLF[EÏT�B
�ÏT�C
̓QPOUKB�

111. A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény módosítása

391. §  "�)BK��UW�����̓f�B�B̓LÚWFULF[Ǯ�	�B
̓CFLF[EÏTTFM�FHÏT[àM�LJ�
v	�B
�"[̓	�
̓CFLF[EÏT�B
̓QPOUKÈUØM�FMUÏSǮFO�LàMÚOMFHFT�KPHSFOE�JEFKF�BMBUU�OFN�T[ǻOJL�NFH�B̓IPOWÏEFMNJ�BMLBMNB[PUUJ�
jogviszony a  kinevezésben foglalt határozott idő lejártával, kivéve, ha a  munkáltatói jogkör gyakorlója írásban 
o̓MFHLÏTǮCC�B̓KPHWJT[POZ�NFHT[ǻOÏTÏOFL�OBQKÈO�o�ÓHZ�SFOEFMLF[JL�ÏT�B[U�LÚ[MJ�B̓IPOWÏEFMNJ�BMLBMNB[PUUBM�w

392. §  "�)BK��UW�����̓f�B�B̓LÚWFULF[Ǯ�	�B
�ÏT�	�C
̓CFLF[EÏTTFM�FHÏT[àM�LJ�
v	�B
� )B� B̓ IPOWÏEFMNJ� BMLBMNB[PUU� B[̓.U�� ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏT� K
̓ QPOUKB� T[FSJOU�NFOUFTàM� B̓ SFOEFMLF[ÏTSF� ÈMMÈTJ� ÏT�
munkavégzési kötelezettség alól, akkor erre az  időtartamra távolléti díjának miniszteri rendeletben meghatározott 
NÏSUÏLǻ�SÏT[ÏSF�KPHPTVMU��"̓IPOWÏEFMNJ�BMLBMNB[PUU�ÏT�B̓NVOLÈMUBUØ�B[̓.U������̓f�	�
̓CFLF[EÏTÏUǮM�FMUÏSǮFO�F[[FM�
összefüggésben eltérő megállapodást nem köthet.
	�C
� "[̓ 	�B
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� FTFUCFO� B̓ SFOEFMLF[ÏTSF� ÈMMÈTJ� ÏT� B̓ NVOLBWÏH[ÏT� BMØMJ� NFOUFTàMÏT� DTBL� BLLPS�
engedélyezhető, ha a  munkáltatói jogkört gyakorló, vagy az  általa kijelölt személy a  honvédelmi alkalmazott 
ÏWFT� T[BCBETÈHÈOBL� JEǮBSÈOZPT� SÏT[ÏU�o�B[̓.U������̓f� 	�
o	�
̓CFLF[EÏTÏCFO� GPHMBMUBL� T[FSJOU�o�NÈS�LJBEUB��&CCFO�
B[̓FTFUCFO�B[̓.U������̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�OFN�BMLBMNB[IBUØ�w

