
Tisztelt Képviselő-testület! 

  

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (XII. 22.)            
XI.ÖK rendelet 93. § a) pontjában foglaltaknak megfelelően az elmúlt időszak önkormányzatokat            
érintő főbb jogszabályi változásairól az alábbi tájékoztatást adom: 

(A Magyar Közlöny jelen jogszabályfigyelőben hivatkozott számai a www.kozlonyok.hu internetes          
oldalon elektronikus formában letölthetők). 

 MK.106. 

A Kormány 196/2020. (V. 12.) Korm. rendelete a fővárosi és megyei kormányhivatalok            
hatásköreinek változásával, továbbá a hallgatói hitelrendszerrel összefüggő egyes        
kormányrendeletek módosításáról 

3. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.            
rendelet módosítása 

3. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.              
rendelet (a továbbiakban: R1.) 38/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Kormány a kormányhivatalt jelöli ki az Nkt. 21. § (2), (4a), (9) bekezdésében, 23. § (3) és (6)                    
bekezdésében, 32. § (2) bekezdésében, 33. § (1) és (5) bekezdésében, 34. §-ában, 38. § (7)                
bekezdésében, 39. § (3) bekezdésében, 58. § (5) bekezdésében, 72. § (4) bekezdésében, 77. § (4)                
bekezdésében, 79. § (2), (6) és (7) bekezdésében, 83. § (2) bekezdés e) pontjában, 84. § (6)                 
bekezdésében, 93. §-ában a köznevelési feladatokat ellátó hatóság feladatainak ellátására.” 

(2) Az R1. 38/A. § (2) bekezdésében a „megyeszékhely szerinti járási hivatalok” szövegrész helyébe               
a „fővárosi és megyei kormányhivatalok” szöveg lép. 

4. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a          
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről       
szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása 

4. § (1) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a            
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló        
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 33. alcíme a következő 46/J. §-sal egészül ki:                
„46/J. § E rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatásköreinek változásával összefüggő            
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 196/2020. (V. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban:           
Mód. Kr.10.) megállapított 9. mellékletét a Mód. Kr.10. hatálybalépésekor folyamatban levő           
településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszköz,       
településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítése és módosítása során is alkalmazni            
kell.” 
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(2) Az R2. 9. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 

Hatályba lép: 2020. május 15. 

 

2020. évi XXIII. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI.             
törvény módosításáról 

Hatályba lép: 2020. július 1. 

 

MK.111. 

A Kormány 207/2020. (V. 15.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések következő üteméről 

1. A rendelet hatálya 

1. § (1) E rendelet hatálya – Budapest főváros kivételével – Magyarország területére terjed ki. 

(2) E rendelet hatálya alá tartozó területen a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm.               
rendelet (a továbbiakban: védelmi intézkedésekről szóló rendelet) az e rendeletben meghatározott           
eltérésekkel alkalmazandó. 

2. A vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések 

2. § (1) A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében – így különösen az étteremben, a kávézóban, a                 
cukrászdában, a büfében, a presszóban – a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása –                
a (2) bekezdésben meghatározottak szerint – megengedett. 

(2) A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében 

a) az ott dolgozók – a vendégek által látogatható területen – kötelesek a szájat és az orrot eltakaró                  
eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni, és 

b) a védelmi intézkedésekről szóló rendelet szerinti védőtávolság betartása kötelező. 

3. A játszóterekre vonatkozó rendelkezés 

3. § A szabadtéren lévő játszótér nyitva tarthat és látogatható. 

4. A szálláshelyekre vonatkozó védelmi intézkedések 

4. § (1) A kereskedelemről szóló törvény szerinti szálláshely fogadhat vendéget, és a vendégek              
számára az ott-tartózkodás megengedett. 

(2) A szálláshelyen üzemeltetett vendéglátó helyiségekre a vendéglátó üzletekre vonatkozó szabályok           
irányadóak. 



5. A családi rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések 

5. § (1) 2020. június 1. napjától a temetést, valamint a házasságkötést követő családi rendezvény               
megtartható, ha a résztvevők száma nem haladja meg a 200 főt. 

(2) 2020. június 1. napjától a házasságkötés és a házasságkötést követő családi rendezvény vendéglátó              
üzletben, valamint szálláshelyen is megtartható, és azon zenés szolgáltatás biztosítható. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti családi rendezvény során a védelmi intézkedésekről szóló rendelet             
szerinti védőtávolság betartása kötelező. 

6. Záró rendelkezések 

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. május 18-án lép hatályba. 

(2) A 7. § 2020. június 1-jén lép hatályba. 

7. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm.               
rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja. 

8. § Felhatalmazást kap a települési önkormányzat polgármestere – mint a helyi önkormányzat             
képviselő-testülete hatáskörének gyakorlója, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes          
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján –, hogy a               
vendéglátóhelyek közterület-használatának elősegítésére, akár a rendelkezésre bocsájtott közterületek        
méretének növelésével, intézkedést tegyen. 

9. § (1) A védelmi intézkedésekről szóló rendelet 10. § (4) bekezdésében az „e rendeletben”               
szövegrész helyébe az „e rendeletben, valamint a védelmi intézkedések következő üteméről szóló            
207/2020. (V. 15.) Korm. rendeletben” szöveg lép. 

(2) Hatályát veszti a védelmi intézkedésekről szóló rendelet 1. § (1) bekezdésében az „és Pest megye”                
szövegrész. 

  

A Kormány 208/2020. (V. 15.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes            
építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi eljárásokkal kapcsolatos eltérő rendelkezésekről 

1. § Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi             
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján engedélyezett építési           
tevékenységre vonatkozó 

a) végleges építési engedély, elvi építési keretengedély, telepítési engedély vagy bontási engedély,            
amelynek hatálya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti            
veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) kihirdetésének és a veszélyhelyzet megszűnésének         
napja közötti időben lejár, külön erre irányuló kérelem hiányában is meghosszabbodik a            
veszélyhelyzet megszűnésének napjától számított további egy évvel, valamint 



b) végleges építési engedély, elvi építési keretengedély, telepítési engedély vagy bontási engedély,            
amelynek hatálya a veszélyhelyzet megszűnésének napját követő 180 napon belül jár le, külön erre              
irányuló kérelem hiányában is meghosszabbodik az engedély hatályának lejártától számított további           
egy évvel. 

2. § A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet              
alapján kiadott 

a) régészeti feltárási vagy örökségvédelmi engedély, amelynek hatálya a veszélyhelyzet          
kihirdetésének és a veszélyhelyzet megszűnésének napja közötti időben lejár, külön erre irányuló            
kérelem hiányában is meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnésének napjától számított további          
egy évvel, valamint 

b) régészeti feltárási vagy örökségvédelmi engedély, amelynek hatálya a veszélyhelyzet          
megszűnésének napját követő 180 napon belül jár le, külön erre irányuló kérelem hiányában is              
meghosszabbodik az engedély hatályának lejártától számított további egy évvel. 

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép                  
hatályba. 

(2) A 6. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba. 

4. § Hatályát veszti a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési,           
településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő          
alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet 6. és 7. §-a. 

5. § E rendeletet a hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 

6. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm.               
rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja. 

  

MK.112. 

A Kormány 211/2020. (V. 16.) Korm. rendeletea fővárosi védelmi intézkedésekről 

1. A rendelet hatálya 

1. § (1) E rendelet hatálya Budapest főváros területére terjed ki. 

(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó területen a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm.                
rendeletben meghatározott kijárási korlátozás megszűnik. 

(3) E rendelet hatálya alá tartozó területen az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges             
megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar         
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő          



intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: veszélyhelyzeti           
rendelet) az e rendeletben meghatározott eltérésekkel alkalmazható. 

  

2. Általános védelmi intézkedések 

2. § (1) Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők               
kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább              
1,5 méter távolságot (a továbbiakban: védőtávolság) tartani. 

(2) Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás           
során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni. 

(3) A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok és szabadtéren lévő játszóterek is             
látogathatóak. 

  

3. Idős honfitársainkra vonatkozó védelmi intézkedések 

3. § (1) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát,               
gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra közötti            
időben látogathatja. 

(2) Az élelmiszerüzletben, drogériában, gyógyszertárban, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt        
forgalmazó üzletben 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag              
az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat. 

(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó területen működő piac nyitva tartásának rendjéről és a piacnak a                 
65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjéről a kerületi önkormányzat e rendelettől            
eltérően rendelkezhet. A piac nyitva tartása alatt olyan kizárólagos látogatási idősávot kell            
megállapítani, amely alatt a piacot kizárólag 65. életévüket betöltött személyek látogathatják. 

  

4. Az üzletekre, éttermekre, fürdőkre és egyéb intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések 

4. § (1) Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható. 

(2) A vendéglátó üzlet – így különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a presszó –                  
kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása            
megengedett. 

(3) A vendéglátó üzleten belül – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt               
képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása. 

(4) A strand, valamint a szabadtéri fürdő nyitva tarthat és látogatható. 



(5) A szabadtéri múzeum és állatkert nyitva tarthat és látogatható. 

(6) A szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők, a szolgáltatás biztosítása céljából működő             
üzlet nyitva tarthat és látogatható. 

5. § (1) A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a 4. §-ban meghatározott             
látogatható hely üzemeltetője gondoskodik. 

(2) A vendéglátó üzletben a védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni. 

(3) A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének e rendelet hatálybalépésétől 2020. szeptember 1. napjáig nem             
kell a közterület-használati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után. 

  

5. A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések 

6. § (1) A veszélyhelyzeti rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozások érvényben             
maradnak azzal, hogy a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés,             
valamint a (3) bekezdés szerinti családi rendezvény megtartható. 

(2) A vallási közösség szertartása, továbbá – a házasuló felek kivételével – a polgári házasságkötés és                
temetés során biztosítani kell a védőtávolság megtartását. 

(3) 2020. június 15. napjától a temetést, valamint a házasságkötést követő családi rendezvény             
megtartható, ha a résztvevők száma nem haladja meg a 200 főt. 

(4) 2020. június 15. napjától a házasságkötés és a házasságkötést követő családi rendezvény             
vendéglátó üzletben, valamint szálláshelyen is megtartható és azon zenés szolgáltatás biztosítható. 

(5) A (3) bekezdés szerinti családi rendezvény során az e rendelet szerinti védőtávolság betartása              
kötelező. 

  

6. A felsőoktatási intézményekre vonatkozó intézkedések 

7. § (1) A felsőoktatási intézmény a hallgatók által a rektor döntése szerinti rendben látogatható. A                
felsőoktatási intézmény kollégiuma hallgatók általi látogatása tilos. 

(2) A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a rektor gondoskodik. 

  

7. Záró rendelkezések 

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. május 18-án lép hatályba. 

(2) A 9. § 2020. június 1-jén lép hatályba. 



9. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm.               
rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja. 

10. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó területen az egészség és élet megóvása, valamint a                
nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli       
intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése nem alkalmazható. 

(2) Felhatalmazást kap a kerületi önkormányzat polgármestere – mint a helyi önkormányzat            
képviselő-testülete hatáskörének gyakorlója a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes          
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján –, hogy              
önkormányzati rendeletben határozza meg a kerületi önkormányzat területén működő piac nyitva           
tartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályait. 

(3) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló            
2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ               
el, aki az e rendeletben meghatározott védelmi intézkedést, valamint a védőtávolság megtartásához            
szükséges feltételek biztosítására vonatkozó szabályokat megszegi. 

(4) A Szabs. tv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően a (3) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a                
pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint. 

(5) A (3) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a helyszíni bírság összege a Szabs. tv. 99. § (2)                 
bekezdésétől eltérően ötezer forinttól százezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén           
százötvenezer forintig terjed. 

11. § Hatályát veszti a kijárási korlátozás Budapest fővárosban és Pest megye területén való              
fenntartásáról szóló 169/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet. 

  

MK.114. 

A Kormány 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelete az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint             
a nyári táborok megszervezéséről 

1. Az óvodák és bölcsődék újranyitása 

1. § (1) 2020. május 25-étől a Budapest főváros területén kívül működő 

a) óvodák és 

b) bölcsődék, mini bölcsődék, családi bölcsődék és munkahelyi bölcsődék (a továbbiakban együtt:            
bölcsőde) a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a gyermekeket az óvodai nevelésben,            
illetve a bölcsődei ellátásban való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása            
nélkül fogadják. 



(2) 2020. június 2-ától a Budapest főváros területén működő óvodák és bölcsődék a veszélyhelyzet              
előtti szokásos rendben működnek, a gyermekeket az óvodai nevelésben, illetve a bölcsődei ellátásban             
való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül fogadják. 

(3) Az óvodák és a bölcsődék 2020. augusztus 31-éig legfeljebb két hétre zárhatnak be. 

2. Adatszolgáltatás 

2. § (1) Az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek számáról az óvodák naponta szolgáltatnak adatot               
a KIR rendszer használatával, a KIR rendszerben meghatározott adattartalommal, továbbá          
tájékoztatják az adott feladatellátási helyük szerinti település polgármesterét. 

(2) A fenntartó – a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az             
országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak szerint – a             
bölcsődében ellátott gyermekekről minden munkanap végéig adatot szolgáltat az igénybevevői          
nyilvántartásba. 

3. A nyári táborok szervezésével kapcsolatos rendelkezések 

3. § 2020. június 16. napjától a gyermek- és ifjúsági táborok – napközi és ottalvós szervezésben                
egyaránt – megtarthatóak. 

4. Záró rendelkezések 

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2020. május 25-én lép                   
hatályba. 

(2) A 7. § (2) és (3) bekezdése és a 8. § 2020. június 2-án lép hatályba. 

(3) Az 5. § 2020. június 8-án lép hatályba. 

5. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm.               
rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja. 

6. § 2020. május 25. napjától az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása               
érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.)          
Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése kizárólag a Budapest főváros területén működő bölcsődei ellátást              
végző intézmény és óvoda esetében alkalmazható. 

7. § (1) A veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről            
szóló 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. és 2. §-a – Budapest főváros                
kivételével – nem alkalmazható. 

(2) Az R. 

a) 3. § (1) bekezdésében a „veszélyhelyzet” szövegrész helyébe a „veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló             
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet)” szöveg, 



b) 3. § (5) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős              
miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg, 

c) 3. § (6) bekezdésében a „polgármesternek” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat            
polgármesterének, illetve a fővárosban a fővárosi kerületi polgármesternek” szöveg lép. 

(3) Hatályát veszti az R. 1. és 2. §-a. 

8. § Hatályát veszti az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása             
érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.)          
Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése. 

  

MK.118. 

