TERVEZET
____/2016. (__.__.) Korm. rendelet

egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. §-ának (3) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (2)
bekezdésében,
a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII.
törvény 15. §-ában,
a 4. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d)
pontjában,
az 5. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdésében,
a 6. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a)-c), valamint e)-q) pontjában,
a 7 . alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján
a 8. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés a)-c)
pontjában,
a 9. alcím tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. §-a (4)
bekezdésének a) és b) pontjában,
a 10. alcím tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. §-a (4)
bekezdésének c) pontjában,
a 11. alcím tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § a) és b)
pontjában,
a 12. alcím tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § b) pont
bb) alpontjában, valamint e) pontjában,
a 13. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § e)-h), k) és o) pontjában,
a 14. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a)
pont 30. alpontjában,
a 15. alcím tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 16. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés q)
pontjában,
a 17. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1)
bekezdés e) pontjában,
a 18. alcím a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. § e)
pontjában
a 19. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (3) bekezdés a)
és c) pontjában,
a 20. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról
szóló 2013. évi L. törvény 24. § (1) bekezdés e) pontjában,
a 21. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról
szóló 2013. évi L. törvény 24. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 22. alcím tekintetében a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 8. §
(1) bekezdésben
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kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.)
Korm. rendelet módosítása
1. §
(1) A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm.
rendelet (a továbbiakban Stvr.) 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A születés statisztikai számbavételénél az 1. melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató
lapot az egészségügyi szerv, valamint az anyakönyvvezető, illetve - a külföldön történt események
esetén - hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv tölti ki, és továbbítja a KSHnak.”
(2) Az Stvr. 8. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Haláleset statisztikai számbavételénél a 2. melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot
- az eltemettető képviseletében eljáró temetkezési szolgáltató közreműködésével - az
anyakönyvvezető, illetve - a külföldön történt események esetén - hazai anyakönyvezés végzésére
kijelölt anyakönyvi szerv tölti ki, és továbbítja a KSH-nak.
(1b) Magzati haláleset statisztikai számbavételénél a 2a. melléklet szerinti adattartalmú
adatszolgáltató lapot az egészségügyi szerv, illetve a halottvizsgálatot végző orvos tölti ki, és
továbbítja a KSH-nak.”
(3) Az Stvr. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1)-(1a) bekezdés esetében - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel -, valamint a (2) bekezdés
esetében az adatszolgáltatást az anyakönyvi bejegyzést követő hónap ötödik napjáig, a (3) bekezdés
esetében az ítélet jogerősítési záradékkal történő ellátását követő hét napon belül kell teljesíteni.”
(4) Az Stvr. 8. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az (1b) bekezdés esetében az adatszolgáltatást a perinatális halottvizsgálati bizonyítvány
küldésével egyidejűleg vagy az azt követő hónap ötödik napjáig kell teljesíteni.”
2. §
(1) A Stvr. az 1. melléklet meghatározott 2a. melléklettel egészül ki.
(2) Hatályát veszti a Stvr. 2. mellékleltének 8. pontja.
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2. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása
3. §
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.
1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ttvr.) 24. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A hamvakat a hamvasztást követő 90 napon belül el kell temetni, vagy az eltemetésre
kötelezett részére ki kell adni. Ha az eltemetésre kötelezett a hamvak elhelyezéséről nem
gondosodik, a hamvak birtokosa kezdeményezi az önkormányzatnál az urna temetési helyre történő
elhelyezését.
(4) Temetőben síremlék állítást olyan gazdálkodó szervezet végezhet, amely kőfaragó vagy
műkőkészítő szakképesítéssel rendelkező, személyesen közreműködő taggal vagy alkalmazottal
rendelkezik, vagy a feladat ellátásában – egyéni vállalkozó esetén – a vállalkozó vagy segítő
családtag kőfaragó vagy műkőkészítő szakképesítéssel rendelkezik.”
4. §
A Ttvr. „Temetkezési szolgáltatás” alcíme a következő 53/A. és 53/B. §-okkal egészül ki.
„53/A. A temetkezési szolgáltató az eltemettetésre kötelezett személy megbízása alapján az
elhalálozással kapcsolatosan az egészségügyi intézmény, valamint az állami és önkormányzati
szervek előtt az eltemettetésre kötelezett személy képviseletében a következő ügyekben jár el:
a) halottvizsgálati bizonyítvány átvétele,
b) az elhunyt iratainak, ruházatának átvétele az egészségügyi vagy igazságügyi szakértői
intézményben vagy az eljáró hatóságtól,
c) az elhunyt anyakönyvezésével kapcsolatos ügyek,
d) az elhunyttal kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatásban történő közreműködés,
e) a halálozással kapcsolatos lakcím-, nyugdíj- és egyéb szociális ellátási bejelentési ügyek,
f) az elhunyt hamvaszthatóságának engedélyezése,
g) sírnyitás engedélyezése,
h) nemzetközi halottszállítás engedélyezése,
i) temető, temetkezési emlékhelyen kívüli ravatalozás engedélyezése,
j) 15 napon túli temetés engedélyezése.
53/B. § (1) A temetkezési szolgáltató a Tv. 25. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásokért az 1.
melléklet szerinti tartalmú számlát állít ki.
(2) A számlán csak azt a szolgáltatást kell feltüntetni - szolgáltatásként és részszolgáltatásként
egyaránt –, amelyet a temetkezési szolgáltató nyújtott. Az egyes részszolgáltatásnál a temetkezési
szolgáltató a részszolgáltatás nevének feltüntetése mellett a részszolgáltatásnak a megrendelésre
jellemző vagy egyedi tulajdonságát is feltüntetheti.
(3) A temetkezési szolgáltató a temetkezéssel összefüggésben a Ttv. 25. § (1) bekezdésében foglalt
szolgáltatási elemeken kívül a 2. mellékletben meghatározott tevékenységért vagy termékért
számíthat fel díjat.
(4) A temetkezési szolgáltató más temetkezési szolgáltató felé a 2. mellékletben meghatározott
tevékenység vagy terméken kívül más termékért vagy tevékenységért is számíthat fel díjat, akkor is,
ha a tevékenység vagy szolgáltatás maga a temetéssel összefüggésben van.”
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5. §
A Ttvr. a 2. és 3. mellékletben meghatározott 1. és 2. melléklettel egészül ki.
6. §
(1) A Ttvr. 30. § (3) bekezdésében az „Az elhunytat” szövegrész helyébe az „Az elhunytat vagy
hamvait” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a Ttvr. 24. § (1) bekezdés a) pontjában „a halottvizsgálatra vonatkozó
rendelkezések alapján” szövegrész.
3. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény
végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
7. §
A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 1515 kódszámú sorában az „e)m),” szövegrész helyébe az „e), h-m),” szöveg lép.

4. A közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet
módosítása
8. §
A közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 2. § 1.
pontjában a „legfeljebb 10 000 V-os” szövegrész hatályát veszti.
5. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm.
rendelet módosítása
9. §
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban
Szmvhr.) 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési
kódex) szóló, 2016. március 9-i 2016/399/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklet A.
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részében foglaltak alapján a kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító
vízum megsemmisítéséről vagy visszavonásáról a Rendőrség dönt.”
10. §
(1) Az Szmvhr. 80. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet)
„c) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési
kódex) szóló, 2016. március 9-i 2016/399/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek”
(a végrehajtását szolgálja.)
(2) Az Szmvhr. 80. § (3) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„2. a 16. § (2) bekezdésében a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről
(Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i 2016/399/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
6. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II.
törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása
11. §
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Harmvhr.) 3. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Rendőrség a harmadik országbeli állampolgár Magyarország területére történő beléptetését
megelőzően ellenőrzi a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni
határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i 2016/399/EU európai parlamenti és tanácsi
rendeletben (a továbbiakban: Schengeni határ-ellenőrzési kódex) foglalt feltételek fennállását.”
12. §
A Harmvhr. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Schengeni határ-ellenőrzési kódexnek az V. melléklet A. részében foglaltak alapján a
száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító vízum
megsemmisítéséről vagy visszavonásáról a Rendőrség dönt.”
13. §
A Harmvhr. 183. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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(E rendelet)
„f) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési
kódex) szóló, 2016. március 9-i 2016/399/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
14. §
A Harmvhr.
a) 112. § (3) bekezdésében az „5. cikk (4) bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe a „6. cikk (5)
bekezdés c) pontja”
b) 114. § (2) bekezdésében a „2. cikk 9. pontjában” szövegrész helyébe a „2. cikk 10. pontjában”
szöveg lép.