393. §  "�)BK��UW��B̓LÚWFULF[Ǯ�7*�"��'FKF[FUUFM�FHÏT[àM�LJ�
„VI/A. FEJEZET
A HVT. 36. § (1) BEKEZDÉS K) PONTJA SZERINTI FELADATBAN RÉSZT VEVŐ HONVÉDELMI 
ALKALMAZOTTAKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK
���"�̓f�)B�B̓.BHZBS�)POWÏETÏH�B̓,PSNÈOZ�EÚOUÏTF�BMBQKÈO�B̓)WU�����̓f�	�
̓CFLF[EÏT�L
̓QPOUKB�T[FSJOUJ�GFMBEBUCBO�
SÏT[U� WFT[� B̓ ,PSNÈOZ� SFOEFMFUÏCFO� B[̓ F̓ 'FKF[FUCFO� GPHMBMU� LàMÚOÚT� T[BCÈMZPL� BMLBMNB[ÈTÈU� SFOEFMIFUJ� FM�
a honvédelmi alkalmazottak vonatkozásában.
���#�̓ f� 	�
� "̓ IPOWÏEFMNJ� BMLBMNB[PUUJ� KPHWJT[POZ� FTFUÏCFO� B[̓ .U�� ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏUǮM� FMUÏSǮFO� OBQJ�
QJIFOǮJEǮLÏOU� MFHBMÈCC���ØSÈU�LFMM�CJ[UPTÓUBOJ��"̓OBQJ�QJIFOǮJEǮCF�B̓ MBLÈTSØM�B̓NVOLBWÏH[ÏTJ�IFMZSF�ÏT�B[̓POOBO�
WBMØ�WJTT[BVUB[ÈT� JEǮUBSUBN� JT�CFT[ÈNÓUIBUØ�EF�B̓QJIFOǮJEǮ� JEǮUBSUBNB�FCCFO�B[̓FTFUCFO�TFN� MFIFU�o�B̓ MBLÈTSØM�
B̓T[PMHÈMBUUFMKFTÓUÏTJ�IFMZSF�ÏT�B[̓POOBO�WBMØ�WJTT[BVUB[ÈT�JEǮUBSUBNÈU�MFWPOWB�o�LFWFTFCC�IBU�ØSB�JEǮUBSUBNOÈM�
	�
�"̓IPOWÏEFMNJ�BMLBMNB[PUUJ�KPHWJT[POZ�FTFUÏCFO�B̓IFUJ�QJIFOǮOBQPL�IBWPOUB�ÚTT[FWPOUBO�JT�LJBEIBUØL�
	�
�"̓IPOWÏEFMNJ�BMLBMNB[PUUBL�ÏWFT�LÚUFMF[Ǯ�IPOWÏEFMNJ�UPWÈCCLÏQ[ÏTÏUǮM�FM�MFIFU�UFLJOUFOJ�
	�
� "[̓ .U�� ���̓ f� 	�
� ÏT� 	�
̓ CFLF[EÏTÏUǮM� ÏT� B[̓ .U�� ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏUǮM� FMUÏSǮFO� B̓ NVOLBJEǮ�CFPT[UÈT� ÏT�
a rendelkezésre állás tartama öt napon belül és egy hétnél rövidebb időtartamra is közölhető.
	�
� "̓ IPOWÏEFMNJ� BMLBMNB[PUU� SÏT[ÏSF� B[̓.U�� ����̓ f�B� T[FSJOU� FMSFOEFMU� LÏT[FOMÏU� JEFKÏSF� JMMFUNÏOZQØUMÏL� OFN� KÈS�
JEF� OFN� ÏSUWF� B[̓ FHÏT[TÏHàHZJ� UFWÏLFOZTÏH� WÏH[ÏTÏOFL� FHZFT� LÏSEÏTFJSǮM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� -999*7�� UÚSWÏOZ� ��̓ f�
B
oD
̓QPOUKÈOBL�IBUÈMZB�BMÈ�UBSUP[Ø�IPOWÏEFMNJ�BMLBMNB[PUUBU�
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	�
� "̓NVOLÈMUBUØ� B̓ IPOWÏEFMNJ� BMLBMNB[PUUBU� B[̓.U�� ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏCFO�NFHIBUÈSP[PUU�NÏSUÏLOÏM� IPTT[BCC�
időtartamban is a kinevezéstől eltérően foglalkoztathatja.
	�
� "[̓ .U�� ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏUǮM� FMUÏSǮFO� B̓ NVOLÈMUBUØ� B[̓ ÈMUBMB� NFHIBUÈSP[PUU� T[BCBETÈH� LF[EǮ� OBQKÈU�
B̓T[BCBETÈH�LF[EFUF�FMǮUU����OBQPO�CFMàM�JT�LÚ[ÚMIFUJ�B̓IPOWÏEFMNJ�BMLBMNB[PUUBM�w

394. §  "�)BK��UW������BMDÓNF�B̓LÚWFULF[Ǯ����$�̓f�TBM�FHÏT[àM�LJ�
v���$�̓ f� 'FMIBUBMNB[ÈTU� LBQ� B̓ ,PSNÈOZ� IPHZ� SFOEFMFUCFO� FMSFOEFMKF� B̓ 7*�"�� 'FKF[FU� T[FSJOUJ� LàMÚOÚT� T[BCÈMZPL�
BMLBMNB[ÈTÈU�w

395. §  "�)BK��UW�����̓f����̓QPOUKB�IFMZÏCF�B̓LÚWFULF[Ǯ�SFOEFMLF[ÏT�MÏQ�
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)
v����B̓IPOWÏEFMNJ�BMLBMNB[PUUBL� JMMFUNÏOZÏOFL�GPMZØTÓUÈTÈSB�B[̓���̓f� 	�B
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ� JMMFUNÏOZ�NÏSUÏLÏSF�
JMMFUWF�B̓UFMKFTÓUNÏOZKVUUBUÈTSB�WPOBULP[Ø�SÏT[MFUFT�T[BCÈMZPLBU�w

396. §  "� )BK�� UW�� ���̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTÏCFO� B̓ vKPHSFOE� LJIJSEFUÏTFw� T[ÚWFHSÏT[� IFMZÏCF� B̓ vKPHSFOE� JMMFUWF� WFT[ÏMZIFMZ[FU�
LJIJSEFUÏTFw�T[ÚWFH�MÏQ�

112. A büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló  
2020. évi XLIII. törvény eltérő tartalommal hatályba lépő rendelkezései

397. §  Nem lép hatályba a  büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi 
XLIII. törvény
B
� ����̓f�B
C
� ����̓f�B
D
� ����̓f�B
E
� ����̓f�B
F
� ����̓f�B
G 
� ����̓f�B
H
� ����̓f����̓QPOUKB
I
� ����̓f����̓QPOUKB�

IV. FEJEZET
A HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉSEK KÖZÖS SZABÁLYAI

113. Általános rendelkezések

398. § 	�
� &̓GFKF[FU�IBUÈMZB
B
� B̓LPSNÈOZ[BUJ�JHB[HBUÈTJ�T[FSW
C
� B̓ LPSNÈOZ[BUJ� JHB[HBUÈTJ� T[FSW� JSÈOZÓUÈTB� WBHZ� GFMàHZFMFUF� BMBUU� ÈMMØ� LÚ[JHB[HBUÈTJ� IBUØTÈHJ� IBUÈTLÚS�

gyakorlására
CB
� LJKFMÚMU�T[FSW�WBHZ�T[FSWF[FU
CC
� GFMKPHPTÓUPUU�T[FNÏMZ

D
� B[̓ÈMMBNJHB[HBUÈTJ�IBUÈTLÚSCFO�FMKÈSØ�KFHZ[Ǯ
hatáskörébe tartozó engedélyezésekre terjed ki.