A Kormány 220/2020. (V. 22.) Korm. rendelete az iskolák 2020. júniusi működéséről 

1. Az iskolák 2020. júniusi működése 

1. § (1) Az iskolák – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2020. június 2. és 2020. június 15.                   
között továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarend szerint működnek azzal, hogy a tantermen             
kívüli, digitális munkarend tapasztalatai alapján egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás szervezhető a           
tanulók felzárkóztatása céljából. 

(2) 2020. június 2. és 2020. június 26. között minden általános és középfokú iskola megszervezi a                
tanulók felügyeletét. A felügyelet keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy          
csoportos felzárkóztató foglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő        
foglalkozás tartható. 

(3) Ha a tanuló a lakóhelyétől eltérő településen jár iskolába, és a saját intézményében nem tud                
tanulófelügyeletben részt venni, felügyeletének ellátását a lakóhelye szerinti településen működő          
iskola nem tagadhatja meg. 

(4) A szakképzést folytató iskolák 2020. június 2-ától a veszélyhelyzetet megelőzően alkalmazott            
nappali vagy esti munkarendben, vagy tantermen kívüli, digitális munkarendben egyaránt          
működhetnek az iskola vezetőjének döntése szerint. 

2. Gyermekétkeztetés 

2. § Az iskolákban 2020. június 26-áig az intézményi gyermekétkeztetést a tanítási év szabályai              
szerint kell biztosítani. A felügyeletet igénybe nem vevő tanulók számára a szünidei            
gyermekétkeztetést a tanítási szünetre vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani. 

3. Adatszolgáltatás 

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



4. Záró rendelkezések 

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2020. június 2. napján lép                  
hatályba. 

(2) Az 5. § 2020. június 16. napján lép hatályba. 

5. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm.               
rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja. 

  

A Kormány 221/2020. (V. 22.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt a köznevelési             
intézmény működési engedély iránti kérelmének benyújtási határidejéről 

1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti             
veszélyhelyzetre (a továbbiakban: veszélyhelyzet) tekintettel a működési engedély iránti kérelem 

a) új iskola indítása esetén, valamint 

b) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (7) bekezdése szerinti esetben – a                 
nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 39. §             
(5) bekezdésében foglaltaktól eltérően – 2020-ban június 30-áig nyújtható be a kormányhivatalhoz. 

(2) Ha jogszabály az iskola pedagógiai programjának részeként a szakképzésről szóló törvény szerinti             
programkövetelménynek való megfelelés biztosítását írja elő, a programkövetelményre vonatkozó         
javaslatot a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 30. § (1) bekezdésétől eltérően e              
rendelet hatálybalépését követő naptól lehet benyújtani a szakképzésért felelős miniszternek. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti engedélyezési eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő harminc nap. 

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon                 
lép hatályba. 

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba. 

3. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm.               
rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja. 

  

A Kormány 227/2020. (V. 25.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető            
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása        
érdekében a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez         
szükséges intézkedésekről 

1. Értelmező rendelkezések 

1. § E rendelet alkalmazásában 



1. külföldi befektető: 

a) a 2. § (2) bekezdés szerinti meghatározott tevékenységet folytató, magyarországi székhelyű 

gazdasági társaságban, meghatározott tulajdonrészt, illetve befolyást szerző belföldön, az Európai          
Unió más tagállamában, az Európai Gazdasági Térség más tagállamában vagy a Svájci            
Államszövetségben bejegyzett jogi személy vagy egyéb szervezet is, ha a jogi személyben vagy egyéb              
szervezetben a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti többségi befolyással rendelkező          
személy az Európai Unión, az Európai Gazdasági Térségen, valamint a Svájci Államszövetségen            
kívüli állam állampolgára vagy ilyen államban bejegyzett jogi személy vagy egyéb szervezet, 

b) az Európai Unión, az Európai Gazdasági Térségen, valamint a Svájci Államszövetségen kívüli             
állam állampolgára vagy ilyen államban bejegyzett jogi személy vagy egyéb szervezet; 

2. stratégiai társaság: olyan magyarországi székhelyű korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen          
működő részvénytársaság vagy nyilvánosan működő részvénytársaság amely az 1. mellékletben          
meghatározott főtevékenységként vagy további tevékenységi körként végzett tevékenysége az         
energia-, a közlekedés, a kommunikáció ágazatba, valamint az Unióba irányuló közvetlen külföldi            
befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/452 európai           
parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti – beleértve a pénzügyi, hitel-                
és biztosítási ágazatokat is – stratégiai jelentőségű ágazatba tartozik. 

2. A külföldi befektető stratégiai társaságot érintő befektetésének feltételei 

2. § (1) Stratégiai társaság esetén – ha a szerződés megkötése, az egyoldalú jognyilatkozat megtétele               
vagy a társasági jogi határozat (a továbbiakban együtt: jogügylet) a (2)–(4) bekezdésben foglaltakat             
eredményezi – a belgazdaságért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) tett bejelentés és a             
bejelentés tudomásulvétele szükséges az alábbi jogügyletekkel összefüggésben: 

a) stratégiai társaságban fennálló tulajdoni részesedés részben vagy egészben, bármilyen tulajdonjog           
átruházási jogcímen – ideértve az apportálást is –, ingyenesen vagy visszterhesen történő átruházása, 

b) stratégiai társaságban történő tőkeemelés, 

c) stratégiai társaság átalakulása, egyesülése, szétválása, 

d) stratégiai társaság által átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátása, 

e) stratégiai társaság részvényén, üzletrészén haszonélvezeti jog alapítása. 

(2) Az 1. § 2. pontjában megjelölt ágazatokban 

a) az 1. § 1. pont a) alpontja szerinti külföldi befektető, valamint az Európai Unió más tagállamában,                 
az Európai Gazdasági Térség más tagállamában vagy a Svájci Államszövetségben bejegyzett jogi            
személy vagy egyéb szervezet 

aa) az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti jogügylet alapján közvetlenül vagy közvetett módon 



a stratégiai társaságban tulajdonrész megszerzése (a továbbiakban: tulajdonszerzés), 

ab) az (1) bekezdés d) pontja szerinti egyoldalú jognyilatkozat alapján közvetlenül vagy közvetett 

módon olyan kötvény tulajdonjogának a megszerzése, amelynek az átváltoztatása, átváltozása 

vagy az annak alapján történő részvényjegyzése (a továbbiakban: kötvény tulajdonjogának 

megszerzése), vagy 

ac) az (1) bekezdés e) pontja szerinti szerződés vagy egyoldalú jognyilatkozat alapján közvetlenül             
vagy közvetett módon tulajdoni hányadot megtestesítő üzletrészen vagy részvényen haszonélvezeti          
jog megszerzése (a továbbiakban együtt: haszonélvezeti jog megszerzése) 

következtében a stratégiai társaságban közvetlenül vagy közvetett módon a Polgári Törvénykönyvről           
szóló törvény szerinti többségi befolyást szerez, 

b) az 1. § 1. pontja szerinti külföldi befektető a tulajdonszerzés, a kötvény tulajdonjogának              
megszerzése vagy a haszonélvezeti jog megszerzése következtében a stratégiai társaságban          
közvetlenül vagy közvetetten legalább 10%-os részesedést szerez, és a befektetés összértéke eléri            
vagy meghaladja a 350 millió forintot. 

(3) A bejelentési kötelezettség akkor is fennáll, ha az 1. § 1. pontja szerinti külföldi befektető a                 
tulajdonszerzés, a kötvény tulajdonjogának megszerzése, illetve a haszonélvezeti jog megszerzése          
következtében az 1. § 2. pontjában megjelölt ágazatba tartozó stratégiai társaságban 15%-os, 20%-os             
vagy 50%-os részesedést szerez, vagy ha az 1. § 1. pontja szerinti külföldi befektető a               
tulajdonszerzésével, a kötvény tulajdonjogának megszerzésével, illetve a haszonélvezeti jog         
megszerzésével az 1. § 2. pontjában megjelölt ágazatba tartozó stratégiai társaságban külföldi            
befektetők együttes részesedése meghaladná a 25%-ot. 

(4) A miniszterhez tett bejelentés és a bejelentés tudomásulvétele szükséges az 1. § 2. pontjában               
megjelölt ágazatokba tartozó tevékenység folytatásához nélkülözhetetlen infrastruktúrák,       
berendezések átruházása és eszközök használati vagy működtetési jogának átengedése vagy ilyen           
eszközök biztosítékba adása (a továbbiakban együtt: üzemeltetési jog) esetén is, ha az üzemeltetési             
jogot külföldi befektető vagy olyan jogi személy vagy szervezet szerzi meg, amelyben külföldi             
befektető közvetlenül vagy közvetetten meghatározó részesedéssel rendelkezik. 

3. A miniszter eljárása 

3. § (1) A miniszter az e rendelet szerinti eljárást magyar nyelvű vagy magyar nyelvű hiteles fordítású                 
bejelentés alapján folytatja le, a bejelentési kötelezettség megsértése esetén az eljárás lefolytatásának            
utólagos bejelentés alapján vagy hivatalból is helye van. 

(2) A bejelentést 

a) a tulajdonszerzésre irányuló jogügylet létrehozását, 

b) a kötvény tulajdonjogának megszerzésére irányuló jogügylet létrehozását, 



c) a haszonélvezeti jog megszerzésére irányuló jogügylet létrehozását vagy 

d) az üzemeltetési jog megszerzésére irányul jogügylet létrehozását 

követő 10 napon belül kell benyújtani a miniszternek. 

(3) A bejelentést a külföldi befektető, a (2) bekezdés d) pontja esetén, ha az üzemeltetési jogot nem a                  
külföldi befektető szerzi meg, az üzemeltetési jogot megszerző jogi személy vagy szervezet és a              
külföldi befektető közösen köteles benyújtani (ezen alcímben a továbbiakban: bejelentő). 

(4) A miniszter előtti, e rendelet szerinti eljárásban a jogi képviselet kötelező. 

(5) A bejelentő által aláírt és a jogi képviselő által – a jogi képviselő tevékenysége során használandó,                 
törvényben előírt – elektronikus aláírással ellátott bejelentést írásban, elektronikus úton a miniszternek            
címezve a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett ügyfélszolgálati elérhetőségre kell           
benyújtani. 

(6) Az e rendelet szerinti bejelentési kötelezettség nem érinti a más jogszabályban meghatározott, a              
tulajdonszerzéssel, haszonélvezeti jog megszerzésével, kötvény tulajdonjogának megszerzésével,       
üzemeltetési jog megszerzésével összefüggő bejelentési vagy engedélyezési kötelezettséget. 

4. § (1) A bejelentésnek tartalmaznia kell 

a) a külföldi befektető természetes személy 

aa) természetes személyazonosító adatait és magyarországi lakcímadatát vagy – magyarországi 

lakcímadat hiányában – külföldi lakó- vagy tartózkodási helyét, 

ab) állampolgárságát, valamint 

ac) elektronikus vagy postai kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét, 

b) a külföldi befektető jogi személy vagy egyéb szervezet 

ba) nevét, székhelyét és – ha van – magyarországi fióktelepének címét, 

bb) hivatalos nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat ellátó állam megjelölését, 

bc) elektronikus vagy postai kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét, valamint 

c) a külföldi befektető képviseletében eljáró jogi képviselő adatait. 

(2) A bejelentéshez elektronikus úton mellékelni kell 

a) a jogügylet részletes leírását, 



b) a tulajdonszerzésre, a kötvény tulajdonjogának megszerzésére, a haszonélvezeti jog megszerzésére,           
az üzemeltetési jog megszerzésére irányuló jogügylet, és az azok szempontjából releváns és lényeges             
körülmények részletes leírását, 

c) a jogügylettel összefüggésben keletkezett iratokat, ideértve minden olyan okiratot, amely 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         
irányuló jogügylet alapjául szolgáló valamennyi okiratot, valamint ezekkel kapcsolatban létrejött          
társasági iratokat, határozatokat. 

5. § 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. 

6. § A bejelentés megérkezéséről a miniszter haladéktalanul, de legfeljebb nyolc napon belül             
elektronikus úton írásbeli értesítést küld, amely tartalmazza 

a) a bejelentés megérkezésének napját, 

b) a bejelentő nevét és jogi képviselőjét, 

c) annak megjelölését, hogy tulajdonszerzésére, kötvény tulajdonjogának megszerzésére,        
haszonélvezeti jog megszerzésére, üzemeltetési jog megszerzésére került-e sor, valamint 

d) az arra vonatkozó figyelemfelhívást, hogy az értesítés csak a bejelentés megérkezésének tényéről             
szól, és nem tekinthető a bejelentés tudomásulvételének. 

7. § (1) A 8. § (1) bekezdés a) pontja szerinti vizsgálat alapján a miniszter a bejelentésben és                  
mellékleteiben meg nem jelölt további adatok és információk közlését, illetve a bejelentéshez nem             
mellékelt további iratok eredeti vagy hiteles másolati példányának benyújtását 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. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti felhívás eredménytelensége esetén a miniszter a benyújtott iratok alapján              
vizsgálja meg a bejelentést. 

8. § (1) A miniszter a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul megvizsgálja, hogy 

a) a bejelentés megfelel-e a 4. §-ban rögzített feltételeknek, 

b) a bejelentő által a tulajdonszerzés, a kötvény tulajdonjogának megszerzése, a haszonélvezeti jog             
megszerzése, az üzemeltetési jog megszerzése esetén fennáll-e Magyarország államérdekének,         
közbiztonságának, közrendjének sérelme vagy veszélyeztetése, illetve ezek bekövetkezésének        
lehetősége, különös tekintettel az alapvető társadalmi szükségletek ellátásának biztonságára,         
összhangban az Európai Unió Működéséről szóló szerződés 36., 52. (1) és 65. (1) cikkeivel, 



c) a bejelentő közvetlenül vagy közvetve nem az Európai Unióhoz tartozó állam közigazgatási             
szervének – beleértve az állami szerveket vagy a fegyveres erőket is – ellenőrzése alatt áll, akár                
tulajdonosi szerkezete vagy akár jelentős finanszírozása révén, 

d) a bejelentő biztonságot vagy közrendet érintő tevékenységben már érintett volt az Európai Unió              
egyik tagállamában, illetve 

e) komoly kockázata áll fenn annak, hogy a bejelentő illegális vagy bűncselekménybe ütköző             
tevékenységet fog folytatni. 

(2) A miniszter legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított negyvenöt napon – vagy a (3)              
bekezdés szerinti esetben az ott meghatározott határidőn – belül, ha az (1) bekezdés b)–e) pontjában               
meghatározott körülmény 

a) nem áll fenn, a bejelentés tudomásulvételét írásban visszaigazolja, vagy 

b) fennáll, a miniszter a tulajdonszerzést, a kötvény tulajdonjogának megszerzését, a haszonélvezeti            
jog megszerzését, az üzemeltetési jog megszerzését megtiltja (a továbbiakban együtt: tiltó döntés). 