7. A harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából
elismert okmányok meghatározásáról szóló 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása
15. §
(1) A harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából
elismert okmányok meghatározásáról szóló 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Hoár.) 2. melléklet 8. pontja a következő d) ponttal egészül ki:
(Izrael)
„d) nemzeti útlevelet helyettesítő úti okmány (travel document in lieu of national passport)”
(2) A Hoár 2. melléklete a következő 20. ponttal egészül ki:
„20. A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottság úti okmánya a Magyarország Kormánya külön
döntésében meghatározott áttelepítési programban résztvevő harmadik országbeli állampolgárok
magyarországi beutazása céljából”

8.A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007.
(XII. 13.) Korm. rendelet módosítása
16. §
A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII.
13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rszr.) 9. § b) pontjában a „valamint” szövegrész helyébe a
„valamint ellátja – a Honvéd Vezérkar főnöke kivételével – a Honvédelmi Tanács állandó
személyvédelemben nem részesülő tagjainak védelmét, továbbá” szöveg lép.
17. §
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Az Rszr. 12. § (2) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
(A rendőrkapitányság rendészeti feladatkörében:)
„o) elrendeli az erre vonatkozó bejelentés szerint feltételezhetően az illetékességi területén eltűnt, a
rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományú tagja szolgálati igazolványának, illetve
szolgálati jelvényének (a továbbiakban együtt: eltűnt szolgálati okmány) körözését, valamint
körözési eljárást lefolytató szervként végzi az eltűnt szolgálati okmány hollétének megállapítására
irányuló körözési tevékenységet.”
9. A határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről,
valamint a határátlépési pontról szóló 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
18. §
A határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint a
határátlépési pontról szóló 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(3) E rendelet a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i 2016/399/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
10. A belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállításának feltételeinek
szabályairól szóló 333/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
19. §
A belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállításának feltételeinek szabályairól szóló
333/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bhr.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:
„1. § A személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési
kódex) szóló, 2016. március 9-i 2016/399/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikk (1)
bekezdésében, 28. cikk (1) bekezdésében és 29. cikk (1) bekezdésében megjelölt valamely feltétel
fennállása esetén:
a) a határterület egészére vagy egyes szakaszaira, valamint
b) az Európai Unió tagállamai között belső járatként közlekedő légi, vasúti és vízi járatoknak
Magyarország államhatárának átlépésére
a belső határon határellenőrzés rendelhető el.”
20. §
A Bhr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Ez a rendelet a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni
határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i 2016/399/EU európai parlamenti és tanácsi
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rendelet III. cím II. fejezetében meghatározott rendelkezések végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapítja meg.”
11. A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének
rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása
21. §
(1) A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének
rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nbr.) 5. § (4) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(4) Helyettes biztonsági vezető az lehet, aki az (1)-(3) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel.”
(2) Az Nbr. 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A biztonsági vezető köteles a biztonsági vezetők részére szervezett képzésen és
továbbképzésen részt venni.”
22. §
Az Nbr. 43. §-a következő (6)-(8) bekezdésekkel egészül ki:
„(6) Az Európai Rendőrségi Hivatal által működtetett Európai Biztonságos Hálózat
alkalmazásaiban (a továbbiakban: ESN Alkalmazások) érkező és továbbítandó (a továbbiakban
együtt: feldolgozás) minősített adatok kezelése során a 43. § (1)-(5) bekezdéseitől el lehet tekinteni
akkor, ha a minősített adat kizárólag az alkalmazáson belül feldolgozható, és a feldolgozás során a
minősített adat sem papír alapú, sem más adathordozón nem jelenik meg.
(7) Amennyiben az adatok feldolgozása során minősített adatot az ESN Alkalmazáson kívül is
szükséges adathordozón rögzíteni, a végponti felhasználó a minősített adat kinyerését követően a
minősített adatot tartalmazó adathordozót átadja a titkos ügykezelőnek, aki a 43. § (1)-(5)
bekezdéseiben meghatározottak szerint jár el.
(8) Az Alkalmazáson kívüli feldolgozás ellenőrzésének szabályait a minősített adatot kezelő szerv
vezetője a biztonsági szabályzatban határozza meg.”
1. §
Az Nbr. 63. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„63. § Ez a rendelet
1. az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról szóló, 2013. szeptember 23-i
2013/488/EU tanácsi határozat,
2. az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról szóló, 2015. március 13-i
2015/444/EU bizottsági határozat
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket határoz meg.”
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12. Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának
részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása
24. §
(1) Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes
szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ier.) 1. § 1. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„1. Látogatás: telephely biztonsági tanúsítvánnyal vagy egyszerűsített telephely biztonsági
tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet alkalmazásában álló személy részéről egy másik
telephely biztonsági tanúsítvánnyal vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal
rendelkező gazdálkodó szervezet felkeresése a minősített szerződés végrehajtásához kapcsolódó és
a minősített adat megismerésével járó tárgyalás, egyeztetés céljából.”
(2) Az Ier. 1. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Nemzetbiztonsági szolgálat: a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény
5. § m) pontja vagy 6. § p) pontja alapján a gazdálkodó szervezet cégellenőrzését végző
nemzetbiztonsági szolgálat.”
25. §
(1) Az Ier. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány tartalmazza, hogy a gazdálkodó szervezet
legfeljebb milyen minősítési szintű minősített szerződés végrehajtásába vonható be.”
(2) Az Ier. 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A telephely biztonsági tanúsítvány, valamint az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány
a) „Szigorúan titkos!”, „Titkos!”, „Bizalmas!”,
b) „NATO Titkos!”, „NATO Bizalmas!”,
c) „EU Titkos!”, „EU Bizalmas!”
minősítési szintekre adható ki.”
26. §
Az Ier. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) „Szigorúan titkos!”, „Titkos!”, illetve „Bizalmas!” minősítési szintű adatok kezelésére
jogosító telephely biztonsági tanúsítvány kiadásához szükséges iparbiztonsági ellenőrzést a
minősített adatot kezelő szerv vagy a gazdálkodó szervezet az 1. mellékletben meghatározott
adattartalommal a Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továbbiakban: NBF) elnöke által
rendszeresített és az NBF honlapján közzétett Cég-adatlap megküldésével kezdeményezi az NBFnél. A kérelem benyújtásakor a gazdálkodó szervezetnek rendelkeznie kell a kérelem benyújtását
megelőző két teljes lezárt gazdasági év közétett, a számvitelről szóló törvényben előírt
beszámolójával.
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(2) Amennyiben a gazdálkodó szervezet nyilatkozik arról, hogy nem kívánja megteremteni a
minősített adat fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételeit, a „Szigorúan titkos!”,
„Titkos!”, illetve „Bizalmas!” minősítési szintű adatok kezelésére jogosító egyszerűsített telephely
biztonsági tanúsítvány kiadásához szükséges iparbiztonsági ellenőrzést a minősített adatot kezelő
szerv vagy a gazdálkodó szervezet a 2. mellékletben meghatározott adattartalommal az NBF elnöke
által rendszeresített és az NBF honlapján közzétett Cég-adatlap megküldésével kezdeményezi az
NBF-nél. A kérelem benyújtásakor a gazdálkodó szervezetnek rendelkeznie kell a kérelem
benyújtását megelőző két teljes lezárt gazdasági év közétett, a számvitelről szóló törvényben előírt
beszámolójával.
(3) „EU Titkos!” és „EU Bizalmas!” minősítési szintű adatok kezelésére jogosító telephely
biztonsági tanúsítvány akkor adható ki, ha a gazdálkodó szervezet a megfelelő szintű nemzeti
minősített adatok kezelésére jogosító telephely biztonsági tanúsítvánnyal, valamint az EU minősített
adatok kezeléséhez kiadott megfelelő szintű Engedéllyel és Rendszerengedéllyel rendelkezik.
(4) „EU Titkos!” és „EU Bizalmas!” minősítési szintű adatok kezelésére jogosító egyszerűsített
telephely biztonsági tanúsítvány akkor adható ki, ha a gazdálkodó szervezet a megfelelő szintű
nemzeti minősített adatok kezelésére jogosító telephely biztonsági tanúsítvánnyal, vagy
egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik.
(5) „NATO Titkos!” és „NATO Bizalmas!” minősítési szintű adatok kezelésére jogosító telephely
biztonsági tanúsítvány akkor adható ki, ha a gazdálkodó szervezet a megfelelő szintű nemzeti
minősített adatok kezelésére jogosító telephely biztonsági tanúsítvánnyal, valamint a NATO
minősített adatok kezeléséhez kiadott megfelelő szintű Engedéllyel és Rendszerengedéllyel
rendelkezik.
(6) „NATO Titkos!” és „NATO Bizalmas!” minősítési szintű adatok kezelésére jogosító
egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány akkor adható ki, ha a gazdálkodó szervezet a
megfelelő szintű nemzeti minősített adatok kezelésére jogosító telephely biztonsági tanúsítvánnyal
vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik.”