� 	�
� &̓GFKF[FU�IBUÈMZB�OFN�UFSKFE�LJ
B
� B[̓ ÈMUBMÈOPT� LÚ[JHB[HBUÈTJ� SFOEUBSUÈTSØM� T[ØMØ� ������ ÏWJ� $-�� UÚSWÏOZ� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO��«LS�
� IBUÈMZB� BMÈ� OFN�

tartozó engedélyezésekre,
C
� B[PLSB� B[̓ àHZFLSF� BNFMZFLCFO� B̓ LÏSFMNF[FUU� KPH�.BHZBSPST[ÈH�OFN[FULÚ[J� KPHJ� LÚUFMF[FUUTÏHFJ� WBMBNJOU�

B[̓&VSØQBJ�6OJØ�LÚUFMF[Ǯ�KPHJ�BLUVTBJ�BMBQKÈO�LJ[ÈSØMBH�FOHFEÏMMZFM�HZBLPSPMIBUØ
D
� B̓QÏO[CFMJ�WBHZ�UFSNÏT[FUCFOJ�FMMÈUÈTPL�NFHÈMMBQÓUÈTÈSB�JSÈOZVMØ�àHZFLSF
E
� B[PLSB�B[̓FOHFEÏMZF[ÏTFLSF�BNFMZOFL�UÈSHZB�WBMBNFMZ�KPHPTVMUTÈH�NÏSUÏLÏOFL�NFHÈMMBQÓUÈTB
F
� B[̓BVUPNBUJLVT�EÚOUÏTIP[BUBMMBM�JOUÏ[IFUǮ�àHZFLSF
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G 
� B̓ IBUØTÈHJ� CJ[POZÓUWÈOZ� ÏT� IBUØTÈHJ� JHB[PMWÈOZ� LJBEÈTÈSB� WBMBNJOU� IBUØTÈHJ� OZJMWÈOUBSUÈTCB� UÚSUÏOǮ�
bejegyzésre irányuló ügyekre, és

H
� B[PLSB�B[̓àHZFLSF�BNFMZFLCFO�KPHT[BCÈMZ�IBUØTÈHJ�T[FS[ǮEÏT�LÚUÏTÏU�UFT[J�MFIFUǮWÏ�WBHZ�LÚUFMF[ǮWÏ�
� 	�
� &̓ GFKF[FU� BMLBMNB[ÈTÈCBO� FOHFEÏMZ� WBMBNFOOZJ� PMZBO� B[̓ «LS�� T[FSJOUJ� LÏSFMFNSF� JOEÓUIBUØ� FMKÈSÈTU� MF[ÈSØ� EÚOUÏT�

amely az  ügyfél számára valamely tevékenység végzését lehetővé teszi, vagy részére valamely jog gyakorlását 
biztosítja.

� 	�
� "[̓F̓GFKF[FUCFO�NFHIBUÈSP[PUU�CFKFMFOUÏTSF�B[̓F̓GFKF[FUCFO�NFHIBUÈSP[PUU�FMUÏSÏTFLLFM�BMLBMNB[OJ�LFMM�B[̓«LS�
B
� KPHT[FSǻTÏH�FMWÏSF
C
� IBUÏLPOZTÈH�FMWÏSF
D
� IBUØTÈHJ�àHZ�GPHBMNÈSB
E
� IBUØTÈHSB
F
� àHZGÏMSF
G 
� FMKÈSÈTJ�LÏQFTTÏHSF�ÏT�LÏQWJTFMFUSF
H
� FMKÈSÈTJ�LÚUFMF[FUUTÏHSF
I
� JMMFUÏLFTTÏHSF
J
� IBUÈTLÚS�ÏT�JMMFUÏLFTTÏH�WJ[THÈMBUÈSB�WBMBNJOU�B[̓B[[BM�LBQDTPMBUPT�WJUÈSB
K
� OZFMWIBT[OÈMBUSB
L
� LJ[ÈSÈTSB
M
� BEBULF[FMÏTSF�ÏT�BEBUPL�[ÈSU�LF[FMÏTÏSF
N
� FMKÈSÈT�JSBUBJCB�WBMØ�CFUFLJOUÏTSF
O
� LÏSFMFNSF
P
� IBUÈSJEǮ�T[ÈNÓUÈTÈSB
Q
� UÏOZÈMMÈT�UJT[UÈ[ÈTSB
R
� EÚOUÏT�UBSUBMNÈSB�GPSNÈKÈSB�WÏHMFHFTTÏHÏSF�LÚ[MÏTÏSF�ÏT�LJKBWÓUÈTÈSB
vonatkozó szabályait.