(3) Különösen indokolt esetben a miniszter a (2) bekezdés szerinti ellenőrzés időtartamát legfeljebb             
tizenöt nappal meghosszabbíthatja, amelyről a bejelentőt – tizenöt napos határidő letelte előtt –             
írásban értesíti. 

9. § (1) A miniszter a tiltó döntést köteles megindokolni. Az indokolásban meg kell jelölni, hogy a                 
tulajdonszerzés, a kötvény tulajdonjogának megszerzése, a haszonélvezeti jog megszerzése, az          
üzemeltetési jog megszerzése által a 8. § (1) bekezdés b) pontja szerinti mely érdek sérül vagy                
veszélyeztetett, illetve a 8. § (1) bekezdés mely pontjába való ütközést állapított meg. Az              
indokolásban fel kell hívni a kérelmező figyelmét a tiltó döntés elleni jogorvoslat e rendelet szerinti               
szabályaira. 

(2) A tiltó döntés indokolása minősített adatot nem tartalmazhat. 

10. § (1) A bejelentő a tiltó döntést az eljárás lényeges szabályainak megsértése miatt, valamint a 9. §                  
szerinti minősítéssel összefüggésben közigazgatási nemperes eljárásban megtámadhatja. Az eljárásra         
a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes. 

(2) Az eljárásban a jogi képviselet kötelező. 

(3) A kérelemről a bíróság a beérkezését követő 30 napon belül dönt. Ha a bíróság a jogsértést                 
megállapítja, a határozatot hatályon kívül helyezi, és a minisztert új eljárásra kötelezi. Azonnali             
jogvédelem biztosításának az eljárásban nincs helye. 

(4) A miniszter a bejelentő személyes adatait az eljárás során, valamint a bejelentés ellenőrzése              
céljából 

a) tiltó döntés meghozatala esetén a bejelentés benyújtását követő 5 évig, bírósági jogorvoslati eljárás              
esetén annak jogerős befejezésétől számított 5 évig, 



b) a bejelentés tudomásulvételének visszaigazolása esetén a külföldi befektető tulajdonjoga,          
haszonélvezeti joga vagy a kötvény tulajdonjoga fennállása idejéig 

kezeli. 

11. § (1) Az e rendelet szerinti bejelentési kötelezettség teljesítését a miniszter ellenőrzi. 

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a bejelentő az e rendelet                
szerinti kötelezettségeit nem teljesítette, a miniszter a 12. § szerint bírságot szab ki, és ha 

a) a bejelentő általi tulajdonszerzéssel, kötvény tulajdonjogának megszerzésével, a haszonélvezeti jog           
megszerzésével, az üzemeltetési jog megszerzésével összefüggésben nem áll fenn a 8. § (1) bekezdés              
b)–e) pontja szerinti körülmény, a bejelentés tudomásulvételét írásban visszaigazolja, 

b) a bejelentő általi tulajdonszerzéssel, kötvény tulajdonjogának megszerzésével, a haszonélvezeti jog           
megszerzésével, az üzemeltetési jog megszerzésével összefüggésben fennáll a 8. § (1) bekezdés b)–e)             
pontja szerinti körülmény, tiltó döntést hoz. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés határidejére a 8. § (2) és (3) bekezdését kell megfelelően                
alkalmazni. 

(4) Nem folytatható hatósági ellenőrzés, illetve a jogsértés megállapítására irányuló eljárás az e             
rendelet szerinti bejelentés elmulasztása 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. 

12. § (1) Azt, aki az e rendelet szerinti bejelentéssel összefüggő kötelezettségét megszegi, amennyiben              
a cselekménye bűncselekményt nem valósít meg, valamint e rendelet által előírt érvénytelenségek            
fennállása mellett a miniszter – az eset összes körülményének vizsgálatával – a tranzakció értékének              
kétszereséig terjedő, de 

a) természetes személy külföldi befektető esetén legalább 100 000 forintot meghaladó, 

b) jogi személy vagy egyéb szervezet külföldi befektető esetén legalább a tulajdonszerzéssel, a             
kötvény tulajdonjogának megszerzésével, a haszonélvezeti jog megszerzésével, az üzemeltetési jog          
megszerzésével érintett stratégiai társaság legutolsó üzleti évében elért nettó árbevételének 1%-át           
meghaladó közigazgatási bírsággal sújtható. 

(2) A bírság megfizetésére fizetési kedvezmény nem engedélyezhető. 

13. § A bejelentésre – az e rendeletben foglalt eltérésekkel – megfelelően alkalmazni kell az általános                
közigazgatási 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. 



14. § (1) A bejelentés tudomásulvételéről szóló visszaigazolásokról, valamint a tiltó döntésekről a             
miniszter nyilvántartást vezet. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban rögzített adatokat a 11. § (4) bekezdésében megjelölt              
határidő elteltével törölni kell. 

4. A miniszter eljárásával összefüggő egyes jogkövetkezmények 

15. § (1) A 2. § (1) bekezdés a)–c) pontjai és a 2. § (2)–(4) bekezdése szerinti esetben a stratégiai                    
társaság 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. 

(2) A 2. § (1) bekezdés a)–c) pontjai és a 2. § (3) bekezdése szerinti esetben a stratégiai társaság                   
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. 

(3) A stratégiai társaság a 2. § (1) bekezdésben megjelölt jogügylettel összefüggő, a             
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a             
továbbiakban: Ctv.) szerinti változásbejegyzési eljárásban, a 2. § (1) bekezdés c) pontja esetén             
cégbejegyzési eljárásban köteles a cégbejegyzési, változásbejegyzési kérelemhez teljes bizonyító erejű          
magánokiratba foglalt nyilatkozatot csatolni arról, hogy stratégia társaságnak minősül, továbbá köteles           
csatolni az e rendelet alapján tett bejelentés tudomásulvételének visszaigazolását. 

E bekezdés szerinti esetben a Ctv. 50. § (5) bekezdésében és 57. § (3) bekezdésében meghatározott                
kérelembenyújtási határidő a bejelentés miniszter általi tudomásulvétele visszaigazolásának        
kézhezvételét követő naptól kezdődik. 

(4) A stratégiai társaság, valamint az érintett társaság tekintetében a cégnyilvántartásba a bejelentés             
tudomásulvétele visszaigazolásának hiányával vagy a miniszter tiltó döntése ellenére bejegyzett adatot           
a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében törli. 

16. § (1) Semmis az a szerződés, egyoldalú jognyilatkozat vagy társasági jogi határozat, amelyet 

a) e rendelet rendelkezéseibe ütközően vagy 

b) a miniszter tiltó döntésének figyelmen kívül hagyásával hoztak meg. 

(2) Az (1) bekezdés a) pontja esetén a szerződés, egyoldalú jognyilatkozat vagy társasági jogi              
határozat a meghozatalának időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a 11. § szerinti             
vizsgálat eredményeként a miniszter megállapítja, hogy a szerződés, egyoldalú jognyilatkozat vagy           



társasági jogi határozat meghozatalát nem tiltotta volna meg, ezáltal az érvénytelenség okát            
határozatával utólag kiküszöböli. 

(3) Az érvénytelenség okának utólagos kiküszöbölése esetén a felek úgy kötelesek eljárni, mintha a              
szerződés, egyoldalú jognyilatkozat vagy társasági jogi határozat a meghozatalának időpontjától          
érvényes lett volna. 

5. Záró rendelkezések 

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép                  
hatályba. 

(2) A 18. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba. 

18. § A Kormány e rendelet hatályát 2020. december 31-ig meghosszabbítja. 

19. § E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését követően létrejött, 2. § (1) bekezdése               
szerinti jogügyletek esetén kell alkalmazni. 

20. § E rendelet hatálya nem terjed ki a végrehajtási és felszámolási eljárásban történő tulajdonjog               
átruházásra, valamint a jelen rendelet hatálybalépésekor óvadékban lévő részvények tulajdonjogának          
az óvadék érvényesítése következtében történő tulajdonjog-átszállása esetére. 

  

A Kormány 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes             
eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet           
kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok módosításáról szóló       
90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról 

1. A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III.            
31.) Korm. rendelet módosítása 

1. § A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III.             
31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Veir.) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„12. § A veszélyhelyzet ideje alatt az összbírói értekezlet és a Kúria teljes ülése – a rendezvények                 
megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően – megtartható.” 

2. § A Veir. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„21. § (1) Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, a veszélyhelyzet a határidők folyását nem érinti. 

(2) Ha a bíróság az e rendelet hatálybalépése és a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes               
eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet           
kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok módosításáról szóló 90/2020.        
(IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 229/2020. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban:             
Módr.) hatálybalépése közötti időszakban beszerezte a tárgyalás mellőzésével lefolytatott perfelvétel          
lezárásához szükséges – a jogvita kereteit meghatározó – nyilatkozatokat, 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. 

(3) Ha a bíróság az e rendelet hatálybalépése és a Módr. hatálybalépése közötti időszakban a               
perfelvétel lefolytatását megkezdte, de a felek a Módr. hatálybalépéséig még nem tették meg             
valamennyi, a jogvita kereteit meghatározó nyilatkozataikat, a bíróság a perfelvételt a perfelvételi            
tárgyalás kitűzésével vagy a Pp. 197. § (1) bekezdés b) és 

c) pontja szerinti eljárással folytatja. 

(4) Ha a bíróság ideiglenes intézkedést – erre irányuló kérelem esetén – a perindítást megelőzően               
elrendel, a per megindítására a bíróság által megállapított határidő a veszélyhelyzet megszűnését            
követő napon kezdődik.” 

3. § A Veir. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„23. § (1) Ha járványügyi intézkedések indokolják, a tárgyalás elektronikus hírközlő hálózat vagy más              
elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján is megtartható. 

(2) A bíróság a tárgyalásról a nyilvánosságot akkor is kizárhatja, ha az a járványügyi intézkedésnek 

a tárgyalóteremben történő betarthatóságát biztosítja.” 

4. § A Veir. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„28. § (1) Ha az e rendelet hatálybalépése és a Módr. hatálybalépése közötti időszakban a bíróság                
írásban figyelmeztette a feleket 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. 

(2) Ha az e rendelet hatálybalépése és a Módr. hatálybalépése közötti időszakban a bíróság a Pp.                
hatálya alá tartozó peres eljárásokban az érdemi tárgyalást, az 1952-es Pp. hatálya alá tartozó              
perekben a tárgyalást még nem tűzte ki – ideértve azt az esetet is, ha a bíróság a személyes                  
közreműködést igénylő eljárási cselekményt az e rendelet hatálybalépése és a Módr. hatálybalépése            
közötti időszakban hatályos rendelkezések szerint tárgyaláson kívül nem tartotta lefolytathatónak, és           
ezért az eljárás megakadt –, valamint, ha az (1) bekezdés szerinti eljárásnak nincs helye, a bíróság az                 
eljárást a tárgyalás kitűzésével folytatja. 

(3) Ha az e rendelet hatálybalépése és a Módr. hatálybalépése közötti időszakban hatályos             
rendelkezések szerint a bíróság a Pp. hatálya alá tartozó peres eljárásokban az érdemi tárgyalást, az               
1952-es Pp. hatálya alá tartozó perekben a tárgyalást kitűzte, a bíróság a Pp. 226. § (3) bekezdésének                 
vagy az 1952-es Pp. 125. § (5) bekezdésének alkalmazásával meghatározza a tárgyalás helyét –              
kivéve a 23. § (1) bekezdésében foglalt esetet – és erről értesíti a tárgyalásra megidézetteket. 

(4) Ha az e rendelet hatálybalépése és a Módr. hatálybalépése közötti időszakban hatályos             
rendelkezések szerint a bíróság 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.” 

5. § A Veir. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„29. § (1) A fellebbezési és felülvizsgálati eljárásban eljáró bíróság a továbbiakban is tárgyaláson              
kívül jár el, ha az e rendelet hatálybalépése és a Módr. hatálybalépése közötti időszakban értesítette a                
feleket a tárgyaláson kívüli elbírálásról. 

(2) Ha a bíróságnak az e rendelet hatálybalépése és a Módr. hatálybalépése közötti időszakban              
hatályos rendelkezések szerinti, a tárgyaláson kívüli elbírálásról szóló értesítését követően a felek            
közös kérelemben kérik a tárgyalás megtartását, a bíróság kitűzi a tárgyalást.” 

6. § A Veir. 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„39. § (1) Ha járványügyi intézkedések indokolják, a tárgyalás elektronikus hírközlő hálózat vagy más              
elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján is megtartható. 

(2) A bíróság a tárgyalásról a nyilvánosságot akkor is kizárhatja, ha az a járványügyi intézkedésnek 

a tárgyalóteremben történő betarthatóságát biztosítja.” 

7. § A Veir. 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„41. § (1) A Módr. hatálybalépését követően előterjesztett keresetlevél alapján indult eljárásokban            
tárgyaláson kell eljárni, ha azt a fél vagy az érdekelt jogszabályi rendelkezés alapján kéri. 

(2) Ha az e rendelet hatálybalépése és a Módr. hatálybalépése közötti időszakban a bíróság értesítette               
a feleket a tárgyaláson 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. 

(3) Ha az e rendelet hatálybalépése és a Módr. hatálybalépése közötti időszakban hatályos             
rendelkezések szerint a felperes 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 tizenöt napon belül intézkedik. 

(4) Ha az e rendelet hatálybalépése és a Módr. hatálybalépése közötti időszakban hatályos             
rendelkezések előírásai szerint a személyes közreműködést igénylő eljárási cselekmény miatt az           
eljárás megakadt, a bíróság a tárgyalás kitűzése vagy az eljárási cselekmény lefolytatása iránt Módr.              
hatálybalépését követő naptól számított tizenöt napon belül intézkedik. 

(5) Ha az e rendelet hatálybalépése és a Módr. hatálybalépése közötti időszakban a bíróság írásban               
figyelmeztette a feleket 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. 

(6) Ha az e rendelet hatálybalépése és a Módr. hatálybalépése közötti időszakban hatályos             
rendelkezések szerint a bíróság 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.” 

8. § A Veir. 50. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Ha a büntetőeljárásban részt vevő személyek személyes jelenlétével járó eljárási cselekmény nem             
jár az elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés szabályainak          
megszegésével, a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság az eljárási cselekményen való jelenlétet              
ebben az esetben is elsősorban telekommunikációs eszköz útján biztosítja.” 

  

9. § A Veir. a következő 98. és 99. §-sal egészül ki: 

„98. § E rendeletnek a Módr.-rel módosított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésének napján            
folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 

99. § (1) A büntetőeljárásban a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő határidőket a korábbi             
jogszabály szerint kell számolni. 