27. §
(1) Az Ier. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az NBF az iparbiztonsági ellenőrzés megkezdéséről írásban tájékoztatja a gazdálkodó
szervezet vezetőjét, aki a nemzetbiztonsági ellenőrzésre kötelezett személyeket haladéktalanul
értesíti a nemzetbiztonsági ellenőrzésük szükségességéről.”
(2) Az Ier. 4. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló iparbiztonsági eljárás során a
nemzetbiztonsági szolgálat végrehajtja a gazdálkodó szervezet tulajdonosai, a vezető testületébe
tartozó személyek, a kijelölésre kerülő biztonsági vezető, valamint a titkos ügykezelő és helyettese,
a rendszerbiztonsági felügyelő, a rendszeradminisztrátor, továbbá a minősített szerződésben való
igazolt részvétel esetén annak előkészítésében és végrehajtásában érintett személyek
nemzetbiztonsági ellenőrzését.
(5) Az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló iparbiztonsági eljárás
során a nemzetbiztonsági szolgálat végrehajtja a gazdálkodó szervezet tulajdonosai, a vezető
testületébe tartozó személyek, a kijelölésre kerülő biztonsági vezető, valamint a minősített
szerződésben való igazolt részvétel esetén annak előkészítésében és végrehajtásában érintett
személyek nemzetbiztonsági ellenőrzését.”
(3) Az Ier. 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
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„(6) A (4) vagy (5) bekezdés alapján meghatározott személyek a nemzetbiztonsági szolgálatokról
szóló 1995. évi CXXV. törvény 2. számú mellékletében szereplő kérdőívet a (2) bekezdésben
meghatározott tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül kitöltik, és eljuttatják az NBF
részére, amelynek alapján az NBF elnöke kezdeményezi a nemzetbiztonsági ellenőrzést.”
28. §
(1) Az Ier. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az adatbiztonsági ellenőrzés részeként a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének,
valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott I., vagy
II. osztályú biztonsági terület, valamint elektronikus adatkezelő rendszer létesítése érdekében a
gazdálkodó szervezet a kialakítandó biztonsági területről alaprajzot és egyszerűsített
biztonságtechnikai rendszertervet tartalmazó helyszínrajzot, továbbá a rendszerre vonatkozó, a
minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és
hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott
dokumentációt készít, melyeket jóváhagyás céljából a személyek nemzetbiztonsági ellenőrzéséről,
valamint a cégellenőrzés eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül
megküldi az NBF-nek.”
(2) Az Ier. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 4. § (6) bekezdésében, valamint az 5. § (2) és (3) bekezdésében foglalt határidők
elmulasztása esetén az NBF az eljárást megszünteti.”
29. §
(1) Az Ier. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 4. §-ban és az 5. §-ban meghatározott eljárás lefolytatását követően az NBF a (2)
bekezdésben meghatározott biztonsági feltételek teljesülése esetén kiadja a telephely biztonsági
tanúsítványt, a (4) bekezdésben foglaltak teljesülése esetén pedig kiadja az egyszerűsített telephely
biztonsági tanúsítványt. A biztonsági feltételek hiányában az NBF a telephely biztonsági
tanúsítvány, illetve az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány kiadását megtagadja.”
(2) Az Ier. 6. §-a a következő (4)-(7) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány akkor adható ki, ha a gazdálkodó szervezet
a) cégellenőrzése kockázati tényezőt nem tárt fel,
b) a 4. § (5) bekezdésben meghatározott személyi köre érvényes és megfelelő szintű személyi
biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik,
c) saját alkalmazásában álló – az NBF elnöke egyetértésével kinevezett – biztonsági vezetőt
foglalkoztat.
(5) Az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány a gazdálkodó szervezetet saját székhelyén,
telephelyén és fióktelepén minősített adat kezelésére nem jogosítja fel.
(6) Amennyiben a gazdálkodó szervezet rendelkezik egyszerűsített telephely biztonsági
tanúsítvánnyal, akkor a gazdálkodó szervezet kérelmére az NBF a 4. § (4) bekezdésében, valamint
az 5. §-ban foglalt feltételek teljesítését követően kiadja a telephely biztonsági tanúsítványt.
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(7) Amennyiben a telephely biztonsági tanúsítvány megszerzésére irányuló eljárás során a
gazdálkodó szervezet teljesíti a 6. § (4) bekezdésében foglalt feltételeket és nyilatkozik arról, hogy
nem kívánja megteremteni a minősített adat fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági
feltételeit, akkor a gazdálkodó szervezet kérelmére az NBF egyszerűsített telephely biztonsági
tanúsítványt ad ki.”
30. §
(1) Az Ier. 7. § (1) bekezdés e), f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„e) a gazdálkodó szervezet vezetője kötelezi magát arra, hogy minősített szerződés végrehajtásába
csak olyan alvállalkozót von be, amely a minősített szerződés minősítési szintjének megfelelő és
érvényes telephely biztonsági tanúsítvánnyal vagy egyszerűsített telephely biztonsági
tanúsítvánnyal rendelkezik,
f) a biztonsági vezető biztosítja és elősegíti, hogy az NBF és a nemzetbiztonsági szolgálat a
jogszabályban meghatározott feladatát végrehajthassa,
g) a biztonsági vezető minden év augusztus 31-ig az ismételten kitöltött Cég-adatlapot eljuttatja az
NBF részére, amely alapján az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat – a gazdálkodó szervezet
előzetes értesítése nélkül – ismételt cégellenőrzés elvégzésére jogosult.”
(2) Az Ier. 7. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány hatályossága alatt
a) a gazdálkodó szervezet az NBF elnökének egyetértésével kinevezett biztonsági vezetőt
foglalkoztat,
b) a biztonsági vezető gondoskodik arról, hogy a minősített adathoz hozzáférők az NBF által kiadott
érvényes és megfelelő szintű személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezzenek,
c) a gazdálkodó szervezet vezetője kötelezi magát arra, hogy minősített szerződés végrehajtásába
csak olyan alvállalkozót von be, amely a minősített szerződés minősítési szintjének megfelelő és
érvényes telephely biztonsági tanúsítvánnyal vagy egyszerűsített telephely biztonsági
tanúsítvánnyal rendelkezik,
d) a biztonsági vezető biztosítja és elősegíti, hogy az NBF és a nemzetbiztonsági szolgálat a
jogszabályban meghatározott feladatát végrehajthassa,
e) a biztonsági vezető minden év augusztus 31-ig az ismételten kitöltött Cég-adatlapot eljuttatja az
NBF részére, amely alapján az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat – a gazdálkodó szervezet
előzetes értesítése nélkül – ismételt cégellenőrzés elvégzésére jogosult.
(3) Az iparbiztonsági ellenőrzés folyamán vagy a telephely biztonsági tanúsítvány, valamint az
egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány hatályossága alatt
a) a biztonsági vezető adatszolgáltatást teljesít a változás beálltát követő 5 napon belül az NBF-nek,
amennyiben a Cég-adatlap tartalmában vagy a személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező
személyek körében változás áll be, a gazdálkodó szervezet ellen csőd-, felszámolási vagy
végelszámolási eljárás indul, vagy a Gazdasági Versenyhivatal jogerős elmarasztaló határozatot
hoz,
b) az NBF – ha az a) pont szerinti adatszolgáltatás, vagy egyéb módon a tudomására jutó
információ indokolttá teszi – a gazdálkodó szervezet előzetes értesítése nélkül intézkedik a
gazdálkodó szervezet újbóli cégellenőrzésének végrehajtására a nemzetbiztonsági szolgálat felé.”
31. §
Az Ier. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1) Az NBF nyilvántartást vezet a telephely biztonsági tanúsítvánnyal, valamint az egyszerűsített
telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezetről. A nyilvántartás
a) a gazdálkodó szervezet nevét, rövidített nevét, címét,
b) az iparbiztonsági ellenőrzés elrendelésének és megszüntetésének dátumát, a megszüntetés okát,
c) a telephely biztonsági tanúsítvány, valamint az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány
kiadásának dátumát, szintjét, valamint
d) a telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezetek esetében az Engedély
és Rendszerengedély szintjét
tartalmazza.”
32. §
(1) Az Ier. 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az NBF a telephely biztonsági tanúsítványt visszavonja, ha
a) a 6. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek már nem állnak fenn,
b) a gazdálkodó szervezet a 7. § (1) bekezdésében meghatározott biztonsági követelményeket nem
teljesíti,
c) a cégellenőrzésről készült szakvélemény kockázati tényezőt tartalmaz, vagy
d) a 7. § (3) bekezdés, valamint a 12. § (3) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének a
gazdálkodó szervezet biztonsági vezetője nem tesz eleget.