� 	�
� "[̓F̓GFKF[FU�T[FSJOUJ�CFKFMFOUÏT�BMBQKÈO�UÚSUÏOǮ�KPHHZBLPSMÈT�MFIFUǮTÏHÏU�UÚSWÏOZ�OFN�[ÈSIBUKB�LJ�
� 	�
� "[̓ àHZGÏM� EÚOUIFU� ÞHZ� IPHZ� B̓ UFWÏLFOZTÏHFU� B[̓ F̓ GFKF[FU� T[FSJOUJ� CFKFMFOUÏT� IFMZFUU� FOHFEÏMZ� BMBQKÈO� LÓWÈOKB�

végezni. Ha az ügyfél bejelentés helyett engedélykérelmet terjeszt elő, e fejezet rendelkezései az adott ügyben nem 
alkalmazhatók.

399. § 	�
� "[̓ F̓ GFKF[FU� T[FSJOUJ� CFKFMFOUÏTJ� MFIFUǮTÏH� JHÏOZCFWÏUFMF� UPWÈCCÈ� B[̓ B[� BMBQKÈO� GPMZUBUPUU� UFWÏLFOZTÏH� TPSÈO�
a  bejelentő a  hatósággal és az  egyéb érintettekkel a  legszorosabb együttműködésre köteles. A  bejelentő 
o� GàHHFUMFOàM� BUUØM� IPHZ� B[̓ FOHFEÏMZF[ÏTSF� WPOBULP[Ø� KPHT[BCÈMZ� B̓ LÏSFMFN� LÚUFMF[Ǯ� FMFNFLÏOU� FMǮÓSKB�F̓ o�
a  hatósággal haladéktalanul köteles mindazt az  információt megosztani, amely az  engedélyezési eljárás 
szükségességének megítéléséhez, illetve az ellenőrzés gyors és eredményes lefolytatásához szükséges.

� 	�
� "̓CFKFMFOUÏT�NFHUÏUFMF�ÏT�B̓UFWÏLFOZTÏH�GPMZUBUÈTB�TPSÈO�B̓CFKFMFOUǮ�LÚUFMFT�KØIJT[FNǻFO�ÏT�UJT[UFTTÏHFTFO�FMKÈSOJ��
A bejelentéssel szerzett jog gyakorlása nem sértheti más ügyfél vagy a közösség jogait.

� 	�
� "̓CFKFMFOUÏT�OFN�JSÈOZVMIBU�B̓IBUØTÈH�NFHUÏWFT[UÏTÏSF�

114. Az ellenőrzött bejelentés

400. § 	�
� "[̓ FOHFEÏMZLÚUFMFT� UFWÏLFOZTÏH� o� B̓ 	�
̓ CFLF[EÏTCFO� GPHMBMU� LJWÏUFMMFM� o� FOHFEÏMZ� IFMZFUU� FMMFOǮS[ÚUU� CFKFMFOUÏT�
	F̓GFKF[FU�BMLBMNB[ÈTÈCBO�B̓UPWÈCCJBLCBO��CFKFMFOUÏT
�BMBQKÈO�GPMZUBUIBUØ�

� 	�
� "̓ ,PSNÈOZ� SFOEFMFUCFO� IBUÈSP[[B� NFH� B[PLBU� B[̓ àHZFLFU� BNFMZFLCFO� B̓ CFKFMFOUÏT� LJ[ÈSU� ÏT� B̓ UFWÏLFOZTÏH�
kizárólag engedély alapján végezhető.

115. A bejelentés megtétele

401. § 	�
� "̓CFKFMFOUÏTU�B[̓FOHFEÏMZLÏSFMFNSF�KPHT[BCÈMZCBO�FMǮÓSU�BEBUUBSUBMPNNBM�LFMM�CFOZÞKUBOJ�
� 	�
� "̓CFKFMFOUÏTIF[�NFMMÏLFMOJ�LFMM�B[̓FOHFEÏMZLÏSFMFN�KPHT[BCÈMZCBO�FMǮÓSU�NFMMÏLMFUFJU��"̓CFKFMFOUÏTIF[�PLJSBUPU�LFMM�

mellékelni, amelyben a bejelentő
B
� UÈKÏLP[UBUÈTU�BE�B̓KPHHZBLPSMÈT�ÈMUBM�ÏSJOUFUU�UPWÈCCJ�àHZGFMFL�T[FNÏMZÏSǮM�ÏT
C
� OZJMBULP[JL�BSSØM�IPHZ�B̓UPWÈCCJ�àHZGFMFLFU�B̓CFKFMFOUÏT�CFOZÞKUÈTÈOBL�T[ÈOEÏLÈSØM�B̓CFOZÞKUÈT�JEǮQPOUKÈSØM�

és az eljáró hatóságról tájékoztatta.
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� 	�
� "̓ CFKFMFOUÏT� LJ[ÈSØMBH� FMFLUSPOJLVT� ÞUPO� UFIFUǮ� NFH�� &̓ GFKF[FU� BMLBMNB[ÈTÈCBO� FMFLUSPOJLVT� ÞUPO� NFHUFUU�
bejelentésnek minősül az  ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlap 
szolgáltatás útján, valamint e-mail útján megtett bejelentés is. Ha jogszabály az  engedélyezésre az  elektronikus 
benyújtás valamely módját vagy módjait kizárólagosan előírja, a  bejelentést csak azon a  módon vagy módokon 
lehet megtenni.