(2) Ha a büntetőeljárásban a Módr. hatálybalépésének időpontjában az ügyben előkészítő ülés            
tartására nem került sor, a bíróság a vádirat kézbesítésétől számított hat hónapon belül tart előkészítő               
ülést.” 

10. § Hatályát veszti a Veir. 

1. 26. §-a, 

2. 37. § (1) bekezdése, 

3. 49. §-a, 

4. 53. §-a, 

5. 58. és 59. §-a, 

6. 62. §-ában és 66. § (1) bekezdésében az „alkalmanként” szövegrész, 

7. 67. §-a, 

8. 68. § (3) bekezdése, 

9. 72. §-a, 

10. 74. § (3) bekezdése, 

11. 76. és 77. §-a, 



12. 79. § (2) bekezdése, 

13. 80. §-a, 

14. 91. és 92. §-a és 

15. 94. §-a. 

20. § Ez a rendelet 2020. június 1. napján lép hatályba. 

  

A Kormány 231/2020. (V. 25.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során a személy- és             
vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV.         
10.) Korm. rendelet módosításáról 

1. § A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő             
rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a            
következő 8/A. §-sal egészül ki: 

„8/A. § (1) Ha a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámoló készítésére kötelezett jogi                
személy létesítő okirata 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 rendelet hatálybalépését megelőző üzleti            
évre vonatkozó beszámolóról szóló döntés meghozataláig egyéb ügyben kizárólag valamennyi tag           
egyhangú határozatával hozhat határozatot. 

(2) Az (1) bekezdésbe ütköző határozat érvénytelen, és annak alapján a jogi személyt nyilvántartó              
szerv a jogi személyre vonatkozó adatváltozást nem vehet nyilvántartásba.” 

  

2. § A Korm. rendelet a következő 40. §-sal egészül ki: 

„40. § E rendeletnek a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére             
vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló           
231/2020. (V. 25.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: 231/2020. Korm. rendelet) megállapított 8/A.            
§-át alkalmazni kell akkor is, ha a 231/2020. Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően hívták össze              
a döntéshozó szerv ülését, vagy kezdeményezték a döntéshozó szerv döntéshozatalát, azonban a            
döntéshozatalra a 231/2020. Korm. rendelet hatálybalépése napján még nem került sor.” 

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

  

 

 



MK.123. 

A Kormány 240/2020. (V. 27.) Korm. rendelete a fővárosi védelmi intézkedések következő            
üteméről 

1. A rendelet hatálya 

1. § (1) E rendelet hatálya Budapest főváros területére terjed ki. 

(2) E rendelet hatálya alá tartozó területen a fővárosi védelmi intézkedésekről szóló 211/2020. (V.              
16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: védelmi intézkedésekről szóló rendelet) az e rendeletben            
meghatározott eltérésekkel alkalmazandó. 

2. A vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések 

2. § (1) A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében – így különösen az étteremben, a kávézóban, a                 
cukrászdában, a büfében, a presszóban – a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása –                
a (2) bekezdésben meghatározottak szerint – megengedett. 

(2) A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében 

a) az ott dolgozók – a vendégek által látogatható területen – kötelesek a szájat és az orrot eltakaró                  
eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni, és 

b) a védelmi intézkedésekről szóló rendelet szerinti védőtávolság betartása kötelező. 

3. A játszóterekre vonatkozó rendelkezés 

3. § A szabadtéren lévő játszótér nyitva tarthat és látogatható. 

4. A szálláshelyekre vonatkozó védelmi intézkedések 

4. § (1) A kereskedelemről szóló törvény szerinti szálláshely fogadhat vendéget, és a vendégek              
számára az ott-tartózkodás megengedett. 

(2) A szálláshelyen üzemeltetett vendéglátó helyiségekre a vendéglátó üzletekre vonatkozó szabályok           
irányadóak. 

5. Záró rendelkezések 

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. május 29-én lép hatályba. (2)                   
A 6. § 2020. június 12-én lép hatályba. 

6. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm.               
rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja. 

7. § Felhatalmazást kap a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere – mint a helyi önkormányzat              
képviselőtestülete hatáskörének gyakorlója, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes          
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján –, hogy a               



vendéglátóhelyek közterület-használatának elősegítésére, akár a rendelkezésre bocsájtott közterületek        
méretének növelésével, intézkedést tegyen. 

8. § A védelmi intézkedésekről szóló rendelet 10. § (3) bekezdésében az „e rendeletben” szövegrész               
helyébe az „e rendeletben, valamint a fővárosi védelmi intézkedések következő üteméről szóló            
240/2020. (V. 27.) Korm. rendeletben” szöveg lép. 

A Kormány 241/2020. (V. 27.) Korm. rendelete a szabadtéri rendezvényekről 

1. A rendelet hatálya 

1. § E rendelet hatálya nem terjed ki 

a) a vallási közösség szertartására, 

b) a polgári házasságkötésre, 

c) a temetésre, 

d) a védelmi intézkedések következő üteméről szóló 207/2020. (V. 15.) Korm. rendelet és a fővárosi               
védelmi intézkedésekről szóló 211/2020. (V. 16.) Korm. rendelet szerinti családi rendezvényre, 

e) a gyűlésre, 

f ) a szabadtéri múzeumra és 

g) az állatkertre. 

2. Általános rendelkezések 

2. § (1) Ha a rendezvényre vonatkozó jogszabályban, valamint az e rendeletben meghatározott             
feltételeket a rendezvény szervezője (a továbbiakban: szervező) biztosítja, a szabadtéri rendezvény –            
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése,          
illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása          
érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm.            
rendelettől eltérően – megtartható, a szabadtéri rendezvény helyszínén való tartózkodás megengedett. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti feltétellel a szabadtéri sportrendezvény a sportrendezvényekkel és            
sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről szóló 170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés             
a) pontjától eltérően nézők részvételével megtartható. 

(3) E rendelet alkalmazásában szabadtéri rendezvény az olyan rendezvény, amely teljes időtartamában            
minden oldalról fallal körülhatárolt, fedett épületen kívül zajlik. 

(4) Szabadtéri rendezvénynek minősül az a (3) bekezdés szerinti rendezvény, amely során a nézőket               
az időjárás viszontagságaitól sátorral védik (például cirkuszsátor). 



(5) Szabadtéri rendezvénynek minősül az a (3) bekezdés szerinti rendezvény, amely a rendezvény             
céljából épített fallal körülhatárolt, fedetlen vagy részben fedett létesítményben zajlik (például           
stadion, uszoda, szabadtéri színpad, szabadtéri mozi). 

(6) E rendelet alkalmazásában rendezvény különösen a sportrendezvény, valamint 

a) a színházi előadás, 

b) a mozi, 

c) a cirkusz, 

d) a muzeális intézményen kívül rendezett képzőművészeti kiállítás, 

e) az irodalmi és könyvszakmai rendezvény, 

f ) a közgyűjtemény, közművelődési intézmény, illetve közösségi színtér által szervezett rendezvény            
[az a)–f) pont a továbbiakban együtt: kulturális rendezvény]. 

3. A nemzeti parkra vonatkozó szabályok 

3. § (1) A természet védelméről szóló törvény szerinti nemzeti park igazgatóságok által fenntartott              
szabadtéri bemutató létesítmény (a továbbiakban: bemutató létesítmény) látogatható. 

(2) A szabadtéri bemutató létesítmény látogatása során mindenki köteles a másik embertől lehetőség             
szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. 

(3) A szabadtéri bemutató létesítményt fenntartó nemzeti park igazgatóság vezetője intézkedik olyan            
működési rend kialakításáról, amely biztosítja a (2) bekezdésben meghatározott feltétel teljesülését. 

4. Kulturális és sportrendezvények látogatására vonatkozó közös szabályok 

4. § (1) Ha a szabadtéri rendezvény nézőterén ülőhelyek kerültek kialakításra, akkor a nézők – a                
páholyok kivételével – 

a) csak minden negyedik ülőhelyet foglalhatják el, két néző között három ülőhelyet üresen kell              
hagyni, és 

b) a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket nem foglalhatják el, 

azzal, hogy az egymás mellett és a különböző sorokban ülők között is lehetőség szerint legalább 1,5                
méteres távolságot (a továbbiakban: védőtávolság) kell biztosítani. 

(2) A szabadtéri rendezvény során a nézők – a nézőtéren kialakított ülőhelyeken kívül – a               
védőtávolságot kötelesek egymástól megtartani, különösen 

a) a páholyokban, 

b) a szabadtéri rendezvény szünetében, 



c) a szabadtéri rendezvény létesítményének területén, illetve a szabadtéri rendezvény helyszínén           
található vendéglátó üzletben, valamint 

d) az olyan szabadtéri rendezvényen, amely helyszínén ülőhelyek nem kerültek kialakításra. 

(3) Az e rendelet szerinti védelmi intézkedések betartásához szükséges feltételek biztosítása a            
szervező felelőssége. 

(4) A szervező gondoskodik a szabadtéri rendezvény azon látogatójának szabadtéri rendezvény           
helyszínéről történő eltávolításáról, aki e rendelet szerinti védelmi intézkedéseket megszegi. 

5. Egyes rendezvényen való részvétel tilalma 

5. § (1) Függetlenül annak nyilvánosságától, tilos tartózkodni a nem zárt helyen tartott, a (2) bekezdés                
szerinti zenés, táncos rendezvény helyszínén. 

(2) Zenés, táncos rendezvény a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban           
tartott, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként          
nyújtó rendezvény (például: fesztivál, könnyűzenei koncert, táncház, táncklub, diszkó, rockklub),          
amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni. 

6. Záró rendelkezések 

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép                  
hatályba. 

(2) A 7. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba. 

7. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm.               
rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja. 

  

MK.127. 

A Kormány 248/2020. (V. 28.) Korm. rendelete az autós könnyűzenei koncertek megtartásáról 

1. § (1) Ha a rendezvényre vonatkozó jogszabályban, valamint az e rendeletben meghatározott             
feltételeket a rendezvény szervezője (a továbbiakban: szervező) biztosítja az autós könnyűzenei           
koncert – az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány           
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének          
megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III.           
16.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésétől, valamint a szabadtéri rendezvényekről szóló 241/2020. (V.              
27.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésétől eltérően – megtartható. 

  



(2) Az autós könnyűzenei koncert olyan élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként            
nyújtó rendezvény, amely során a közönség tagjai a rendezvény helyszínére jutás céljából használt             
személygépjárműben tartózkodnak a rendezvény során. 

2. § (1) A szervező határozza meg az autós könnyűzenei koncert látogatásának feltételeit. 

(2) A szervező a közönség tagjait az (1) bekezdés szerinti feltételekről tájékoztatja. Az (1) bekezdés               
szerinti feltételek betartatása a szervező felelőssége. 

3. § (1) Ez a rendelet 2020. május 29-én lép hatályba. 

(2) Ez a rendelet 2020. május 31-én hatályát veszti. 

  

MK.125. 

2020. évi XXVIII. törvény az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött            
szerepének megerősítéséről 

Hatályba lép: 2020. augusztus 1 

  

2020. évi XXX. törvény egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes           
vagyonjuttatásról 

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 

módosítása 

2. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 6.               
§-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 

„(7) A jegyző e törvény alapján meghozott döntésével szemben nincs helye fellebbezésnek.” 

3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása 

3. § Hatályát veszti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/A.                
§ (7) bekezdésében az „ , a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog                
gyakorlásáról” szövegrész. 

5. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása 

5. § Hatályát veszti a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 

a) 91. § (6) bekezdése, 

b) 91/A. § (3) bekezdése, 



c) 110/C. §-a. 

6. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása 

6. § Hatályát veszti a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/C. §-a. 

9. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény             
módosítása 

9. § Hatályát veszti a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.               
törvény 

a) 127. § (5) bekezdése, 

b) 145. § (8) bekezdésében az „ , a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett                 
joggyakorlásáról” szövegrész. 

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

10. § (1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a               
továbbiakban: Étv.) 54. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az épített környezet elemeit (a közterületet, az építési telkeket és területeket, építményeket,             
építményrészeket, építményegyütteseket, burkolt és zöldfelületeket) – a jó műszaki állapot folyamatos           
fenntartása mellett – csak a jellegük szerinti rendeltetésüknek, a rájuk vonatkozó előírásoknak és             
hatósági engedélyeknek megfelelő célra és módon szabad használni.” 

(2) Az Étv. 54. §-a a következő (5b)–(5f) bekezdéssel egészül ki: 

„(5b) Ha a közterület használatára az Alaptörvény J) cikk (2) bekezdésében meghatározott hivatalos             
állami ünnep (a továbbiakban: állami ünnep) méltó megtartásával összefüggésben kerül sor, az állami             
ünnep – előkészítést és a lebonyolítást is magában foglaló – megtartásával kapcsolatos közfeladat             
ellátására kijelölt szervezet (a továbbiakban: állami ünnep megszervezője) az állam, illetve a fővárosi             
vagy a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában álló, az (5c) bekezdésben meghatározott           
közterületeket – legfeljebb az augusztus 15–25. napja közötti időszakra korlátozódóan – díjmentesen            
használhatja. 

(5c) Az (5b) bekezdés szerinti közterületek: 

a) a világörökségről szóló törvény alapján meghatározott fővárosi világörökségi területek, 

b) az Árpád híd területe, 

c) a Petőfi híd területe, 

d) a Rákóczi híd területe, 

e) a Margitsziget területe, 



f ) az Óbudai-sziget területe. 

(5d) A tulajdonos fővárosi önkormányzat vagy fővárosi kerületi önkormányzat, vagy az állami            
tulajdonban álló közterület vagyonkezelője (a továbbiakban együtt: tulajdonos) az (5b) és (5c)            
bekezdés szerinti közterület használatát és a területfoglalást az ott meghatározott időszakra, az (5b)             
bekezdéstől eltérő célra – kormányrendeletben foglaltak szerint – az állami ünnep megszervezője 

a) felé tett előzetes értesítés alapján, és 

b) előzetes egyetértő nyilatkozata beszerzését követően 

engedélyezheti, valamint köthet ezekre vonatkozóan szerződést. 

(5e) Az állami ünnep megtartása érdekében a közterület használatának időtartamáról, valamint a            
közterülethasználattal érintett területekről az állami ünnep megszervezője az állami ünnepet megelőző           
hatvanadik napig tájékoztatja a tulajdonost. A tájékoztatás megtételét követően az (5d) bekezdést a             
tájékoztatásban nem szereplő közterületre a tárgyévre vonatkozóan nem kell alkalmazni. 

(5f ) Az (5b) és (5c) bekezdés alá tartozó 

a) kiemelt nemzeti emlékhely tekintetében – az (5d) és (5e) bekezdéstől eltérően – a kiemelt nemzeti                
emlékhely használatának rendjére vonatkozó, 

b) Budai Palotanegyed tekintetében – az (5d) és (5e) bekezdéstől eltérően – a Budai Palotanegyedben               
lévő közterület használatának általános szabályaira vonatkozó, jogszabályban meghatározottakat kell         
alkalmazni.” 