(2) Az NBF az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítványt visszavonja, ha
a) a 6. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek már nem állnak fenn,
b) a gazdálkodó szervezet a 7. § (2) bekezdésében meghatározott biztonsági követelményeket nem
teljesíti,
c) a cégellenőrzésről készült szakvélemény kockázati tényezőt tartalmaz, vagy
d) a 7. § (3) bekezdés, valamint a 12. § (3) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének a
gazdálkodó szervezet biztonsági vezetője nem tesz eleget.”
33. §
(1) Az Ier. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű minősített szerződés végrehajtásában
a) érvényes és megfelelő szintű telephely biztonsági tanúsítvánnyal vagy egyszerűsített telephely
biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet, illetve
b) érvényes és megfelelő szintű személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező, az egyéni
vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő
személy vehet részt.”
(2) Az Ier. 11. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Érvényes telephely biztonsági tanúsítvánnyal vagy egyszerűsített telephely biztonsági
tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet egyidejűleg több minősített szerződés
végrehajtásában is részt vehet, amennyiben a telephely biztonsági tanúsítványának vagy
egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítványának szintje azoknak megfelel.
(4) A minősített adatot átadó szerv vezetője a beszerzési eljárás bármely szakaszában – beleértve a
szerződéskötést megelőző tárgyalásokat is – kizárólag érvényes és megfelelő szintű telephely
biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet részére adhat át „Bizalmas!” vagy annál
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magasabb minősítési szintű minősített adatot. A gazdálkodó szervezet részére átadott minősített
adat csak a minősített szerződésben meghatározott célra használható fel, és a minősített adatot átadó
szerv vezetője előzetes engedélye nélkül más személy, vagy szervezet részére nem továbbítható.”
(3) Az Ier. 11. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A telephely biztonsági tanúsítvány, az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány, valamint
egyéni vállalkozó esetén a személyi biztonsági tanúsítvány meglétéről a minősített adatot átadó
szerv vezetője a minősített adat átadása előtt igazolás kiállítását kéri az NBF-től.
(7) A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel
kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény (a továbbiakban: 2015. évi
VII. törvény) 3. § (1) bekezdésében meghatározott szerződés vagy alvállalkozói szerződés
megkötésére a gazdálkodó szervezetet az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány is
feljogosítja.”
34. §
Az Ier. 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben a minősített adatot átadó szerv vezetője nem Magyarország területén bejegyzett
gazdálkodó szervezetet kíván „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű minősített
szerződés végrehajtásába bevonni, az NBF útján beszerzi az adott ország nemzeti biztonsági
hatóságának igazolását az érintett gazdálkodó szervezet telephely biztonsági tanúsítványának vagy
egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítványának meglétére vonatkozóan.
(2) Amennyiben külföldi minősített adatot kezelő szerv kíván Magyarország területén bejegyzett
gazdálkodó szervezetet minősített szerződés végrehajtásába bevonni, a külföldi fél nemzeti
biztonsági hatóságának írásbeli kérésére az NBF elnöke igazolást ad ki a telephely biztonsági
tanúsítvány, illetve az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány meglétéről vagy intézkedik a
gazdálkodó szervezet iparbiztonsági ellenőrzésének kezdeményezéséről.”
35. §
Az Ier. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § Ez a rendelet
1. az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról szóló, 2013. szeptember 23-i
2013/488/EU tanácsi határozat,
2. az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról szóló, 2015. március 13-i
2015/444/EU bizottsági határozat
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket határoz meg.”
36. §
Az Ier. a következő 22-23. §-sal egészül ki:
„22. § E rendeletnek az egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló………/2016.
(……)Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. Kr.) hatálybalépését megelőzően a 10/A.–10/D. §-ban
foglaltak szerint lefolytatott iparbiztonsági ellenőrzés eredményeként kiadott telephely biztonsági
tanúsítvány – amely a gazdálkodó szervezetet kizárólag a 2015. évi VII. törvény 3. § (1)
bekezdésében meghatározott szerződés vagy alvállalkozói szerződés megkötésére jogosítja fel –
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visszavonásig érvényes. A gazdálkodó szervezetnek az érvényesség ideje alatt – kivéve azt a
gazdálkodó szervezetet, amely rendelkezik telephely biztonsági tanúsítvánnyal, vagy egyszerűsített
telephely biztonsági tanúsítvánnyal is – e rendelet 7. § (2) bekezdésében foglalt biztonsági
követelményeket kell teljesítenie. Az NBF a 10/A.–10/D. §-ban foglaltak szerint lefolytatott
iparbiztonsági ellenőrzés eredményeként kiadott telephely biztonsági tanúsítvány visszavonásával
kapcsolatban e rendelet 10. § (2) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
23. § A Mód. Kr. hatálybalépését megelőzően a 10/A.–10/D. §-ban foglaltak szerint
kezdeményezett folyamatban lévő iparbiztonsági ellenőrzés esetén a gazdálkodó szervezet a Mód.
Kr. hatálybalépését követő 15 napon belül az NBF-nél a 2. melléklet szerinti Cég-adatlap
megküldésével kérelmezheti az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló
iparbiztonsági ellenőrzés lefolytatását. Ennek hiányában az NBF a módosítás hatálybalépését
megelőzően a 10/A.–10/D. §-ban foglaltak szerint kezdeményezett eljárást az eljárás
megindításakor hatályos szabályozás alapján folytatja le.”
37. §
(1) Az Ier. 1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(2) Az Ier. 2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
38. §
(1) Az Ier.
a) 4. § (1) bekezdésében a „(3)-(5)” szövegrész helyébe a „(3), valamint (4) vagy (5)”,
b) 5. § (1) bekezdésében, a 11. § (2) bekezdésében a „Korlátozott terjesztésű” szövegrész helyébe a
„ „Korlátozott terjesztésű!” ”,
c) 5. § (3) bekezdésében az „az elektronikus biztonság” szövegrész helyébe az „a minősített adat
elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági
felügyeletének”,
d) 6. § (3) bekezdésében a „telephelyén” szövegrész helyébe a „székhelyén, telephelyén és
fióktelepén”,
e) 8. § (2) és (3) bekezdésében, valamint a 9. §-ban az „a telephely biztonsági tanúsítvány”
szövegrész helyébe az „a telephely biztonsági tanúsítvány, valamint az egyszerűsített telephely
biztonsági tanúsítvány”,
f) 8. § (3) bekezdésében a „jogosító telephely biztonsági tanúsítvány” szövegrész helyébe a
„jogosító telephely biztonsági tanúsítvány, valamint egyszerűsített telephely biztonsági
tanúsítvány”,
g) 13. § (3) bekezdésében a „NATO vagy EU Titkos és NATO vagy EU Bizalmas” szövegrész
helyébe a „ „NATO Titkos!” vagy „EU Titkos!” és „NATO Bizalmas!” vagy „EU Bizalmas!” ”,
h) 14. § (1) bekezdésében a „Telephely biztonsági tanúsítvánnyal” szövegrész helyébe a „Telephely
biztonsági tanúsítvánnyal vagy egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal”,
i) 14. § (2) bekezdésében a „Bizalmas” kifejezés helyébe a „ „Bizalmas!” ”,
j) 14. § (3) bekezdésében a „ „NATO vagy EU Titkos”, valamint „NATO vagy EU Bizalmas” ”
szövegrész helyébe a „ „NATO Titkos!” vagy „EU Titkos!”, valamint „NATO Bizalmas!” vagy
„EU Bizalmas!” ”
szöveg lép.
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(2) Hatályát veszti az Ier.
a) 2/A. alcíme,
b) 16. §-a,
c) 18-21. §-a.
13. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása
39. §
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Var.) 1. § 3. b) pontjában a „2. táblázatában” szövegrész helyébe
az „1. táblázatában” szöveg lép.
40. §
A Var. 11. § (3) bekezdésében az „Az ötévenkénti” szövegrész helyébe az „A biztonsági jelentés
vagy a biztonsági elemzés elfogadásától számított öt éven belül végrehajtandó, azaz ötévenkénti”
szöveg lép.
41. §
A Var. 20. § (2) bekezdésében a „legalább háromévenként” szövegrész helyébe az „a biztonsági
jelentés vagy a biztonsági elemzés vagy a belső védelmi terv elfogadásától számított három éven
belül, azaz háromévenként” szöveg lép.
42. §
A Var. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A veszélyességi övezetben a 7. melléklet 2.2. pontjához tartozó táblázatban szereplő
fejlesztések esetében az engedélyezési eljárás során az állásfoglalás kialakítására a polgármester
kezdeményezésére a hatóság bizottságot hoz létre az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi,
népegészségügyi, valamint bányászati hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,
vízvédelmi hatóság, vízügyi hatóság, továbbá a fejlesztéssel érintett települési önkormányzat
képviselőiből. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem és a fejlesztő képviselője a Bizottság
ülésén részt vehet.”