� 	�
� "[̓F�NBJM�ÞUKÈO�UFUU�CFKFMFOUÏTU�B̓IBUØTÈH�IJWBUBMPT�IPOMBQKÈO�LÚ[[ÏUFUU�F�NBJM�DÓNSF�LFMM�NFHLàMEFOJ�
� 	�
� "̓ CFKFMFOUÏTÏSU� B[̓ FOHFEÏMZF[ÏT� WBMBNJOU� B̓ LBQDTPMØEØ� T[BLIBUØTÈHJ� FMKÈSÈTPL� JHB[HBUÈTJ� T[PMHÈMUBUÈTJ� EÓKÈOBL�

	B̓UPWÈCCJBLCBO��EÓK
�����ÈU�LFMM�NFHö[FUOJ�
� 	�
� )B�B̓CFKFMFOUǮ�B̓EÓKBU�OFN�WBHZ�IJÈOZPTBO�ö[FUUF�NFH�B̓IBUØTÈH�IBUÈSJEǮWFM�GFMIÓWKB�B̓EÓKö[FUÏTJ�LÚUFMF[FUUTÏHÏOFL�

teljesítésére.
� 	�
� "̓EÓKPO�GFMàM�GFMNFSàMǮ�UPWÈCCJ�LÚMUTÏHFLFU�B[̓FMǮMFHF[J�ÏT�WJTFMJ�BLJOÏM�B[PL�GFMNFSàMUFL�
� 	�
� )B�B[̓FOHFEÏMZ�LJBEÈTÈIP[�UÚSWÏOZ�WBHZ�LPSNÈOZSFOEFMFU�T[BLIBUØTÈHJ�ÈMMÈTGPHMBMÈT�CFT[FS[ÏTÏU� ÓSKB�FMǮ�B[̓FMKÈSØ�

hatóság a bejelentést a szakhatóság részére azonnal megküldi.

116. A bejelentés visszautasítása

402. § 	�
� )B�B̓CFKFMFOUÏT�OFN� UBSUP[JL�F̓ GFKF[FU�IBUÈMZB�BMÈ� WBHZ�B̓CFKFMFOUǮ�B̓CFKFMFOUÏTU�OFN�FMFLUSPOJLVT�ÞUPO� UFSKFT[UJ�
FMǮ� B̓ IBUØTÈH� B̓ CFKFMFOUÏTU� B̓ ����̓ f� 	�
̓ CFLF[EÏTF� T[FSJOUJ� IBUÈSJEǮO� CFMàM� WJTT[BVUBTÓUKB� ÏT� B̓ NFHö[FUFUU� EÓKBU�
visszatéríti.

� 	�
� "̓ IBUØTÈH� WJTT[BVUBTÓUKB� B̓ CFKFMFOUÏTU� IB� B̓ CFKFMFOUǮ� B̓ IBUØTÈH� EÓKö[FUÏTSF� JSÈOZVMØ� GFMIÓWÈTÈCBO� GPHMBMUBLBU�
határidőben nem teljesíti.

117. A bejelentés engedélyezésre utalása

403. § 	�
� "̓IBUØTÈH�B̓����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ�IBUÈSJEǮ�MFUFMUF�FMǮUU�o�IJÈOZQØUMÈTJ�GFMIÓWÈT�LJCPDTÈUÈTB�OÏMLàM�o�WÏH[ÏTTFM�
a bejelentés engedélyezési eljárásban történő elbírálásáról rendelkezik, ha
B
� B̓UFWÏLFOZTÏH�B̓����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ�LPSNÈOZSFOEFMFU�BMBQKÈO�OFN�WÏHF[IFUǮ�CFKFMFOUÏTTFM
C
� NFHÈMMBQÓUIBUØ�IPHZ�B[̓FOHFEÏMZ�NFHBEÈTÈOBL�KPHT[BCÈMZCBO�FMǮÓSU�GFMUÏUFMFJ�IJÈOZP[OBL
D
� B[̓BMÈCCJ�LÚ[ÏSEFLFL�WÈSIBUØ�WBHZ�LÚ[WFUMFO�TÏSFMNÏOFL�WFT[ÏMZF�ÈMM�GFOO�

DB
� B[̓ÏMFU�B̓UFTUJ�ÏQTÏH�ÏT�B[̓FHÏT[TÏH�WÏEFMNF
DC
� B̓UFWÏLFOZTÏH�KFMMFHÏSF�JMMFUWF�IBUÈTÈSB�öHZFMFNNFM�B̓LÈSPLP[ÈT�WBHZ�B̓LBUBT[USØGÈL�CFLÚWFULF[ÏTF
DD
� B̓LÚ[CJ[UPOTÈH�WBHZ
DE
� NÈT�OZPNØT�LÚ[ÏSEFL