(3) Az Étv. 54. §-a a következő (5g) és (5h) bekezdéssel egészül ki: 

„(5g) Az állami ünnep megtartása érdekében szükséges, közigazgatási hatósági engedélyhez vagy           
bejelentéshez kötött tevékenység vonatkozásában a Kormány rendeletben 

a) állapítja meg az eljárás sajátos – kormányrendelettől vagy miniszteri rendelettől eltérő – szabályait, 

b) jelöli ki az eljáró hatóságot. 

(5h) Az állami ünnep megtartásával összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokban 

a) az ügyintézési határidő – ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg – tíz nap, 

b) a szakhatósági eljárás ügyintézési határideje – ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít              
meg – öt nap.” 

(4) Az Étv. 57/C. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Az építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel megvalósuló, 400 m2-nél nagyobb bruttó            
alapterületű kereskedelmi építmény építésének, átalakításának, valamint a 400 m2-t meghaladó bruttó           
alapterületre való bővítésének építésügyi hatósági engedélyezési eljárásában az országos         
illetékességgel eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetője (a továbbiakban:        



Kormányhivatal) – amennyiben annak törvényi és kormányrendeleti feltételei fennállnak –          
szakkérdésben nyilatkozik. A szakkérdésben született nyilatkozattól az építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárás során hozott döntésben nem lehet eltérni. 

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti engedélyezési eljárásban a Kormányhivatal szakkérdés           
elbírálására irányuló nyilatkozatának van helye, az építésügyi hatóság ügyintézési határideje 75 nap,            
amely határidőbe nem számít bele a szakkérdés vizsgálatához szükséges 57/D. § (4) bekezdése             
szerinti kiegészítő adatok, információk és vélemények megkérésének kiküldésétől azok beérkezéséig          
tartó idő. 

(3) A Kormányhivatal eljárása során a kereskedelmi építményekre vonatkozó különös          
környezetvédelmi, közlekedési és településfejlesztési követelményeket megállapító kormányrendelet       
figyelembevételével az (1) bekezdésben meghatározott kereskedelmi építménynek a létesítés helye          
szerinti településre és vonzáskörzetére gyakorolt környezeti, közlekedési és településrendezési         
hatásaival összefüggő szakkérdésben foglal állást abban a tekintetben, hogy a kereskedelmi           
létesítmény nem okoz-e olyan hátrányos következményeket, amelyek aránytalanul meghaladják a          
kereskedelmi építmény létesítésétől várható előnyöket.” 

(5) Az Étv. 57/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A szakkérdés vizsgálata során a Kormányhivatal – az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem              
és mellékletei megküldése mellett – beszerzi az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért            
felelős miniszter, a kereskedelemért, a településfejlesztésért és településrendezésért, a         
környezetvédelemért, valamint a közlekedésért felelős miniszterek képviselőinek részvételével        
működő bizottság (a továbbiakban: Bizottság) véleményét. A Kormányhivatal a szakkérdés vizsgálata           
során mérlegeli a Bizottságtól beszerzett véleményt.” 

(6) Az Étv. 57/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„57/F. § (1) A 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű építmény rendeltetésének kereskedelmi            
rendeltetésre történő változtatására, vagy kereskedelmi rendeltetésű építmény jogszabályban        
meghatározott átalakítására a rendeltetésmódosítási hatóság engedélye alapján van lehetőség. 

(2) A rendeltetésmódosítási hatóság engedélye iránti eljárásban a Kormányhivatal szakkérdésben          
nyilatkozik. A nyilatkozat kialakítása során az 57/C. és 57/D. § rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(3) Ha rendeltetésmódosítási hatóság engedélye nélkül kerül sor az építmény kereskedelmi           
rendeltetésű használatára vagy átalakítására, a rendeltetésmódosítási hatóság megtiltja a kereskedelmi          
rendeltetésű használatot, és legfeljebb az eljárási bírság legmagasabb összegének megfelelő bírsággal           
sújtja azt, akinek a rendeltetésmódosítási engedély iránti kérelmet be kellett volna nyújtania.” 

(7) Az Étv. 59/B. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) Az építészeti szerzői jogi nyilvántartás elektronikus ügyintézés keretében működik.” 

(8) Az Étv. a következő 60/A. §-sal egészül ki: 



„60/A. § A fővárosi önkormányzat vagy a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában álló, az 54. §               
(5b) és (5c) bekezdése szerinti közterület 2020. augusztus 15–25. közötti időszakban tervezett            
foglalására vonatkozóan a 2020. április 1-je után benyújtott kérelmeket az egyes közigazgatási tárgyú             
törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXX. törvény          
hatálybalépését követően ismételten be kell nyújtani.” 

(9) Az Étv. „A törvény hatálybalépése és átmeneti rendelkezések” című alcíme a következő 61/B.              
§-sal egészül ki: „61/B. § E törvénynek az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról,             
valamint ingyenes vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXX. törvénnyel (a továbbiakban: Mód4. tv.)            
megállapított 57/C–57/F. §-át a kereskedelmi építmények építési engedélyezési vagy         
rendeltetésmódosítási eljárásában – amennyiben a Mód4. tv. hatálybalépésekor fellebbezési eljárás          
van folyamatban –, a fellebbezés elbírálása során e törvénynek a Mód4. tv. hatálybalépését megelőző              
napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

(10) Az Étv. 62 §-a a következő (1f) bekezdéssel egészül ki: 

„(1f ) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg 

a) az 54. § (5b) bekezdése szerinti állami ünnep megszervezőjét, 

b) az 54. § (5d) bekezdés a) pontja szerinti értesítésre, az 54. § (5d) bekezdés b) pontja szerinti                  
nyilatkozat megadására és az 54. § (5e) bekezdése szerinti tájékoztatás megtételére vonatkozó            
részletes szabályokat, 

c) az 54. § (5g) bekezdése szerinti eljárási szabályokat és az eljáró hatóságot.” 

(11) Az Étv. 62/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„62/A. § Az 54. § (5)–(5f ) bekezdése, a 60/A. §, valamint a 60/I. § az Alaptörvény 31. cikk (3)                    
bekezdése és 38. cikk 

(1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.” 

(12) Az Étv. 54. § (5) bekezdésében az „(5a)” szövegrész helyébe az „(5a) és (5b)” szöveg lép. 

(13) Hatályát veszti az Étv. 

a) 57/C. § (3a) és (4) bekezdése, 

b) 62. § (1c) bekezdés a) pontjában az „előzetes” szövegrész. 

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

13. § Hatályát veszti az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/C. §-a. 

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

14. § Hatályát veszti a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 94/B. § (5) bekezdése. 



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

15. § (1) A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 67.                
§ (1) bekezdése a következő 

e) ponttal egészül ki: 

(A védett kulturális örökségi elemmel összefüggő tevékenységek vonatkozásában a hatóság:) 

„e) amennyiben a nyilvántartott műemléki érték, műemlék jelenkori állapota – a védett vagy a              
védettséget megalapozó korábbi és jelentős építési korszak szerinti állapotától eltérően – szomszédos            
ingatlan kiemelt közérdekű beruházás részeként megvalósuló, jogszabályban meghatározott módon és          
feltételek szerint való beépítését vagy beépítését követő használatát akadályozza, elrendelheti épület,           
építmény, építményrész – meghatározott időtartamon belül teljesítendő – felújítását, átalakítását a 43.            
§ (5) és (5c) bekezdésében meghatározott célok érdekében és korlátok között. A hatóság a döntést               
azonnal végrehajthatóvá nyilváníthatja, ha kiemelten közérdekű beruházásnak a szomszédos         
ingatlanon való megvalósításával összefüggésben kerül sor a felújítás, illetve átalakítás elrendelésére,           
és a végrehajtás késedelme a kiemelten közérdekű beruházás megvalósítását akadályozza vagy           
késlelteti.” 

(2) A Kötv. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

(3) A Kötv. 

a) 67. § (2) bekezdés b) pontjában a „d) pontjában” szövegrész helyébe a „d) és e) pontjában” szöveg, 

b) 67. § (3a) bekezdés nyitó szövegrészében a „d) pontja” szövegrész helyébe a „d) és e) pontja”                 
szöveg lép. 

23. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának        
gyorsításáról 

és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása 

23. § (1) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának          
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngtv.) 11/C. §-a a              
következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) Ha az adott kiemelten közérdekű beruházásra vonatkozó 11/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti               
beépítési szabálynak, építési követelménynek megfelelő beépítést a szomszédos ingatlan         
építményének az ingatlanhatárvonalán átnyúló része akadályozza, a szomszédos ingatlan tulajdonosa          
az adott építményrész elbontását, átalakítását köteles elvégezni. Az elbontásról a kiemelten közérdekű            
beruházás építtetője és a szomszédos ingatlan tulajdonosa a költségek viselésére is kiterjedő módon             
megállapodnak. Amennyiben a megállapodás nem jön létre a felek között a szerződéskötésre            
vonatkozó ajánlat megtételétől számított 90 napon belül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.              
törvény 6:71. §-a szerint, a felek bármelyike bírósághoz fordulhat és a megállapodást a bíróság              
ítéletével pótolja. A bíróság ítélete elleni fellebbezésnek az ítélet végrehajtására nincs halasztó            
hatálya.” 



(2) Az Ngtv. 11/F. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) Kiemelten közérdekű beruházás megvalósításával összefüggésben, az építmény rendeltetésszerű         
és biztonságos használhatósága, közszolgálati járművel, vagy gyalogosan történő        
megközelíthetőségének, valamint közhasználatú építmény esetén az akadálymentes módon történő         
megközelítésének biztosítása szempontjából, illetve a biztonságos kiürítés biztosíthatósága érdekében,         
a közterület és az építmény szintkülönbségének áthidalása (terepcsatlakozás) céljából az építtető által            
– a közterületre a feltétlenül szükséges mértékben – rámpa, lépcső, vagy egyéb szintemelés építéséhez              
nem szükséges tulajdonosi hozzájárulás. 

(9) Az építtető a (8) bekezdés szerint közterületen elhelyezett építményrészt az adott közterületre             
vonatkozó jogszabályi és építési követelményeknek megfelelően köteles megvalósítani. Az építtető          
vagy az ingatlan tulajdonosa, használója a (8) bekezdés szerint létrejött, közterületen elhelyezkedő            
építményrész tekintetében a beruházás befejezését követően a közhasználatot nem korlátozhatja, és a            
beruházást követően egyebekben az építményrészre a közterületre vonatkozó szabályokat kell          
alkalmazni.” 

27. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása 

27. § Hatályát veszti a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 

a) 6. § (6) bekezdésében az „ ; erről a tulajdonost a függő hatályú döntésben külön tájékoztatni kell”                  
szövegrész, 

b) 40/E. § (2) bekezdésében az „A kisajátítási hatóság a függő hatályú döntéshez csatolja az előzetes                
állásfoglalást.” szövegrész, 

c) 40/F. § (1) bekezdése. 

28. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása 

28. § Hatályát veszti a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 7. § (4) bekezdése. 

33. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása 

33. § (1) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 3. §-a a következő                  
x) ponttal egészül ki: (E törvény alkalmazásában) 

„x) születési nem: az elsődleges nemi jelleg, illetve kromoszóma alapján meghatározott biológiai            
nem.” 

(2) Az At. 69/B. § (1) bekezdés b) pont be) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A személyazonosító adatok nyilvántartása tartalmazza az érintett) 

„be) születési nemét,” 

(3) Az At. 69/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



„(3) Az (1) bekezdés b) pont be) alpontjában meghatározott adat nem változtatható meg.” 

(4) Az At. 89. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Az anyakönyvvezető nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján – a menekült vagy            
oltalmazott jogállású személy kivételével – a nem magyar állampolgár anyakönyvi eseményéről az            
anyakönyvi kivonat és a nem magyar állampolgár – gyermek születésének anyakönyvezése esetén a             
szülők – természetes személyazonosító adatainak, valamint – ha rendelkezésre áll – az            
állampolgárságát igazoló okmányának megnevezésére, okmányazonosítójára és érvényességi idejére        
vonatkozó adatok megküldésével értesíti az érintett állampolgársága szerinti állam Magyarországra          
akkreditált külképviseletét, annak hiányában a külpolitikáért felelős minisztert.” 

(5) Az At. 101/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„101/A. § (1) E törvénynek az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról szóló               
2016. évi CIX. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) módosított rendelkezéseit a Módtv.           
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell. 

(2) E törvénynek az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes           
vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXX. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.3) megállapított 3. § k) és              
x) pontját, 44. § (3) bekezdését, 69/B. §(1) bekezdés b) pont be) alpontját és 69/B. § (3) bekezdését a                   
Módtv.3 hatálybalépése előtt indult és folyamatban lévő eljárásokban, valamint a megismételt           
eljárásokban is alkalmazni kell.” 

(6) Az At. 

a) 3. § k) pontjában a „neme” szövegrész helyébe a „születési neme” szöveg, 

b) 44. § (3) bekezdésében a „nemének” szövegrész helyébe a „születési nemének” szöveg, a              
„Bölcsészettudományi Kutatóközpont” szövegrész helyébe a „Nyelvtudományi Intézet”, az „az         
Bölcsészettudományi Kutatóközpont” szövegrész helyébe az „a Nyelvtudományi Intézet” szöveg, 

c) 44. § (4) bekezdésében az „az Bölcsészettudományi Kutatóközpont” szövegrészek helyébe 

az „a Nyelvtudományi Intézet”, az „Az Bölcsészettudományi Kutatóközpont” szövegrész helyébe 

az „A Nyelvtudományi Intézet” szöveg, 

d) 94. § (1) bekezdés c) pontjában az „az MTA-utónévjegyzékbe” szövegrész helyébe az „a              
Nyelvtudományi Intézet által vezetett utónévjegyzékbe” szöveg 

lép. 

(7) Hatályát veszti az At. 

a) 4. § (7) bekezdésében az „– a 89. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével –” szövegrész, 

b) 69/B. § (4) bekezdése. 



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

34. § (1) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a              
továbbiakban: Mttv.) „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 206/B. §-sal egészül ki: 

„206/B. § E törvénynek a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése           
érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvénnyel módosított 184. § (2)             
bekezdés d) és e) pontját, valamint 206. § (3c) bekezdését 2021. január 1. napját követően kell                
alkalmazni.” 

(2) Hatályát veszti az Mttv. 149. § (7) bekezdése. 

36. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény módosítása 

36. § Hatályát veszti a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról             
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 25. § (5) bekezdése. 

37. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása 

37. § Hatályát veszti a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

a) 8. § (2) bekezdésében és 45. § (2) bekezdésében az „ , és a függő hatályú döntésben nem kell                    
rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról” szövegrész, 

b) 45. § (6) bekezdésében az „Az eljárásban a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a                
kérelmezett jog gyakorlásáról.” szövegrész, 

c) 93/B. § (5) bekezdése, 

d) 96. § (3a) bekezdésében az „ , a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett                 
joggyakorlásáról” szövegrész, 

e) 96. § (3c) bekezdése. 

45. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosítása 

45. § A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 

a) 11/F. § 1. pontjában „a magyar állam” szövegrész helyébe „az állam” szöveg, 

b) 11/F. § 3. pont c) alpontjában a „járművön” szövegrész helyébe a „járművön, valamint tájékozódást               
segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközön” szöveg lép. 

 

 



46. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása 

46. § (1) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)               
43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„43. § [Teljes eljárásra történő áttérés] 

(1) A hatóság az eljárás megindításától számított nyolc napon belül 

a) a kérelmet visszautasítja, az eljárást megszünteti vagy érdemben dönt, 

b) a beadvány elintézését függőben tartja, vagy az eljárás felfüggesztése vagy szünetelése iránt             
intézkedik, vagy 

c) – szükség esetén – szakhatóságot keres meg, rendelkezik a tényállás tisztázásához szükséges előre              
látható eljárási cselekményekről, hiánypótlásra hív fel. 

(2) A hatóság teljes eljárásra történő áttérés esetén – amennyiben annak feltételei fennállnak –              
elektronikus úton tájékoztatja az ügyfelet a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő            
túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai             
szerint jár el.” 

(2) Az Ákr. 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„51. § [A határidő túllépése] 

(1) Ha a hatóság 

a) határidőben nem intézkedik a 43. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottakról, 

b) az ügyintézési határidőt túllépi, vagy 

c) az automatikus döntéshozatal, vagy a sommás eljárás szabályait indokolatlanul mellőzi, az eljárás             
lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy az illetékekről szóló törvény szerinti közigazgatási hatósági           
eljárásokért, vagy igazgatási jellegű szolgáltatások igénybevételért fizetett igazgatási szolgáltatási         
díjnak (a továbbiakban: díj) megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer forintot megfizet a            
kérelmező ügyfélnek, aki mentesül az eljárási költségek megfizetése alól is. 

(2) A hatóság az ügyfél kérelmére az (1) bekezdés szerinti határidő-túllépésről igazolást állít ki.” 

(3) Az Ákr. 81. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A döntés tartalmazza az eljáró hatóság, az ügyfelek és az ügy azonosításához szükséges minden               
adatot a zártan kezelt és védett adatok kivételével, a rendelkező részt – a hatóság döntésével, a                
szakhatóság állásfoglalásával, a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatással és a         
felmerült eljárási költséggel –, továbbá a teljes eljárásra történő áttérés esetén az áttérés okára, a               
megismerhetetlenné tett zártan kezelt és védett adatokkal együtt megállapított tényállásra, a           



bizonyítékokra, a szakhatósági állásfoglalás indokolására, a mérlegelés és a döntés indokaira,           
valamint az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölésére is kiterjedő indokolást.” 

(4) Az Ákr. 41. § (2) bekezdésében a „függő hatályú döntést vagy a 43. § (7) vagy (13)                  
bekezdésében” szövegrész helyébe a „a 43. § (1) bekezdésében” szöveg lép. 

(5) Hatályát veszti az Ákr. 

a) 50. § (5) bekezdés b) pontjában a „– ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye –”                 
szövegrész, 

b) 80. § (2) bekezdés c) pontjában a „továbbá nincs helye függő hatályú döntés meghozatalának,”               
szövegrész. 

51. Záró rendelkezések 

55. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép                  
hatályba. 

(2) Az 1. §, a 3. §, a 4. § (3) bekezdése, az 5–9. §, a 11. §, a 12. § (1) bekezdés a) pontja és (2)                           
bekezdése, a 13. §, a 16–22. §, a 24–32. §, a 34. § (2) bekezdése, a 35–41. § és a 43–49. § 2020. július                        
1-jén lép hatályba. 

56. § (1) Ha az ügyben e törvény hatálybalépésével a fellebbezés kizárttá válik, törvény vagy               
kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a folyamatban lévő fellebbezési eljárást a fellebbezést           
kizáró rendelkezés hatálybalépését megelőzően hatáskörrel rendelkező szerv folytatja le. 

(2) Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, e törvény hatálybalépésével más            
szerv feladat- és hatáskörébe kerülő, folyamatban lévő elsőfokú ügyekben, valamint a folyamatban            
lévő peres eljárásokban az a szerv jár el, amelynek hatáskörébe a feladat ellátása a jogszabály               
rendelkezése szerint kerül. 

(3) A folyamatban lévő ügyekben az e törvény hatálybalépése előtt végzett eljárási cselekmények             
hatályát és a megkezdett határidőket nem érinti az, hogy az eljárás lefolytatása e törvény              
hatálybalépésével más szerv feladat és hatáskörébe kerül. 

(4) Az 1. §, a 3. §, a 4. § (3) bekezdése, az 5–9. §, a 11. §, a 12. § (1) bekezdés a) pontja és (2)                           
bekezdése, a 13. §, a 16–22. §, a 24–32. §, a 34. § (2) bekezdése, a 35–41. §, a 43. §, a 44. § és a                          
46–49. § rendelkezéseit a 2020. július 1. napját követően indult és a megismételt eljárásokban kell               
alkalmazni. 

  

 

 

 



2020. évi XXXI. törvény egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) Melléklete az 1. melléklet szerint               
módosul. 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 13. §-a a következő (5)               
bekezdéssel egészül ki: 

„(5) A vízügyi igazgatási szerv a vizek kártételei elleni védelem és védekezés (vízkárelhárítás) során a               
figyelőszolgálat működtetésével összefüggésben munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében        
is gondoskodhat a feladatellátásról.” 

A Vgtv. 22/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„22/A. § (1) A vízügyi igazgatási szerv a mezőgazdasági vízszolgáltatás, az aszálykár és a vízkár               
elhárítása érdekében vizsgálja, hogy az öntözővíz továbbítását, a vízelvezetést akadályozza-e          
vízfolyás- vagy csatornaszakasz. 

(2) Ha a vízügyi igazgatási szerv az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján megállapítja, hogy az               
öntözővíz továbbítását, a vízelvezetést akadályozó vízfolyás- vagy csatornaszakasz 

a) nem állami tulajdonban van, 

b) más nyomvonalon történő elvezetéssel nem váltható ki, 

c) használata a mezőgazdasági vízszolgáltatásban vagy az aszálykár, vízkár elhárításában közérdekű           
célú, valamint 

d) rendeltetésszerű használatához állami vízgazdálkodási fejlesztés szükséges, kezdeményezi a terület          
tulajdonjogának az állam javára történő megszerzését. 

(3) A (2) bekezdés alapján állami tulajdonba kerülő vízfolyás- vagy csatornaszakasz közcélú            
vízilétesítménynek minősül. 

(4) A (2) bekezdés szerinti tulajdonszerzés hiányában a vízügyi igazgatási szerv üzemeltetőként,            
fenntartóként történő kijelölését kezdeményezi a vízügyi hatóságnál az öntözővíz továbbítását, a           
vízelvezetést akadályozó, nem állami tulajdonban lévő vízfolyás- vagy csatornaszakasz tekintetében.          
A vízügyi hatóság a vízügyi igazgatási szervet üzemeltetőnek és fenntartónak kijelöli, ha 

a) megállapítja, hogy a nem állami tulajdonban lévő vízfolyás, csatorna használata a mezőgazdasági 

vízszolgáltatásban vagy az aszálykár, vízkár elhárításában közérdekű célú, ésb) a vízfolyás, csatorna            
elhanyagolt állapota akadályozza a mezőgazdasági vízszolgáltatáshoz vagy az aszálykár, 

vízkár elhárításához szükséges vízelvezetést, öntözővíz-továbbítást. 



(5) A vízügyi hatóság (4) bekezdés szerinti kijelölő döntése két évig hatályos. 

(6) A (4) bekezdés szerinti kijelölő döntés a közléstől számítva legfeljebb három hónap időtartamot              
biztosít arra, hogy a vízügyi igazgatási szerv a vízfolyást, csatornát üzemeltetésre és fenntartásra             
átvegye.” 

A Vgtv. 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes               
törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a            
továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően         
létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási            
engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.” 

A Vgtv. 45/M. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„45/M. § E törvénynek a Vgtv.mód3.-mal megállapított 29. § (7) bekezdését a Vgtv.mód3.             
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.” 

  

A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi             
CLIX. törvény módosítása 

Többek között az alábbi rendelkezések módosulnak: 

Az Fbő. tv. 12. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) A természetvédelmi őr jogosult a védelemben részesülő gerinces faj sérült, beteg vagy egyéb ok               
miatt szabad életre alkalmatlan, továbbá a faj számára alkalmatlan élőhelyen fellelt egyedének            
életmentés céljából történő és ahhoz szükséges mértékű birtokban tartására, gondozására, belföldi           
szállítására, amely az egyed mentőközpontba vagy természetes élőhelyére való eljuttatásáig tart.” 

Az Fbő. tv. 14. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) Az önkormányzati természetvédelmi őr jogosult a munkáltató települési – Budapest           
közigazgatási területén belül a fővárosi – önkormányzat közigazgatási területén belül védelemben           
részesülő gerinces faj sérült, beteg vagy egyéb ok miatt szabad életre alkalmatlan, továbbá a faj               
számára alkalmatlan élőhelyen fellelt egyedének életmentés céljából történő és ahhoz szükséges           
mértékű birtokban tartására, gondozására, belföldi szállítására, amely az egyed mentőközpontba vagy           
természetes élőhelyére való eljuttatásáig tart.” 

Az Fbő. tv. „A mezőőr feladatai” című alcíme a következő 23/A. §-sal egészül ki: 

„23/A. § A mezőőr és törvényben meghatározott őrzési feladatot ellátó halászati őr által alkalmazott              
intézkedések és kényszerítő eszközök jelentésére és kivizsgálásnak rendjére, a panasz benyújtására és            
elbírálására az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes          



törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény rendelkezéseit          
kell alkalmazni.” 

  

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény módosítása 

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 15. §-a helyébe a              
következő rendelkezés lép: 

„15. § A felügyelő – az 1. § (4) bekezdés i) pontjában meghatározott feladata kivételével – a                 
jogszabályban meghatározott feladatai teljesítése során vagy egyéb jogszerű intézkedés céljából az e            
törvényben, továbbá az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes           
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott          
intézkedéseket és kényszerítő eszközöket alkalmazhatja.” 

64. § (1) A Kftv. 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Ha az e törvény szerinti felügyelői intézkedést követően közigazgatási hatósági vagy            
szabálysértési eljárás nem indul, az intézkedéssel szemben panasznak van helye. A panasz            
előterjesztésére és elbírálására az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről,          
valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény           
rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

(2) A Kftv. 23. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) A 15. § szerinti közterület-felügyelői intézkedések és kényszerítő eszközök jelentésére és            
kivizsgálásnak rendjére, a panasz benyújtására és elbírálására az egyes rendészeti feladatokat ellátó            
személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító          
módosításáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

65. § Hatályát veszti a Kftv. 26. §-a. 

  

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L.           
törvény módosítása 

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény            
(a továbbiakban: Ibtv.) 2. § (2) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki: 

(E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:) 

„d) az alapvető szolgáltatást nyújtó szereplőknek az alapvető szolgáltatás nyújtásában közreműködő, 

e) a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek” 

(elektronikus információs rendszereinek védelmére.) 



Az Ibtv. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A Kormány rendeletében meghatározott, a honvédelmért felelős miniszter vezetése, irányítása           
alatt álló szervek zárt célú elektronikus információs rendszerei esetében az e törvény szerinti hatósági              
feladatokat, a biztonsági felügyeletet a Kormány által kijelölt szerv kormányrendeletben          
meghatározottak szerint látja el.” 

Az Ibtv. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az e törvény hatálya alá tartozó elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét – a              
honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek, valamint a honvédelmi létfontosságú         
rendszerelemek és a honvédelmi ágazat hatáskörébe tartozó nemzetbiztonsági védelem alá eső           
szervek kivételével – a Kormány által kijelölt hatóság látja el.” 

Az Ibtv. 14. §-a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 

„(2a) A hatóság a (2) bekezdés szerinti feladatait a polgári hírszerző tevékenységet végző             
nemzetbiztonsági szolgálat elektronikus információs rendszerei vonatkozásában – az azokon tárolt          
adatok megismerése nélkül – kormányrendeletben meghatározottak szerint látja el.” 

Az Ibtv. 16. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki: 

(A hatóság az elektronikus információs rendszerek, és az azokban kezelt adatok biztonsága érdekében             
jogosult megtenni, elrendelni, ellenőrizni minden olyan, az elektronikus információs rendszer          
védelmére vonatkozó intézkedést, amellyel az érintett elektronikus információs rendszert         
veszélyeztető fenyegetések kezelhetőek. Ennek érdekében jogosult:) 

„i) a minimálisan elvárt biztonsági követelményeket meghatározni.” 

Az Ibtv. 16. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 

„(1a) A 2. § (5) bekezdése szerinti szerv az általa felügyelt ágazat tekintetében ellátja az (1) bekezdés                 
a), b), c), d) és pontja szerinti feladatokat.” 

  

Az Ibtv. 7. alcíme a következő 16/A. §-sal egészül ki: 

„16/A. § (1) A hatóság határozatban elrendelheti az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét annak az             
elektronikus hírközlő hálózat útján továbbított adatnak vagy egyéb információs társadalommal          
összefüggő szolgáltatásnak, amely a magyar kibertér biztonságára fenyegetést jelent, és amellyel           
kapcsolatosan az eseménykezelő központ biztonsági eseménykezelést folytat. 

(2) A 2. § (5) bekezdése szerinti szerv rendeli el az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét annak az                
elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett adatnak, amely honvédelmi vagy szövetségi érdeket sért            
vagy veszélyeztet, vagy honvédelmi célú elektronikus információs rendszer biztonságára fenyegetést          
jelent. 



(3) Az ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel az elektronikus adathoz vagy egyéb információs           
társadalommal összefüggő szolgáltatáshoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozása. Az        
elektronikus adat vagy egyéb információs társadalommal összefüggő szolgáltatás ideiglenes         
hozzáférhetetlenné tételét a hatóság azonnal végrehajthatónak nyilvánított határozatában rendeli el.          
Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét a hatóság legfeljebb 90 napra rendeli el,             
amely indokolt esetben 90 nappal meghosszabbítható. 