43. §
A Var. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A súlyos káresemény elhárítási terv soros, soron kívüli felülvizsgálatára a 11. § rendelkezéseit
kell megfelelően alkalmazni.”
44. §
A Var. 7. melléklet 6.1. b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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„b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset által való veszélyeztetés értékeléséhez az
általánosan elismert nemzetközi gyakorlatban alkalmazott és a hatóság központi szerve által
elfogadott szoftvert alkalmazni.”
14. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
45. §
(1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 29. § (3)
bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A vezetői engedély kiállítása során annak érvényességét az (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott időtartamon belül – a (3a) bekezdésben foglaltak kivételével – úgy kell
meghatározni, hogy a lejáratának hónapja és napja megegyezzen az ügyfél születési idejének
hónapjával és napjával.”
(2) A Kkr. 29. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az orvosi vizsgálaton két évet meg nem haladóan megállapított egészségi alkalmasság esetén
a vezetői engedély érvényességi ideje a megállapított orvosi alkalmasság időpontja.”
(3) A Kkr. 29. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A vezetői engedély kiállítása során annak érvényességi idejét úgy kell meghatározni, hogy a
lejáratának időpontja megegyezzen az 5. melléklet C. pontja szerinti vezetői engedély 11. sorában
feltüntetett kategória érvényesség időpontjával.”
46. §
A Kkr. 29. § (4) bekezdésében az „c) pontjában” szövegrész helyébe a „b) pontjában” szöveg lép.

15. Az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve
helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása
47. §
Az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve
helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
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„2. § Ha a Szabs. tv. XXVIII. Fejezetében meghatározott szabálysértések közül a 6-9. mellékletben
felsorolt szabálysértéseket az abban hivatkozott rendelkezések megszegésével követik el –
amennyiben a hatóság megítélése alapján a Szabs. tv. szerinti pénzbírság vagy helyszíni bírság
kiszabása indokolt –, az ott meghatározott szabálysértéshez rendelt összegű pénzbírságot, illetve
helyszíni bírságot kell kiszabni.”
16. A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm.
rendelet módosítása
48. §
A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Hvkr.) 36. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A holttestet a halál tényének megállapításától számított legkésőbb 12 órán belül – soron kívüli
esetekben 6 órán belül – el kell szállítani.”
49. §
A Hvkr. 38. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha kormányrendelet ettől eltérően nem rendelkezik, a boncolás helyéről a holttest temetőbe,
temetkezési emlékhelynek minősülő helyre, hamvasztó üzembe, valamint a temetkezési szolgáltató
telephelyére történő szállításának, továbbá - az (1) bekezdésben foglalt időpontot követően tárolásának és hűtésének költségeit az eltemettetésre kötelezett viseli. Az egészségügyi
intézményben az (1) bekezdésben foglalt időponttól történő hűtés költségeit az egészségügyi
szolgáltató az eltemettetésre kötelezettől és a nevében eljáró temetkezési szolgáltatótól
egyetemlegesen követelheti.”
50. §
A Hvkr. 42. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha
a) nincs az elhunyt eltemettetésére kötelezett személy,
b) halottvizsgálati bizonyítvány kiállításáról annak kiállítását követő 5 napon belül nem értesíthető
az elhunyt eltemettetésére kötelezett személy vagy
c) a halottvizsgálati bizonyítványt az eltemettetésre kötelezett vagy a nevében eljáró temetkezési
szolgáltató az (1) bekezdés szerinti értesítéstől számított 5 napon belül a halottvizsgálati
bizonyítványt nem veszi át,
a halál okát megállapító orvos a halottvizsgálati bizonyítványt – az a)-c) pontok szerinti tény
közlése mellett - a köztemetés elrendelésére illetékes települési önkormányzatnak küldi meg.”
51. §
A Hvkr.
a) 36. § (1) és (2) bekezdésében a „12” szövegrész helyébe a „6”,
b) 42. § (1) bekezdésében a „személynek” szövegrész helyébe a „temetkezési szolgáltatónak”,
c) 1. melléklet 6. és 7. sorában a „Hozzátartozó” szövegrész helyébe az „Eltemettetésre kötelezett”
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szöveg lép.
17. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása
52. §
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.
1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló
379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdésében a „2017. január 1-jén” szövegrész
helyébe a „2019. január 1-jén” szöveg lép.
18. Az egyes európai uniós jogi aktusokban rögzített bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú
együttműködés keretében történő információcsere részletes szabályairól szóló 113/2014. (IV.
3.) Korm. rendelet módosítása
53. §
Az egyes európai uniós jogi aktusokban rögzített bűnügyi, illetve rendészeti tárgyú együttműködés
keretében történő információcsere részletes szabályairól szóló 113/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet 4.
§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban:
Kknyt.) 27/A. § (3) bekezdésében meghatározott szerv a Kknyt. 27/A. § (2) bekezdése szerinti
keresést közvetlenül, a központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv által fenntartott és erre a célra
kialakított biztonságos informatikai kapcsolat útján kezdeményezheti.”
19. A légiközlekedés védelmével kapcsolatos feladatoknak az általános rendőrségi feladatok
ellátására létrehozott szerv általi átvételéről, a nyilvános repülőtér üzemben tartója részére
történő visszaadásáról és az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv
indokolt költségei megtérítésének szabályairól, valamint a védelmi ellenőrzés felügyeletéről
szóló 302/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása
54. §
A légiközlekedés védelmével kapcsolatos feladatoknak az általános rendőrségi feladatok ellátására
létrehozott szerv általi átvételéről, a nyilvános repülőtér üzemben tartója részére történő
visszaadásáról és az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv indokolt költségei
megtérítésének szabályairól, valamint a védelmi ellenőrzés felügyeletéről szóló 302/2014. (XII. 5.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
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„c) légiközlekedés védelmével kapcsolatos feladat: a védelmi ellenőrzés és a nyilvános repülőtér
üzemben tartója által létrehozott biztonsági szolgálatnak a közös légiközlekedés-védelmi
alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló,
2015. november 5-i 2015/1998/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: közös légiközlekedési EU
rendelet) Mellékletének 1.5. pontjában bizottsági rendelet meghatározott tevékenysége”
55. §
(1) Az Lvr. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a) pontja esetében a felügyeletet ellátó rendőri szerv a közös légiközlekedési
EU rendelet Mellékletének 11.2.4. alpontjában meghatározott képzettségű személyek tevékenységét
veheti át. Az átvételről rendelkező határozatban pontosan meg kell jelölni, hogy mely tevékenységi
kör irányítása mely irányítói szintig kerül átvételre, valamint, hogy a kötelezett milyen módon vesz
részt a tevékenység irányításában.”
(2) Az Lvr. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés b) pontja esetében a rendőrség a (2) bekezdésben meghatározottakon kívül a
közös légiközlekedési EU rendelet Mellékletének 11.2.3.1 – 11.2.3.5. alpontjában meghatározott
képzésre kötelezett személyek és az e személyek irányítását és ellenőrzését végzők védelmi
tevékenységét láthatja el. A határozatban pontosan meg kell jelölni, hogy a védelmi ellenőrzést a
fentiek közül mely területekre kiterjedően veszi át.”
56. §
Az Lvr. 12. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„b) a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes
intézkedések meghatározásáról szóló, 2015. november 5-i 2015/1998/EU bizottsági rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
20. A kormányzati eseménykezelő központ és az eseménykezelő központok feladat- és
hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének, a biztonsági események műszaki
vizsgálatának és a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól szóló 185/2015. (VII.
13.) Korm. rendelet módosítása
57. §
A kormányzati eseménykezelő központ és az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről,
valamint a biztonsági események kezelésének, a biztonsági események műszaki vizsgálatának és a
sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól szóló 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet (qa
továbbiakban: Ker.) 3. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Központ a biztonsági események és fenyegetések kezelésével támogatja az állami és
önkormányzati szerveket, amelynek céljából együttműködik)
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„h) a magyar és a nemzetközi hálózatbiztonsági szervekkel, így különösen az Európai Unió
számítógép-biztonsági eseményekre reagáló csoportjával, valamint”
58. §
A Ker. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § Ez a rendelet
a) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek és
b) a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét
biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-i 2016/1148/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”
21. Az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint
az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus
információs rendszerek meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet
módosítása
59. §
Az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az
információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus
információs rendszerek meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet (a
továbbiakban Eir.) 6. § (1) bekezdése a következő g) és h) pontokkal egészül ki:
(A hatóság)
„g) együttműködik a hálózati és információs rendszerek biztonságáért felelős nemzetközi
szervekkel, így különösen az Európai Unió e feladatra létrehozott Együttműködési csoportjával,
valamint
h) a hálózati és információs rendszerek biztonságáért felelős nemzetközi szervezetekben képviseli
Magyarországot.”