E
� B[̓FOHFEÏMZF[ÏTJ�FMKÈSÈTCBO�B[̓FMKÈSÈT�GFMGàHHFT[UÏTÏOFL�MFOOF�IFMZF
F
� B̓ CFKFMFOUÏT� UÈSHZB� WBHZ� B̓ CFKFMFOUǮ� OFN� B[POPTÓUIBUØ� JMMFUWF� B̓ CFKFMFOUÏT� IJÈOZPT� o� JEF� OFN� ÏSUWF�

B̓EÓKö[FUÏT�FMNVMBT[UÈTÈU�WBHZ�B̓EÓK�IJÈOZPT�NFHö[FUÏTÏU�o
G 
� B̓CFKFMFOUÏT�WJTT[BÏMÏTT[FSǻ�KPHHZBLPSMÈTU�WBMØTÓU�NFH�WBHZ�BSSB�WPOBULP[ØBO�NFHBMBQP[PUU�LÚWFULF[UFUÏTU�

lehet levonni.
� 	�
� "̓ WÏH[ÏTU� B[̓ FHZT[FSǻTÓUFUU� EÚOUÏTSF� WPOBULP[Ø� FMǮÓSÈTPL� T[FSJOU� LFMM�NFHJOEPLPMOJ� UPWÈCCÈ� BCCBO� UÈKÏLP[UBUÈTU�

LFMM�BEOJ�B[̓	�
̓CFLF[EÏTCFO�GPHMBMUBLSØM��"̓WÏH[ÏTTFM�T[FNCFO�OJODT�IFMZF�KPHPSWPTMBUOBL�
� 	�
� "[̓ FMKÈSØ� IBUØTÈH� B̓ WÏH[ÏTU� BCCBO� B[̓ FTFUCFO� JT�NFHIP[[B� IB� F[U� B̓ T[BLIBUØTÈH� B[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� PLCØM�

kezdeményezi.
� 	�
� "̓WÏH[ÏT�LÚ[MÏTÏU�LÚWFUǮFO�B̓IBUØTÈH�FOHFEÏMZF[ÏTJ�FMKÈSÈTU�GPMZUBU�MF�
� 	�
� "̓	�
̓CFLF[EÏT�T[FSJOUJ�FMKÈSÈTCBO

B
� B̓CFKFMFOUÏTU�LÏSFMFNOFL�LFMM�UFLJOUFOJ
C
� B[̓ àHZJOUÏ[ÏTJ� IBUÈSJEǮ� LF[EǮOBQKB� B̓ CFKFMFOUÏTU� LÚWFUǮ� OBQ� B[[BM� IPHZ� B[̓ àHZJOUÏ[ÏTJ� IBUÈSJEǮ�

az engedélyezéshez képest öt nappal meghosszabbodik,
D
� B̓EÓKBU�B̓KPHT[BCÈMZCBO�NFHÈMMBQÓUPUU�EÓK������ÈSB�LFMM�LJFHÏT[ÓUFOJ�
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118. A tevékenység megkezdése a bejelentést követően

404. § 	�
� )B�OFN�LFSàM�TPS�B̓CFKFMFOUÏT�WJTT[BVUBTÓUÈTÈSB�WBHZ�FOHFEÏMZF[ÏTJ�FMKÈSÈTSB�VUBMÈTÈSB�B̓LÏSFMNF[Ǯ�B̓UFWÏLFOZTÏHFU�
a  bejelentést követő tizenötödik napot követő naptól jogosult megkezdeni. Ha a  bejelentés áttételére kerül 
sor, az  áttételt elrendelő hatóság tájékoztatja a  bejelentőt arról, hogy a  határidő az  eljárásra hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatósághoz történő áttétel napját követő napon kezdődik.

� 	�
� "[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOU� NFHLF[EFUU� UFWÏLFOZTÏH� B[̓ FOHFEÏMZSF� KPHT[BCÈMZCBO� NFHIBUÈSP[PUU� MFHIPTT[BCC�
hatályossági idő végéig folytatható.

� 	�
� "̓ CFKFMFOUǮ� LÏSFMNÏSF� B̓ IBUØTÈH� B[̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� KPHIBUÈT� CFÈMMUÈSØM� B̓ CFKFMFOUǮU� ÏSUFTÓUJ�� "[̓ ÏSUFTÓUÏT�
JSÈOUJ� LÏSFMFN�BLÈS� B̓CFKFMFOUÏTTFM� FHZJEFKǻMFH� BLÈS� B[U� LÚWFUǮFO� B̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� IBUÈMZPTTÈHJ� JEǮ� WÏHÏJH�
előterjeszthető.