(4) A (3) bekezdés szerinti határozat kötelezettje – annak határozatban történő megjelölése nélkül –              
valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltató. 

(5) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét elrendelő határozatot a hatóság           
hirdetményi úton közli. A hirdetményt a hatóság honlapján kell közzétenni. A határozat közlésének             
napja a hirdetmény közzétételének napja. 

(6) Az ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel végrehajtását a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a             
továbbiakban: NMHH) az elektronikus hírközlésről szóló törvény alapján szervezi és ellenőrzi. 

(7) A hatóság 1 millió forinttól 5 millió forintig terjedő bírsággal sújthatja azt az elektronikus               
hírközlési szolgáltatót, amely e § szerinti kötelezettségének nem tesz eleget. A bírság a kötelezettség              
teljesítésére megszabott határidő eredménytelen elteleltét követően – újabb határidő megjelölése          
mellett – ismételten is kiszabható. 

(8) Az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételre vonatkozó kötelezettség a határozatban megjelölt határidő           
leteltével megszűnik. 

(9) Az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételt a hatóság annak megszűnése előtt megszünteti, ha 

a) az elrendelés oka megszűnt, 

b) a büntetőügyben eljáró bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság, illetve az NMHH tájékoztatása             
alapján az elektronikus adattal kapcsolatban elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele          
kényszerintézkedés, illetve elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele intézkedés        
elrendelése vagy végrehajtása van folyamatban vagy 

c) az ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel megvalósítása kétségessé válik, vagy annak végrehajtása a            
kötelezett hírközlési szolgáltatók hálózatának integritását súlyosan veszélyezteti.” 

Az Ibtv. 18. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki: 

„(10) Az (5) bekezdés szerinti állami szerv a sérülékenységvizsgálatot, illetve a biztonsági esemény             
vizsgálatát a polgári hírszerző tevékenységet végző nemzetbiztonsági szolgálat elektronikus         
információs rendszerei vonatkozásában – az azokon tárolt adatok megismerése nélkül –           
kormányrendeletben meghatározottak szerint látja el.” 

Az Ibtv. 19. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(5) A (2) bekezdés                 
szerinti eseménykezelő központ a biztonsági eseményekhez kapcsolódó és a (6) bekezdés szerinti            
együttműködés során tudomására jutott biztonsági események adatait köteles haladéktalanul az (1)           
bekezdés szerinti eseménykezelő központ részére továbbítani. 



(6) A (2) bekezdés szerinti eseménykezelő központ részt vehet a szakterület szerinti nemzetközi             
együttműködésben és e célból akkreditálható.” 

Az Ibtv. 20. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) A 19. § (1) bekezdése szerinti eseménykezelő központ az (1) bekezdés szerinti feladatait a polgári                
hírszerző tevékenységet végző nemzetbiztonsági szolgálat elektronikus információs rendszerei        
vonatkozásában – az azokon tárolt adatok megismerése nélkül – kormányrendeletben meghatározottak           
szerint látja el.” 

  

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló          
2015. évi XLII. törvény módosítása 

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló          
2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 106. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül                
ki: 

„(1a) Az alkalmasság vizsgálata a betöltendő vagy betöltött szolgálati beosztáshoz igazodik. Az egyes             
szolgálati beosztások okozta egészségi, pszichológiai és fizikai megterhelés alapján a miniszter           
határozza meg az alkalmasságvizsgálati kategóriákat. Az egyes alkalmasságvizsgálati kategóriákba         
tartozó szolgálati beosztásokat az országos parancsnok vagy országos főigazgató közjogi          
szervezetszabályozó eszközben, az Országgyűlési Őrség parancsnoka belső szabályzatban határozza         
meg. 

(1b) Az alkalmasság vizsgálata során a miniszter által meghatározott esetekben pszichológiai           
kompetenciavizsgálatot kell végezni, amelynek részletes szabályait a miniszter határozza meg.” 

167. § A Hszt. 107. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„107. § (1) Az egészségi, pszichológiai vagy fizikai alkalmasság megállapítására irányuló vizsgálat            
során keletkezett adat kezelésének célja 

a) az alkalmasság felmérése és a hivatásos állomány tagja alkalmasságának minősítése, 

b) a szolgálati viszony létesítéséhez, fenntartásához, módosításához, megszüntetéséhez az egészségi,          
pszichológiai vagy fizikai alkalmassági feltételek fennállásának megállapítása, 

c) rangsor állítása, 

d) fejlesztés. 

(2) Ezen alcím tekintetében 

a) fejlesztés: az alkalmasságvizsgálati eljárásban vizsgált minimumfeltételek mint alapkritériumok         
eredménye alapján a hivatásos állomány tagjának az egyéni továbbképzési rendszer keretében           
megvalósított célzott, egyénre szabott kompetenciafejlesztése, 



b) rangsor állítása: az adott szolgálati beosztásra vagy vezetői szolgálati beosztásra több alkalmas             
jelölt között 

ba) a hivatásos állományba kinevezést megelőző, 

bb) az alkalmasságvizsgálati kategória-váltáshoz kapcsolódó, vagy 

bc) a vezetői szolgálati beosztásba kinevezést megelőző alkalmasságvizsgálat során felállított, a           
kiválasztási döntést támogató sorrend. 

(3) Az (1) bekezdés alapján kezelhető adatnak minősül az alkalmasság felméréséhez és az             
alkalmassági minősítéshez felhasznált egészségi, pszichológiai és fizikai állapotra vonatkozó, az          
alkalmasság minősítését, valamint a rangsort tartalmazó adat. 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott célból az egészségi vagy pszichológiai állapotra vonatkozó            
vizsgálati adatokat, a vizsgálatok teljes egészségügyi és pszichológiai dokumentációját az alkalmasság           
megállapításában részt vevő orvos vagy pszichológus, az orvosi bizottság, vagy a pszichológusokból            
álló háromfős bizottság kezeli, az kizárólag részükre továbbítható. Az (1) bekezdésben meghatározott            
célból a fizikai alkalmasságra vonatkozó adatokat a felmérésben közreműködő, az alkalmasság           
megállapításában részt vevő orvos, az orvosi bizottság, valamint a jogszabály szerinti           
sportszakemberekből álló háromfős bizottság kezeli. 

(5) A hivatásos állomány tagja jogosult az egészségi vagy pszichológiai állapotára vonatkozó            
vizsgálat teljes dokumentációját megismerni, és kérelmére annak másolatát az általános adatvédelmi           
rendelet 15. cikk 

(3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésére kell bocsátani. 

(6) Az állományilletékes parancsnoknak és a személyügyi szervnek az alkalmasság minősítésére           
vonatkozó adat, továbbá a rangsor továbbítható. Ha az alkalmassági vizsgálatot az állományilletékes            
parancsnok kezdeményezi, akkor az alkalmassági vizsgálat megindulása előtt tudomására jutott          
egészségügyi, pszichológiai adatot is jogosult kezelni, és az egészségügyi valamint a pszichológiai            
adatot az eljárásban részt vevő orvos és pszichológus, az orvosi bizottság, valamint pszichológusokból             
álló háromfős bizottság részére továbbíthatja. 

(7) A (2) bekezdésben meghatározott adat szolgálati viszonnyal összefüggő jogvitában, valamint           
büntetőeljárásban az eljáró bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság részére, 

a) megkeresése vagy adatkérése alapján, továbbá 

b) hivatalból – a tényállás tisztázásához szükséges mértékig – továbbítható. 

(8) Az (1) bekezdésben meghatározott célból az egészségi, pszichológiai vagy fizikai állapotra            
vonatkozó vizsgálati adat, egészségügyi adat a szolgálati viszony megszűnését követő tizedik év            
december 31-ig kezelhető. Ha a szolgálati viszony létesítésére nem kerül sor, a szolgálati viszony              
létesítését célzó alkalmassági vizsgálat során az egészségi, pszichológiai és fizikai állapotra           
vonatkozóan keletkezett vizsgálati adatot vagy egészségügyi adatot a vizsgálattól számított két éven            
belül meg kell semmisíteni. 



(9) Ha az alkalmassági vizsgálatot végző orvos, pszichológus, orvosi bizottság, valamint           
pszichológusokból álló háromfős bizottság a vizsgálat során kábítószer fogyasztására utaló          
körülményeket észlel, arról – kizárólag a felmerült gyanú tényének közlésével – az állományilletékes             
parancsnokot köteles értesíteni. Az állományilletékes parancsnok az így tudomására jutott          
egészségügyi adatot is jogosult kezelni. Az adatokat törölni kell, ha az adatok átvételét követő              
kilencven napon belül méltatlansági, fegyelmi vagy büntetőeljárás nem indul.” 

A Hszt. 109. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 

„(2a) A hivatásos állomány tagja nem lehet gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, illetve            
felügyelőbizottsági tag, kivéve, ha 

a) a gazdasági társaság önkormányzat, köztestület többségi, közvetlen vagy közvetett tulajdonában           
van, 

b) a gazdasági társaság tartósan állami tulajdonban van, 

c) az állami tulajdonos különleges jogokat biztosító részvény alapján delegálja, vagy 

d) a gazdasági társaságban az állami közvetlen vagy közvetett befolyás mértéke – a tőkepiacról szóló               
2001. évi CXX. törvény rendelkezései alapján számítva – legalább ötven százalék.” 

A Hszt. 109. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A hivatásos állomány tagja köteles az állományilletékes parancsnoknak bejelenteni) 

„b) a (2a) bekezdés szerinti kivételi körbe tartozó vezetői tisztségviselői viszonyt vagy            
felügyelőbizottsági tagságot, valamint a gazdasági társaságban személyes közreműködési        
kötelezettséggel járó tagsági viszony létesítését.” 

A Hszt. 128. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A rendvédelmi szervnél szolgálati beosztást betöltőnek a rendvédelmi szerv alaptevékenységének           
megfelelő rendészeti tárgyú felsőfokú szakképzettséggel, szakképzettséggel vagy szakképesítéssel, ha         
ilyen nincs, az előírt szakmai képzettséggel kell rendelkezni. A hivatásos állomány tagja ennek             
hiányában a rendvédelmi szerv 

a) alaptevékenységébe tartozó szolgálati beosztásba akkor nevezhető ki, ha a tanulmányait legkésőbb            
a hivatásos állományba vétellel egyidejűleg megkezdi azzal, hogy annak teljesítését határidő           
kitűzésével, 

b) nem alaptevékenységébe tartozó szolgálati beosztásába kinevezhető azzal, hogy annak teljesítését           
határidő kitűzésével elő kell írni. Ha a hivatásos állomány tagja az előírt képzési kötelezettségének              
neki felróható okból határidőben nem tesz eleget, a szolgálati viszonya a 82. § (1) bekezdés a) pontja                 
alapján a törvény erejénél fogva megszűnik. A hivatásos állomány tagja a rendészeti tárgyú felsőfokú              
szakképzettség, rendészeti tárgyú szakképzettség vagy rendészeti tárgyú szakképesítés megszerzéséig         
önálló intézkedésre nem jogosult.” 

 



A Hszt. XII. Fejezete a következő 82/A. alcímmel egészül ki: 

„82/A. Az otthoni munkavégzés 

153/A. § (1) A hivatásos állomány tagja az állományilletékes parancsnokával történt megállapodása            
esetén szolgálati feladatait a szolgálati helyétől eltérően lakó-, illetve tartózkodási helyén, saját            
eszközeivel is végezheti. 

(2) A hivatásos állomány tagja az otthoni munkavégzésre irányuló megállapodás megkötését az            
állományilletékes parancsnoknál kezdeményezheti. 

(3) Az otthoni munkavégzésre abban az esetben kerülhet sor, ha a szolgálati feladatok jellege azt               
lehetővé teszi, valamint a szolgálati helyen ellátandó feladat körében kezelt – keletkező, felhasznált,             
feldolgozott és továbbításra kerülő – adatok védelmére, biztonságára vonatkozó követelmények          
lehetővé teszik azoknak információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel történő        
továbbítását. 

(4) A szolgálatteljesítési idő nyilvántartását az otthoni munkavégzésre irányuló megállapodás          
mellékletét képező táblázatban kell vezetni. 

(5) Az otthoni munkavégzésre irányuló megállapodásban rögzíteni kell az otthoni munkavégzés           
idejét, az egyedileg elvégzendő szolgálati feladatokat, a rendvédelmi szerv által a munkavégzéshez            
biztosított eszközöket, valamint a hivatásos állomány tagja saját eszközével történő munkavégzését,           
továbbá a kapcsolattartás és az elvégzett munka leadásának módját és idejét. 

(6) A rendvédelmi szerv által biztosított vagy a hivatásos állomány tagja saját eszközével történő              
otthoni munkavégzése esetén a hivatásos állomány tagja köteles biztosítani, hogy az általa használt             
eszközhöz, illetve az azon tárolt adatokhoz más ne férhessen hozzá. A szolgálatteljesítés            
felfüggesztésekor a hivatásos állománytagja köteles a felhasználói profilját zárolni, vagy az           
informatikai eszközt kikapcsolni, ezzel is megakadályozva az illetéktelen hozzáférést. 

(7) Az otthoni munkavégzés részletes szabályait a rendvédelmi szerv szabályzatban állapítja meg.” 

A Hszt. 276. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki: 

„(3a) A rendőrség 318. § szerinti állománya, valamint titkos információgyűjtést végrehajtó vagy            
leplezett eszközt alkalmazó állománya vonatkozásában az információs önrendelkezési jogról és az           
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. § (2) bekezdésében meghatározott adatok,            
valamint a (2) bekezdésben foglalt adatok a keletkezésüktől kezdődően a szolgálati viszony            
megszűnését követő harminc évig a bűncselekmények üldözéséhez fűződő érdekből nem minősülnek           
nyilvánosnak. Ezen adatok megismerését a bűncselekmények üldözéséhez fűződő érdek         
mérlegelésével a miniszter engedélyezheti. 

(3b) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal titkos információgyűjtést végrehajtó vagy leplezett eszközt            
alkalmazó állománya vonatkozásában az információs önrendelkezési jogról és az         
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. § (2) bekezdésében meghatározott adatok,            
valamint a (2) bekezdésben foglalt adatok a keletkezésüktől kezdődően a szolgálati viszony            



megszűnését követő harminc évig a bűncselekmények üldözéséhez fűződő érdekből nem minősülnek           
nyilvánosnak. Ezen adatok megismerését a bűncselekmények üldözéséhez fűződő érdek         
mérlegelésével a miniszter engedélyezheti.” 

A Hszt. 276. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A (3), (3a) vagy (3b) bekezdés szerinti adat megismerésére irányuló igény – az ott meghatározott                
időtartamon belül – akkor engedélyezhető, ha az adat megismerése a polgári nemzetbiztonsági            
szolgálat, a rendőrség, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal törvényes működési rendjét vagy             
feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, valamint a (3) bekezdés esetén             
a nemzetbiztonsági, a (3a) vagy (3b) bekezdés esetén a bűncselekmények üldözéséhez fűződő            
érdekeket nem veszélyezteti.” 