60. §
Az Eir. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti hatóságra az Ibtv. 14-17. §-a helyett – az Ibtv. 14. § (3) és (3a)
bekezdése és az Ibtv. 16. § (2) bekezdés a) és b) pontja kivételével – a 19-22. §-t kell megfelelően
alkalmazni.”
61. §
Az Eir. a következő 31. §-sal egészül ki:
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„31. § Ez a rendelet a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban
egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-i 2016/1148/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
22. A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.)
Korm. rendelet módosítása
62. §
A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Kir.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tűzvédelmi hatóság a Kstv. 3. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott tájékoztatást követő
hatvan napon belül ellenőrzi
a) az ingatlanhasználó Kstv. 5. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott kötelezettségének
teljesítését, vagy
b) a Kstv. 2. § (5) bekezdés
ba) b) pontjában meghatározott ellenőrzés vagy
bb) f) pontjában meghatározott vizsgálat
megrendelésének a szabálytalanság megszüntetését követő megtörténtét. Ha a tűzvédelmi hatóság
megállapítja, hogy az ingatlan használója az égéstermék-elvezetőt a tilalom ellenére üzemelteti és
az üzemeltetés az életet és a vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyezteti, az ingatlan
tulajdonosával szemben tűzvédelmi bírságot szab ki a tűzvédelmi bírságról szóló kormányrendelet
rendelkezései szerint.”
22. Záró rendelkezések
63. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép
hatályba.
(2) A rendelet 1-6. §-a, 21-45. §-a, 48-51. §-a és 62. §-a 2017. január 1-jén lép hatályba.
64. §
Ez a rendelet
a) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési
kódex) szóló, 2016. március 9-i 2016/399/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes
intézkedések meghatározásáról szóló, 2015. november 5-i 2015/1998/EU európai bizottsági
végrehajtási rendelet, és
c) a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét
biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-i 2016/1148/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

22

Orbán Viktor
miniszterelnök
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1. melléklet a …./2016. (……) Korm. rendelethez
2a. számú melléklet a 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelethez
A magzati halálozással összefüggő adatfelvételi lapok adattartalma
1. Az egészségügyi intézmény adatai
2. A várandós nő:
2.1. neve
2.2. születésének helye, időpontja
2.3. családi állapota
2.4. férj (élettárs, partner) születési időpontja
2.5. lakcíme
2.6. állampolgársága
2.7. iskolai végzettsége
2.8. gazdasági aktivitása
2.9. foglalkozása, munkaköre, foglalkozási viszonya
3. a várandós nő korábbi várandósságainak kimenetele, száma, időpontja
4. A magzat elhalálozásával kapcsolatos adatok:
4.1. várandósság befejezésének időpontja, módja
4.2. magzat neme
4.3. várandósság időtartama
4.4. magzat súlya, hossza
4.5. hol, mikor halt el a magzat
4.6. a magzati halál oka, a magzat fejlődési rendellenessége
4.7. egyes vagy iker magzat, a magzat sorszáma
5. a várandós nő ápolására vonatkozó adatok
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2. melléklet a …./2016. (……) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelethez
I. A Ttv. 25. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásokért a következő tartalmú számlát kell kiállítani:
1. Temetésfelvétel
1.1. Temetésszervezés díja
1.2. Kiszállási díj (felvételi irodán kívüli temetésfelvétel)
1.3. az 53/A. § e)-j) szerinti ügyek
2. Az elhunyt végtisztességre való előkészítése
2.1. Halottkezelés
2.2. Öltöztetés
2.3. Elhunyt hűtése
2.4. Elhunyt előkészítése (Tanatopraxis)
3. A temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás
3.1. Koporsós temetés
3.1.1. Koporsó
3.1.2. Fémbetét koporsóba
3.1.3. Koporsó szemfedő
3.1.4. Egészségügyi egységcsomag
3.1.5. Rögfogó
3.1.6. Koporsódísz (feszület, kehely)
3.1.7. Névtábla,
3.1.8. Koporsó leeresztő
3.2. Hamvak temetése
3.2.1. Urna
3.2.2. Urnaszelence
3.2.3. Urnabetét
3.2.4. Urnaszemfedő
3.2.5. Urnaleeresztő
3.2.6. Urnakeszon
3.2.7. Egészségügyi egységcsomag hamvasztáshoz
3.2.8. Koporsó hamvasztáshoz
3.2.9. Speciális doboz urnakiadáshoz
3.3. Egyéb, temetéshez szükséges kellékek
3.3.1. Lebomló műanyag zsák
3.3.2. Halotti lepel
3.3.3. Párna
3.3.4. Kárpit
3.3.5. Lepedő
3.3.6. Sírjel
3.3.7. Sírjeltábla
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3.3.8. Coltábla
3.3.9. Egyéb Katalógusból kiválasztott kellék
4. Ravatalozás
4.1. Létesítmény igénybevételének díja
4.2. Ravatalozás eszközeinek használati díja
4.3. Kegyeleti szakszolgáltatás ravatalozóban
4.4. Ravatalozás temetőn, temetkezési emlékhelyen belül
4.5. Ravatalozás temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül
4.6. Elhunyt megtekintése
5. Sírhely nyitás, visszahantolás
5.1. Sírásás, urnasír ásás
5.2. Sírhely nyitás
5.3. Koporsó süllyesztés
5.4. Hantolás
5.5. Sír felkoszorúzása
6. Sírba helyezés
6.1. Koporsó temetési helyre való behelyezése
7. Halottszállítás
7.1. Elhunyt nemzetközi szállítása
7.2. Elhunyt szállítása közigazgatási határon kívül
7.3. Elhunyt szállítása közigazgatási határon belül
7.4. Elhunyt szállítása temetőn belül
7.5. Elhunyt szállítása ügyeletben
7.6. Hamvak nemzetközi szállítása
7.7. Hamvak szállítása közigazgatási határon kívül
7.8. Hamvak szállítása közigazgatási határon belül
7.9. Hamvak szállítása temetőn belül
7.10. Hamvak szállítása ügyeletben
8. Hamvasztás, urnakiadás
8.1. Hamvasztás
8.2. Azonnali hamvasztás
8.3. Urnakiadás
9. Urnaelhelyezés
9.1. Urna temetési helyre való elhelyezése temetőben
9.2. Urna temetési helyre való elhelyezése temetkezési emlékhelyen
9.3. Urna elhelyezése temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül
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10. Hamvak szórása
10.1. Hamvak szórása temetőben
10.2. Hamvak szórása temetkezési emlékhelyen
10.3. Hamvak szórása temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül
11. Exhumálás
11.1. Koporsóban eltemetett felnőtt ember exhumálása
11.2. Koporsóban eltemetett gyermek exhumálása
11.3. Urna exhumálása
12. Újratemetés
II. Újratemetésnél a temetéssel megegyező tartalommal kell a számlát kiállítani.
III. A részszolgáltatásokat egyenként és szolgáltatásonként összegezve is meg kell adni.
IV. A részszolgáltatások és szolgáltatásokat nettó és bruttó értékben is fel kell tüntetni.”
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3. melléklet a …./2016. (……) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelethez
A Ttv. 28/B. § (2) bekezdése szerint számlázható egyéb tevékenységek:
1. Temetési hely díja
1.1. Temetési hely megváltásának díja
1.2. Temetési hely újraváltásának díja
1.3. Kommunális díj
2. Temetési hely előkészítése
2.1. Temetési hely és környékének temetésre való előkészítése, visszarendezése
2.2. Temetési hely felépítményének temetésre való előkészítése
3. Ravatalozó és környékének temetésre való előkészítése, visszarendezése
4. Temetéshez kapcsolódó temetési kelléknek nem minősülő kellékek értékesítése
5. Feliratozás
6. Világi búcsúztatás
7. Hang-, kép- és fénytechnikai szolgáltatás biztosítása
8. Virág, virágkészítmények
9. Gyászhirdetés közzététele
10. Urna tárolása
11. Temetkezési szolgáltatási tevékenységhez szükséges eszköz vagy ingatlan bérbeadása, bérlése
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4. melléklet a …./2016. (……) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelethez
Az NBF elnöke a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásához a Cég-adatlapot az alábbi
adattartalommal rendszeresíti:
1. ÁLTALÁNOS ADATOK
1.1. a gazdálkodó szervezet megnevezése
1.2. pénzforgalmi jelzőszáma
1.3. KSH törzsszáma
1.4. cégjegyzés száma CG
1.5. a számlakezelő pénzintézet adatai
1.6. a gazdálkodó szervezet jegyzett tőkéje
1.7. az alapítás időpontja
1.8. az alapító tagok
1.9. a gazdálkodó szervezet jelenlegi tulajdonosainak megnevezése
1.10. a gazdálkodó szervezet érdekeltsége más cégekben
1.11. a legjellemzőbb TEÁOR kódjai és azok megnevezése
1.12. a gazdálkodó szervezet székhelyének adatai
1.13. a gazdálkodó szervezet telephelyei
1.14. a gazdálkodó szervezet fióktelepei
1.15. a gazdálkodó szervezet üzleti kapcsolatai
1.16. a gazdálkodó szervezet vezetőségének külföldi személyekkel, szervezetekkel való kapcsolatai.