� 	�
� "̓CFKFMFOUÏT�BMBQKÈO�UÚSUÏOǮ�KPHHZBLPSMÈT�B̓GFMàHZFMFUJ�EÓKKBM�LBQDTPMBUPT�LÚUFMF[FUUTÏHFLFU�OFN�ÏSJOUJ�

119. Döntés a kapcsolódó kötelezettségekről

405. § 	�
� )B�B̓UFWÏLFOZTÏH�CFKFMFOUÏT�BMBQKÈO�GPMZUBUIBUØ�B[POCBO�KPHT[BCÈMZ�FMǮÓSÈTB�BMBQKÈO�B[̓FOHFEÏMZCFO�LÚUFMF[FUUTÏH�
FMǮÓSÈTÈSØM� WBHZ� UÏOZ�NFHÈMMBQÓUÈTÈSØM�o� ÓHZ�LàMÚOÚTFO�WBMBNFMZ�BEBUT[PMHÈMUBUÈTJ� LÚUFMF[FUUTÏH� UPWÈCCJ�FMKÈSÈTPL�
NFHJOEÓUÈTÈWBM� LBQDTPMBUPT� LÚUFMF[FUUTÏH� ö[FUÏTJ� LÚUFMF[FUUTÏH� 	B̓ UPWÈCCJBLCBO�� LBQDTPMØEØ� LÚUFMF[FUUTÏH
� o� JT�
rendelkezni kell, a tevékenység megkezdésének nem akadálya a kapcsolódó kötelezettség megállapításának hiánya.

� 	�
� "̓LBQDTPMØEØ�LÚUFMF[FUUTÏHSǮM�B̓IBUØTÈH�B̓����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�T[FSJOUJ�KPHIBUÈT�CFÈMMUÈU�LÚWFUǮ�OZPMD�OBQPO�CFMàM�
hivatalból döntést hoz.

120. A közérdek érvényre juttatása

406. § 	�
� "̓ UFWÏLFOZTÏH� NFHLF[EÏTFLPS� ÏT� BOOBL� WÏH[ÏTF� TPSÈO� B̓ CFKFMFOUǮOFL� B̓ UFWÏLFOZTÏH� WÏH[ÏTÏSF� WPOBULP[Ø�
jogszabályi feltételeknek meg kell felelnie.

� 	�
� "̓ CFKFMFOUǮ� B̓ UFWÏLFOZTÏHF� T[BLT[FSǻTÏHÏÏSU� ÏT� KPHT[FSǻTÏHÏÏSU� GFMFMǮTTÏHHFM� UBSUP[JL� BNFMZOFL�
LPDLÈ[BUCFDTMÏT�BMBQÞ�FMMFOǮS[ÏTÏSF�	B̓UPWÈCCJBLCBO��FMMFOǮS[ÏT
�B̓IBUØTÈH�LJFNFMU�öHZFMNFU�GPSEÓU�

� 	�
� "̓ IBUØTÈH� B̓ CFKFMFOUÏT� BMBQKÈO� WÏH[FUU� UFWÏLFOZTÏHFU� B̓ 	�
̓ CFLF[EÏTSF� öHZFMFNNFM� T[àLTÏH� T[FSJOU� FMMFOǮS[J�
amelybe a szakhatóság bevonható. A szakhatóság a hatáskörének keretei között önállóan is végezhet ellenőrzést.

� 	�
� )B�B[̓FMMFOǮS[ÏT�T[BCÈMZUBMBOTÈHPU�UÈS�GFM�B̓IBUØTÈH�o�B̓IBUÈTLÚSÏCF�UBSUP[Ø�FHZÏC�JOUÏ[LFEÏTFLFO�GFMàM�o
B
� KPHPTVMU�B̓UFWÏLFOZTÏHFU�NFHUJMUBOJ�WBHZ�B̓UFWÏLFOZTÏHUǮM�WBMØ�FMUJMUÈTU�BMLBMNB[OJ
C
� LÚUFMF[IFUJ�B̓CFKFMFOUǮU�B̓T[BCÈMZT[FSǻ�KPHHZBLPSMÈTSB�

121. Felhatalmazás és átmeneti rendelkezések

407. § 	�
� 'FMIBUBMNB[ÈTU� LBQ� B̓ ,PSNÈOZ� IPHZ� SFOEFMFUCFO� ÈMMBQÓUTB� NFH� B[PLBU� B[̓ àHZFLFU� BNFMZFLSF� WPOBULP[ØBO�
az e fejezet szerinti bejelentés nem alkalmazható.

� 	�
� "̓ WFT[ÏMZIFMZ[FU� BMBUUJ� FOHFEÏMZLÚUFMF[FUUTÏHSǮM� WBMBNJOU� B[̓ FMMFOǮS[ÚUU� CFKFMFOUÏTSǮM� T[ØMØ� ���������� 	7�� ��
�
Korm. rendelet szerinti bejelentés alapján gyakorolt tevékenységek változatlanul továbbfolytathatók azzal, hogy 
a közérdek érvényre juttatására e fejezetet kell alkalmazni.

� 	�
� "[̓ F̓ GFKF[FU� IBUÈMZCBMÏQÏTÏUǮM� ������ EFDFNCFS� ���JH� UFSKFEǮ� JEǮT[BLCBO� NFHJOEVMU� FOHFEÏMZF[ÏTJ� FMKÈSÈTPLCBO�
o� GFMUÏWF� IPHZ�B̓ LÏSFMFN�CFOZÞKUÈTÈUØM� T[ÈNÓUPUU�OZPMD�OBQPO�CFMàM�OFN�NFSàM� GFM� B̓ LÏSFMFN�WJTT[BVUBTÓUÈTÈOBL�
B[̓ FMKÈSÈT� NFHT[àOUFUÏTÏOFL� GFMGàHHFT[UÏTÏOFL� WBHZ� B̓ LÏSFMFN� FMVUBTÓUÈTÈOBL� T[àLTÏHFTTÏHF� JMMFUWF� B̓ ����̓ f�
T[FSJOUJ�LÚSàMNÏOZ�o�B̓IBUØTÈH�GFMIÓWKB�B̓LÏSFMNF[Ǯ�öHZFMNÏU�BSSB�IPHZ�B̓UFWÏLFOZTÏH�FOHFEÏMZ�IFMZFUU�CFKFMFOUÏT�
alapján is végezhető. A  figyelemfelhívás kiterjed a  bejelentés intézésének teljes körű ismertetésére, ideértve 
a közérdek érvényre juttatása körében alkalmazandó szabályokat is.