A Hszt. 279. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(Az utánpótlási és vezetői adatbank a hivatásos állomány tagjának következő adatait tartalmazhatja:) 

„c) felsőfokú szakképzettségek, szakképzettségek, 

d) szakképesítések,” 

A Hszt. 287/O. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 

„(1a) Igazgatási jogviszony határozott időre történő kinevezéssel 

a) helyettesítés céljából, vagy 

b) meghatározott munka elvégésére vagy feladat ellátására létesíthető. A határozott idejű igazgatási            
jogviszony időtartamát naptárilag vagy más alkalmas módon – így különösen meghatározott munka            
elvégzéséhez, feladat ellátásához vagy esemény bekövetkeztéhez kötődően – kell meghatározni.” 

A Hszt. 288/F. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: 

(A rendvédelmi alkalmazott igazgatási jogviszonya felmentéssel megszüntethető, ha) 

„c) a rendvédelmi alkalmazott teljesítményértékelése alapján munkáját nem végzi megfelelően.” 

A Hszt. 288/F. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki: 

„(5a) A rendvédelmi alkalmazottat akkor lehet felmenteni nem megfelelő munkavégzés miatt, ha őt az              
utolsó egyéni teljesítményértékelése során elfogadhatatlan teljesítményfokozattal értékelték.” 

A Hszt. 289/N. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A rendvédelmi alkalmazottat a napi munkaidőn túl teljesített ügyeletért legfeljebb annak            
időtartamával megegyező mértékű szabadidő illeti meg. Ha az ügyeletre a rendvédelmi alkalmazott            
heti pihenőnapján, illetve munkaszüneti napon kerül sor, részére a (2) bekezdés szerinti szabadidő             
jár.” 



A Hszt. 289/N. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: 

„(3a) A rendvédelmi alkalmazottat a napi munkaidőn túl teljesített készenlét ellentételezéseként           
készenléti pótlék, a készenlét során teljesített rendkívüli munkaidő ellentételezéseként az (1) vagy (2)             
bekezdés szerinti mértékű szabadidő illeti meg.” 

A Hszt. 289/R. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 

„(1a) A betegszabadság tartamára a távolléti díj 70%-a jár.” 

A Hszt. 329. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) Az Országgyűlési Őrség vonatkozásában a 21. § (3) bekezdésében, a 163. § (4) bekezdésében,               
valamint a 176. § (6) bekezdésében foglaltaktól eltérően a miniszter vagy az országos parancsnok által               
kiadott közjogi szervezetszabályozó eszköz helyett a megjelölt tárgyköröket az Országgyűlési Őrség           
parancsnoka belső szabályzatban szabályozza.” 

A Hszt. 341. § (1) bekezdés 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az általa irányított rendvédelmi szerv tekintetében           
rendeletben:) 

„13. meghatározza 

a) az egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmasság követelményeit, az egészségi, pszichológiai és            
fizikai alkalmassági követelmények felmérésének keretszabályait, az alkalmassági vizsgálatok fajtáit,         
a felmérést végző szervezetek kijelölését, az alkalmassági vizsgálatok eljárási rendjét, az egészségi,            
pszichológiai és fizikai alkalmassági követelményeknek való meg nem feleléssel kapcsolatos eljárást, 

b) a baleset, betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggésének megállapításával kapcsolatos          
eljárást, 

c) a szolgálati lőfegyver ideiglenes bevonásának szabályait, 

d) a hivatásos állomány megváltozott egészségi állapotú tagja felülvizsgálatának eljárási rendjét, a            
felülvizsgálatot végző szervek és a felülvizsgálatban közreműködők kijelölését, 

e) az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség, valamint a csökkentett napi szolgálati idő            
megállapításának, engedélyezésének és kiadásának szabályait, a szolgálatképtelenség igazolására        
vonatkozó szabályokat, 

f ) a rendvédelmi egészségügyi és pszichológiai alapellátás igénybevételének módját és az igénybe             
vevők körét, továbbá a társadalombiztosítási szabályok szerinti ellátáson kívüli kiegészítő, térítéses           
egészségügyi szolgáltatás, valamint a szolgáltatás térítésének módját, 

g) az egyes szolgálati beosztások okozta egészségi, pszichológiai és fizikai megterhelés alapján az             
alkalmasságvizsgálati kategóriákat, 



h) a pszichológiai kompetenciavizsgálat részletes szabályait, ennek keretében különösen a rangsor           
állítására és a fejlesztésre vonatkozó szabályokat, 

i) az alkalmassági vizsgálatokkal összefüggésben az országos parancsnok vagy országos főigazgató           
által közjogi szervezetszabályozó eszközben, az Országgyűlési Őrség parancsnoka által belső          
szabályzatban szabályozandó tárgyköröket.” 

A Hszt. 342/A. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki: 

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak tekintetében          
rendeletben határozza meg) 

„m) az egészségügyi és pszichológiai alapellátás igénybevételének módját.” 

A Hszt. a következő 355. §-sal egészül ki: 

„355. § Az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI.              
törvénnyel megállapított 109. § (2a) bekezdésének hatálybalépését megelőzően a hivatásos állomány           
tagja által az állományilletékes parancsnoknak bejelentett – munkavégzésre irányuló egyéb          
jogviszonynak nem minősülő – gazdasági társasággal fennálló vezető tisztségviselői, illetve          
felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyt a hivatásos állomány tagja 2022. december 31-ig köteles           
megszüntetni.” 

A Hszt. 362/G. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 

„(2a) A rendvédelmi alkalmazott illetménye a rendvédelmi alkalmazott rendvédelmi szerven belüli           
áthelyezése esetén sem csökkenhet a (2) bekezdésben meghatározott illetmény alá.” 

A Hszt. a következő 363. §-sal egészül ki: 

„363. § A 128. § (1) és (2) bekezdése vonatkozásában a szakképző iskolai végzettségen a 2020. június                 
30-ig megszerzett szakiskolai végzettséget is érteni kell.” 

Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. július 1-jén lép hatályba. 

A 7. §, a 34. § (2) bekezdése, a 66. §, a 68. §, a 71–76. §, a 95. §, a 124. § (2) bekezdése, a 131. §, a                             
136. § (1) bekezdése, a 164. § és a 188. § 2020. szeptember 1-jén lép hatályba. 

A 3. §, a 23–26. §, a 31. § a)–c) pontja, a 115. §, a 166. §, a 167. §, a 168. §, a 178. §, a 179. §, a 180.                               
§, a 184. § b), d), f ), g) és r) pontja és az 1. melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba. 

A 14. §, a 17. § és a 189. § (2)–(4) bekezdése 2021. február 1-jén lép hatályba. 

Az 50. § (3) bekezdése, az 51. §, az 53. §, a 60. § és a 61. § j) pontja és a 146. § 2021. március 1-jén                           
lép hatályba. 

A 94. §, a 97. § és a 98. § c) és f) pontja 2022. január 1-jén lép hatályba. 

Az 1. §, a 2. § a) pontja, a 67. §, a 70. §, a 107. §, a 120. § és a 165. § 2023. január 1-jén lép hatályba. 



  

2020. évi XLIII. törvény a büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények            
módosításáról 

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása 

121. § (1) A Bv. tv. 280. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A közérdekű munka végrehajtásáról a pártfogó felügyelői szolgálat gondoskodik, amely feladatát            
a központi költségvetési szervekkel és a helyi önkormányzatokkal vagy ezek intézményeivel, helyi            
közszolgáltatást végző egyéb szervezetekkel, az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és           
fenntartásával megbízott vagy erre a célra az állam vagy az önkormányzat által létrehozott gazdálkodó              
szervezetekkel, a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, az egyházi jogi személyekkel, a közhasznú           
jogállású szervezetekkel, a civil szervezetekkel, valamint a gazdálkodó szervezetekkel (a          
továbbiakban együtt: munkahely) és az állami foglalkoztatási szervvel együttműködésben látja el. Ha            
nincs az e fejezetben meghatározott feltételeknek megfelelő más munkahely, az elítélt lakcíme, illetve             
tényleges tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat, kivételesen a területi          
önkormányzat köteles a közérdekű munkavégzés helyét biztosítani.” 

122. § (1) A Bv. tv. 283. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A munkahely kijelölése előtt a pártfogó felügyelő – a kötelezettségeire vonatkozó tájékoztatás             
mellett – egyeztet a kijelölhető munkahellyel. A kijelölés esetére a kötelezettségek vállalásáról a             
munkahely vezetője vagy képviseletre jogosult tisztségviselője nyilatkozatot tesz. Ha a munkahely           
biztosítására a helyi önkormányzat köteles, a munkahelyi nyilatkozatot nem kell beszerezni.” 

  

Hatályba lép: 2020. november 20. 

  

MK.133. 

A Kormány 259/2020. (VI. 4.) Korm. rendelete az autós zenei rendezvényekről 

1. § (1) Az autós könnyűzenei koncertek megtartásáról szóló 248/2020. (V. 28.) Korm. rendelet              
alapján 2020. május 29. napja és 2020. május 31. napja között megtartott 

a) autós könnyűzenei koncertekkel kapcsolatos pozitív biztonsági és járványügyi tapasztalatokra, 

b) az autós könnyűzenei koncertek közönség általi kedvező fogadtatására, valamint 

c) az autós zenei rendezvényekre felmerült igények kielégítésére 

figyelemmel indokolt, hogy az autós zenei rendezvények megrendezésére sor kerülhessen. 



(2) Ha a rendezvényre vonatkozó jogszabályban, valamint az e rendeletben meghatározott feltételeket            
a rendezvény szervezője (a továbbiakban: szervező) biztosítja, az autós zenei rendezvény – az élet- és               
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve        
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása         
érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm.            
rendelet 4. § (1) bekezdésétől, valamint a szabadtéri rendezvényekről szóló 241/2020. (V. 27.) Korm.              
rendelet 5. § (1) bekezdésétől eltérően – megtartható. 

(3) Az autós zenei rendezvény olyan élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként            
nyújtó rendezvény, amely során a közönség tagjai a rendezvény helyszínére jutás céljából használt             
személygépkocsiban tartózkodnak a rendezvény során. 

2. § (1) A szervező határozza meg az autós zenei rendezvény látogatásának feltételeit. 

(2) A szervező a közönség tagjait az (1) bekezdés szerinti feltételekről tájékoztatja. Az (1) bekezdés               
szerinti feltételek betartatása a szervező felelőssége. 

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép                  
hatályba. 

(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba. 

4. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm.               
rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja. 

  

MK.138. 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2020. (VI. 10.) MvM rendelete az          
ingatlan-nyilvántartási és térképészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 

1. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999.           
(XII. 29.) FVM rendelet módosítása 

5. § (1) Az Inyvhr. 65. § (3)–(3h) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(3) Az ingatlan-nyilvántartásban az építési engedélyhez kötött építmény építését, bővítését végleges           
használatbavételi engedély, fennmaradási engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételéről szóló         
végzés alapján lehet átvezetni. 

(3a) Az ingatlan-nyilvántartásban olyan új lakóépület építését, meglévő lakóépület bővítését,          
amelynek az építése, bővítése egyszerű bejelentéshez kötött, a lakóépület építésének egyszerű           
bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. §-a szerint kiadott hatósági bizonyítvány             
alapján lehet átvezetni. 



(3b) A bontási engedélyhez kötött építmény bontását a bontás elvégzéséről szóló végzés, a bontási              
engedélyhez nem kötött építmény bontását az építésügyi hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány            
alapján lehet az ingatlannyilvántartásban átvezetni. 

(3c) A 2012. december 31. után épített, építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy            
örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött építmény építését, bővítését a települési önkormányzat          
polgármesterének rendeltetést igazoló hatósági bizonyítványa alapján lehet az        
ingatlan-nyilvántartásban átvezetni. 

(3d) Műemléken, műemléki területen vagy műemléki jelentőségű területen végzett, a kulturális           
örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendelet szerint az örökségvédelmi         
hatóság eljárásához kötött építést, bővítést, rendeltetésmódosítást az örökségvédelmi hatóság által          
kiállított hatósági bizonyítvány alapján lehet az ingatlan-nyilvántartásban átvezetni. 

(3e) A 2013. január 1. előtt épített, építési engedélyhez nem kötött építmény építését, bővítését az               
építésügyi hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány alapján lehet az ingatlan-nyilvántartásban          
átvezetni. 

(3f) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57/F. § hatálya               
alá tartozó rendeltetésmód-változást a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes         
szabályokról szóló 143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében kijelölt hatóság (a              
továbbiakban: rendeltetésmódosítási hatóság) által kiadott végleges rendeltetésmódosítási engedély        
alapján lehet az ingatlan-nyilvántartásban átvezetni. 

(3g) Épület fő rendeltetési jellegének, továbbá lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség             
rendeltetésmódjának építésügyi hatóság, örökségvédelmi hatóság vagy a rendeltetésmódosítási        
hatóság eljárásához nem kötött megváltoztatását a települési önkormányzat polgármesterének         
rendeltetést igazoló hatósági bizonyítványa alapján lehet az ingatlan-nyilvántartásban átvezetni. 

(3h) Társasházi közös tulajdonban álló épületrész vagy egyéb helyiség egyéb önálló ingatlanként            
történő nyilvántartásba vételéhez, amennyiben az az épületrész vagy egyéb helyiség rendeltetésmód           
változásával nem jár, rendeltetést igazoló hatósági bizonyítvány nem szükséges, a rendeltetésmódot az            
alapító okirat igazolja.” 

(2) Az Inyvhr. 65. §-a a következő (3i) bekezdéssel egészül ki: 

„(3i) A (3)–(3e) bekezdésben meghatározott változás átvezetéséhez – az (1a) bekezdés b) pontjában             
foglalt kivétellel – az ingatlanügyi hatóság által érvényes záradékkal ellátott változási vázrajz is             
szükséges. Az ingatlanügyi hatóság az épületváltozás ingatlan-nyilvántartásban történő feltüntetése         
során a záradékolt vázrajzot a térképtárából szerzi be.” 

Hatályba lép: 2020. június 18. 

  

 

 



MK.142. 

A Kormány 279/2020. (VI. 13.) Korm. rendelete a nyilvános könyvtárak megnyitásáról 

1. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány           
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének          
megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) 46/2020. (III. 16.)           
Korm. rendelet 5. § c) pont ca) alpontjától eltérően 2020. június 15. napjától a nyilvános könyvtár                
bárki számára látogatható. 

2. § Ez a rendelet 2020. június 15-én lép hatályba. 

Budapest, 2020. június 17. 

               Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

   

 