2. A GAZDÁLKODÓ SZERVEZET VEZETŐJE ÉS TESTÜLETEI
2.1. a gazdálkodó szervezet vezetőjének természetes személyazonosító adatai
2.2. a vezető testület tagjainak természetes személyazonosító adatai
2.3. a felügyelő bizottság tagjainak megnevezése
2.4. a könyvvizsgáló megnevezése
2.5. a biztonsági vezető természetes személyazonosító adatai
2.6. a titkos ügykezelő természetes személyazonosító adatai
2.7. a titkos ügykezelő helyettesének természetes személyazonosító adatai.
3. A GAZDÁLKODÓ SZERVEZET HELYZETE GAZDASÁGBIZTONSÁGI SZEMPONTBÓL
3.1. a gazdálkodó szervezetek működésére irányuló, külföldiek által történő ellenőrzési és
befolyásolási kísérletek
3.2. fontosnak ítélt és a biztonsági ellenőrzést elősegítő egyéb közlendő.
4. MINŐSÍTETT SZERZŐDÉS
a gazdálkodó szervezet minősített szerződésben történő részvétele.
5. NYILATKOZATOK”
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5. melléklet a …./2016. (……) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelethez
Az NBF elnöke az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány kiadásához a Cég-adatlapot az
alábbi adattartalommal rendszeresíti:
1. ÁLTALÁNOS ADATOK
1.1. a gazdálkodó szervezet megnevezése
1.2. pénzforgalmi jelzőszáma
1.3. KSH törzsszáma
1.4. cégjegyzés száma CG
1.5. a számlakezelő pénzintézet adatai
1.6. a gazdálkodó szervezet jegyzett tőkéje
1.7. az alapítás időpontja
1.8. az alapító tagok
1.9. a gazdálkodó szervezet jelenlegi tulajdonosainak megnevezése
1.10. a gazdálkodó szervezet érdekeltsége más cégekben
1.11. a legjellemzőbb TEÁOR kódjai és azok megnevezése
1.12. a gazdálkodó szervezet székhelyének adatai
1.13. a gazdálkodó szervezet telephelyei
1.14. a gazdálkodó szervezet fióktelepei
1.15. a gazdálkodó szervezet üzleti kapcsolatai
1.16. a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőinek külföldi személyekkel, szervezetekkel való
kapcsolatai.
2. A GAZDÁLKODÓ SZERVEZET VEZETŐJE ÉS TESTÜLETEI
2.1. a gazdálkodó szervezet vezetőjének természetes személyazonosító adatai
2.2. a vezető testület tagjainak természetes személyazonosító adatai
2.2. a felügyelő bizottság tagjainak megnevezése
2.3. a könyvvizsgáló megnevezése
2.4. a biztonsági vezető természetes személyazonosító adatai
3. A GAZDÁLKODÓ SZERVEZET HELYZETE GAZDASÁGBIZTONSÁGI SZEMPONTBÓL
3.1. a gazdálkodó szervezet működésére irányuló, külföldiek által történő ellenőrzési és
befolyásolási kísérletek
3.2. fontosnak ítélt és a biztonsági ellenőrzést elősegítő egyéb közlendő.
4. MINŐSÍTETT SZERZŐDÉS
a gazdálkodó szervezet minősített szerződésben történő részvétele.
5. NYILATKOZATOK”
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Az előterjesztés az egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi …… törvény
hatálybalépése miatt, az abban foglalt törvényi rendelkezések végrehajtása érdekében szükséges
kormányrendeletek módosítását tartalmazza. Az egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról
szóló …. törvényt az Országgyűlés 2016….. ülés napján elfogadta. E törvény számos olyan
módosító rendelkezést tartalmaz, amelyeknek végrehajtásához feltétlenül szükséges azon
kormányrendelet szabályainak a módosítása is, amelyek a módosított törvények felhatalmazásai
alapján a részletes szabályok érdekében kerültek megalkotásra. A javaslat tartalmaz még további
olyan jogharmonizációs kötelezettségből fakadó rendelkezéseket és jogtechnikai jellegű
pontosításokat is, amelyeknek végrehajtására eddig még nem került sor, azonban jogalkalmazási és
jogalkotási szempontból feltétlenül szükségesek.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
Az 1-2. §-hoz
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 2017. január 1-jén hatályba lépő
módosítása, valamint a közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról
szóló előterjesztés tervezetéről szóló anyakönyvi eljárásról szóló törvény és az egészségügyről
szóló törvény módosítása – az egészségügyi személyzet nem egészségügyi adminisztrációs
terheinek csökkentése, valamint a gazdaság fehérítése érdekében – átalakítja a halotti
anyakönyvezés és a halálozással kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatás rendjét. Ennek
megfelelően:
az anyakönyvi eljárás az egészségügyi iratként létrejövő halottvizsgálati bizonyítvány
beérkezésével megkezdődik,
az eltemettető vagy a szolgáltató 5 napon belül köteles az anyakönyvvezetőnél megjelenni és
szolgáltatni az anyakönyvezés befejezéséhez és a statisztikai adatlaphoz szükséges egyéb adatokat,
ennek hiányában – a hatályos szabályozáshoz hasonlóan – az anyakönyvvezető a
rendelkezésére álló adatok alapján fejezi be az anyakönyvezést.
A szabályozás a törvényi folyamatokhoz igazítja a kormányrendeleti módosításokat.
A 3-6. §-hoz
A temetői törvény felhatalmazta a Kormányt arra, hogy
a) a temetkezési szolgáltatásért kiállítható számla tartalmát és formátumát,
b) a temetkezéssel összefüggésben a temetkezési szolgáltató által végezhető egyéb tevékenységek
és termékek körét,
c) valamint azon ügyeket, ahol a szolgáltató az eltemettető nevében eljár,
rendeletben állapítsa meg.
A rendelet ennek megfelelően a számla tartalmát részletesen meghatározza, valamint feltünteti a b)
és c) pontban jelzett szolgáltatásokat.
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A 7. §-hoz
Az egyes közlekedésrendészeti szabálysértésekre vonatkozó kormányrendeleti szabályozás
(63/2012. Korm. rendelet) szerint a KRESZ 14. § (1) bekezdés f) és g) pontjában szereplő egyes
jelzőtáblák utasításainak megszegése az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése
szabálysértésnek, míg a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII.
törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint nem ennek,
hanem az egyes jelzőtáblák utasításainak megszegésének minősül. Mindezek fényében a két
kormányrendeleti szabályozás közötti összhang megteremtése érdekében vált szükségessé a
pontosító jellegű módosítás.
A 8. §-hoz
A közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló rendelet módosítását az tette
szükségessé, hogy a korábbi uniós szabályozás módosítása (2014. július 16.-i 775/2014/EU
európai bizottsági végrehajtási rendelet) révén az elektromos sokkoló kapcsán rögzített „10 000
V-os” követelmény törlésre került, ezért ennek megfelelően szükségessé vált a javaslat szerinti
szövegcserés módosítás.
A 9-14. §-hoz
Ezen kormányrendeleti szintű normákban szerepel a személyek határátlépésére irányadó szabályok
közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK tanácsi
rendeletre történő hivatkozás, azonban az Országgyűlés által elfogadott törvényi módosítások
alapján indokolt e helyett a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről
(Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i 2016/399/EU európai parlamenti és
tanácsi rendeletre történő hivatkozás megjelenítése. A törvényi szintű szabályozás és a
kormányrendeleti szintű szabályozás között ezáltal teremthető meg az összhangot.
A 15. §-hoz
az (1) bekezdéséhez
A módosítási javaslat a harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi
beutazás céljából elismert okmányok meghatározásáról szóló Korm. rendelet módosítására tesz
javaslatot oly módon, hogy hazánk vegye fel az Izrael által kiállított „nemzeti útlevelet helyettesítő
úti okmány (travel document in lieu of national passport)” elnevezésű úti okmányt a Magyarország
által elismert egyéb okmányok listájára. A kérdéses okmány azonos jogokat biztosít a tulajdonosa
számára, mint az izraeli magánútlevél, valamint kizárólag izraeli állampolgárok számára kerül
kiállításra, mindössze az érvényességi ideje rövidebb. A harmadik országbeli állampolgárok részére
kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok meghatározásának elősegítésére
létrehozott Szakértői Munkacsoport az okmány teljes körű elismerésében egyetértett és javasolta
annak a Korm. rendelet pozitív listáján történő szerepletetését.
a (2) bekezdéséhez
A módosítási javaslat szerint a Magyarország által elismert egyéb okmányok listája kiegészül a
Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának (a továbbiakban: ICRC) úti okmányával. Ez az ICRC által
- speciális humanitárius szükségletekkel rendelkező menedékkérőknek, menekülteknek, sérülékeny
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csoportokhoz tartozó migránsoknak, hontalan személyeknek - kiállított okirat, olyan személyek
számára, akik megfelelő személyazonosító papírok hiányában nem tudnak visszatérni származási
országukba, a szokásos tartózkodási helyük szerinti országba vagy bármely más országba, amely
hajlandó befogadni őket akár ideiglenes, akár állandó védelmi státusz megadása céljából. Az ICRC
úti okmány csak egyszeri beutazásra jogosít a vízum- és beutazási feltételek teljesítését követően.