� 	�
� )B� B̓ LÏSFMNF[Ǯ� B̓ 	�
̓ CFLF[EÏT� T[FSJOUJ� GFMIÓWÈTCBO� GPHMBMU� IBUÈSJEǮCFO� ÞHZ� OZJMBULP[JL� IPHZ� B̓ LÏSFMNÏU�
CFKFMFOUÏTLÏOU�LÏSJ�LF[FMOJ�ÞHZ�F̓GFKF[FU�T[FSJOU�LFMM�FMKÈSOJ��&CCFO�B[̓FTFUCFO�B̓IBUØTÈH�HPOEPTLPEJL�B̓NFHö[FUFUU�
díj e fejezet szerinti részének visszafizetéséről.
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V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

408. § 	�
� &[̓B̓UÚSWÏOZ�o�B̓	�
o	�
̓CFLF[EÏTCFO�NFHIBUÈSP[PUU�LJWÏUFMMFM�o�B̓WFT[ÏMZIFMZ[FU�NFHT[ǻOÏTFLPS�MÏQ�IBUÈMZCB�
� 	�
� "̓����̓f�B̓�����BMDÓN�ÏT�B̓����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�������KBOVÈS���KÏO�MÏQ�IBUÈMZCB�
� 	�
� "̓����̓f�������NÈKVT����ÈO�MÏQ�IBUÈMZCB�
� 	�
� "̓����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�������KÞMJVT���KÏO�MÏQ�IBUÈMZCB�
� 	�
� "̓����̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�������KBOVÈS���KÏO�MÏQ�IBUÈMZCB�
� 	�
� "̓����̓f�B̓����̓f�ÏT�B̓����̓f�D
̓QPOUKB�������KBOVÈS���KÏO�MÏQ�IBUÈMZCB�
� 	�
� &̓UÚSWÏOZ�IBUÈMZCBMÏQÏTÏOFL�OBQUÈSJ�OBQKÈU�B̓NJOJT[UFSFMOÚL�BOOBL�JTNFSUUÏ�WÈMÈTÈU�LÚWFUǮFO�B̓.BHZBS�,Ú[MÚOZCFO�

haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

409. § 	�
� )BUÈMZÈU�WFT[UJ�B̓���̓f�
� 	�
� )BUÈMZÈU�WFT[UJ�B̓���o����̓f�ÏT�B̓���o����̓f�
� 	�
� )BUÈMZÈU�WFT[UJ�B̓����̓f�

410. §  &�UÚSWÏOZ
B
� ���̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�B[̓"MBQUÚSWÏOZ����̓DJLL�	�
�ÏT�	�
̓CFLF[EÏTF�BMBQKÈO
C
� ���̓f�	�
̓CFLF[EÏTF�B[̓"MBQUÚSWÏOZ�99*9�̓DJLL�	�
̓CFLF[EÏTF�ÏT����̓DJLL�	�
̓CFLF[EÏTF�BMBQKÈO
D
� ���̓f� 	�
̓CFLF[EÏTF�B[̓"MBQUÚSWÏOZ�99*9�̓DJLL� 	�
̓CFLF[EÏTF���̓DJLL� 	�
̓CFLF[EÏTF�ÏT����̓DJLL� 	�
̓CFLF[EÏTF�

alapján,
E
� ����ÏT�����̓f�B�B[̓"MBQUÚSWÏOZ����̓DJLL�	�
�ÏT�	�
̓CFLF[EÏTF�BMBQKÈO
F
� �����ÏT�����̓f�B�B[̓"MBQUÚSWÏOZ����̓DJLL�	�
̓CFLF[EÏTF�WBMBNJOU����̓DJLL�	�
�ÏT�	�
̓CFLF[EÏTF�BMBQKÈO
G 
� �����ÏT�����̓f�B�B[̓"MBQUÚSWÏOZ����̓DJLL�	�
̓CFLF[EÏTF�BMBQKÈO
H
� ���o����̓f�B�B[̓"MBQUÚSWÏOZ����̓DJLL�	�
̓CFLF[EÏTF�BMBQKÈO
I
� ����̓f�B�B[̓"MBQUÚSWÏOZ����̓DJLL�	�
̓CFLF[EÏTF�BMBQKÈO
J
� �����ÏT�����̓f�B�B[̓"MBQUÚSWÏOZ����̓DJLL�	�
̓CFLF[EÏTF�BMBQKÈO
sarkalatosnak minősül.
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