Tekintettel arra, hogy az áttelepítések kapcsán az érintett hatóságok a személyek teljes körű
ellenőrzését lefolytatják, így az ICRC okmánnyal történő beléptetésük biztonsági kockázatot nem
jelent, a fent említett Szakértői Munkacsoport az okmány magyarországi beutazás céljából történő
elismerését kizárólag a Kormány külön döntésében meghatározott áttelepítési programban
résztvevő harmadik országbeli állampolgárok tekintetében támogatja.
A 16. §-hoz
A Honvédelmi Tanács állandó személyvédelemben nem részesülő tagjainak személyvédelmi, és
ehhez kapcsolódó feladatok Készenléti Rendőrség által történő végrehajtásához indokolt a
jogszabályi háttér megteremtése, ennek érdekében kerül sor a javaslat szerinti szövegcserés
kiegészítő módosításra. A javaslat szerint módosítás a Készenléti Rendőrség személyvédelemmel
kapcsolatos feladatait egészíti figyelemmel arra is, hogy a védelem nem állandó jellegű, hanem az a
Honvédelmi Tanács működésének időtartamához igazodik.
A 17. §-hoz
A körözési eljárás tekintetében irányadó hatályos jogszabályok kizárólag bűncselekmény
elkövetésével összefüggésben tették lehetővé a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos
állományú tagjainak birtokából kikerült szolgálati igazolványok, illetve szolgálati jelvények (a
továbbiakban együtt: szolgálati okmányok) körözésének elrendelését, ugyanakkor nem biztosítanak
lehetőséget a körözési eljárás lefolytatására az ilyen okmányok bűncselekmény elkövetésével
összefüggésbe nem hozható eltűnése esetén. Tekintettel arra, hogy a szolgálati okmányoknak a
valódi jogosultjuk birtokából történő – az illetéktelen vagy jogellenes felhasználás, valamint az
esetleges visszaélések veszélyével járó – kikerülése adott esetben számottevő mértékben gyengítheti
a rendvédelmi szervek működésébe vetett közbizalmat, a tárgykörözés lehetőségét a szolgálati
okmányok bűncselekmény elkövetésétől függetlenül bekövetkező eltűnésének esetére is indokolt
kiterjeszteni. A javaslat szerinti módosítás szerint az erre irányuló bejelentés alapján a
feltételezhetően a saját illetékességi területükön eltűnt szolgálati okmányokat érintő körözés
elrendelésére, valamint a körözési eljárás lefolytatására a rendőrkapitányságok kapnak
felhatalmazást. A bűncselekmény elkövetésétől függetlenül eltűnt szolgálati okmányok
felkutatására irányuló körözési eljárások lefolytatására egyebekben változatlanul a tárgykörözésre
vonatkozóan jogszabályban rögzített általános előírások maradnak irányadóak.
A 18. §-hoz
A határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint a
határátlépési pontról szóló Korm. rendelet módosítása a személyek határátlépésére irányadó
szabályok közösségi kódexére (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) történő hivatkozás pontosítása
miatt szükséges. A javaslatban szereplő hivatkozások megfelelnek a személyek határátlépésére
irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i
2016/399/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet X. melléklete szerinti megfelelési táblázatának.
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A 19-20. §-hoz
A belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállításának feltételeinek szabályairól szóló Korm.
rendelet módosítása a jelenleg hatályos Korm. rendeletben a személyek határátlépésére irányadó
szabályok közösségi kódexére (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) történő hivatkozás pontosítása
miatt szükséges. A javaslatban szereplő hivatkozások megfelelnek a személyek határátlépésére
irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i
2016/399/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet X. melléklete szerinti megfelelési táblázatának.
A 21. §-hoz
2017. január 1-jétől a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény alapján a minősített
adatot kezelő szervnél a biztonsági vezető tartós távolléte vagy akadályoztatása esetén helyettes
biztonsági vezető foglalkoztatható. Ezen rendelkezésre figyelemmel szükségessé vált a helyettes
biztonsági vezető foglalkoztatásának feltételeire vonatkozó rendelkezések megállapítása.
A 22. §-hoz
A jelenleg hatályos rendeleti szabályozás az EU intézményeinek „Bizalmas!” vagy annál magasabb
minősítési szintű minősített adatai tekintetében kötelezően írja elő az iktatást. Ez a kötelező
adminisztráció lassítja az ESN Alkalmazásokban (a továbbiakban: Alkalmazás) történő
adattovábbítást, ezzel csorbítva annak lényegét adó gyorsaságra, rugalmasságra való törekvést, és
egyben a nemzetközi bűnügyi együttműködés hatékonyságát. Az Alkalmazás minden egyes benne
folytatott tevékenységet (megtekintés, nyomtatás, továbbítás) naplóz, valamint egyedi azonosító
számmal lát el. Az Alkalmazás felhasználásnak hazai jogi hátterét az Európai Rendőrségi Hivatal
által működtetett Európai Biztonságos Hálózat alkalmazásainak felhasználásával megvalósuló
együttműködés és információcsere rendjéről szóló 23/2016. (IX. 15.) BM-NGM együttes utasítás (a
továbbiakban: utasítás) teremti meg. A módosító javaslat szerint a rendelet felhatalmazást ad arra,
hogy az együttműködő szervek vezetői a feldolgozott minősített adatok mennyiségére, azok
minősítési szintjére is figyelemmel szabályozhassák a naplóállomány és az Alkalmazásból kinyert
minősített adatok nyilvántartására vezetett manuális vagy elektronikus iratkezelési segédletek
összevetését az Alkalmazás alapvető fő célkitűzésével összhangban a minél gyorsabb
adatszolgáltatás megteremtése érdekében.
A 23. §-hoz
A módosító javaslatot a Tanács és a Bizottság aktuális biztonsági szabályzatával történő összhang
megteremtése indokolja.
A 24. §-hoz
Az (1) bekezdés szerinti javaslatot az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány (a
továbbiakban: egyszerűsített TBT) bevezetése indokolja. A (2) bekezdésben található pontosító
rendelkezés indoka pedig az, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény nem hatályos
rendelkezésére történő hivatkozást megszüntesse.
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A 25. §-hoz
A javaslat az egyszerűsített TBT tartalmát határozza meg. A további pontosítások a minősített adat
minősítési szintjének megjelenítése tekintetében teremti meg az összhangot a minősített adat
védelméről szóló törvénnyel.
A 26. §-hoz
Az érintett § módosításának célja, hogy a TBT, valamint az egyszerűsített TBT iparbiztonsági
eljárása ugyanazon eljárásrend alapján kerüljön lefolytatásra. Ennek érdekében az eljárásrend
kiegészítésre került az egyszerűsített TBT-re vonatkozóan.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény értelmében az
ügyféltől nem kérhető olyan adat igazolása, amely nyilvános, vagy amelyet valamely hatóság,
bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogszabállyal rendszeresített
nyilvántartásának tartalmaznia kell. A gazdálkodó szervezetek számviteli törvényben meghatározott
éves beszámolója nyilvános, azt a Céginformációs Szolgálat részére meg kell küldeni, ezért a
hivatkozott rendelkezés értelmében nem kötelezhető a gazdálkodó szervezet a továbbiakban arra,
hogy a kérelemhez a beszámolókat is csatolja. A cégellenőrzés elvégzésének ugyanakkor továbbra
is feltétele, hogy a gazdálkodó szervezet rendelkezzen két lezárt év éves beszámolójával.
A 27. §-hoz
A javaslat az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány kiadására indított iparbiztonsági
ellenőrzés kapcsán meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzésre kötelezett személyek köre kerül
meghatározásra, tekintettel arra, hogy az egyszerűsített TBT kiadásának nem feltétele a fizikai,
adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételek biztosítása, így titkos ügykezelő és helyettese,
rendszerbiztonsági felügyelő és rendszeradminisztrátor kijelölésére nem kerül sor. A hatályos
szabályozás szerint a gazdálkodó szervezeteknek 30 nap áll rendelkezésre a nemzetbiztonsági
kérdőívek Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továbbiakban: NBF) részére történő megküldésére. A
módosítás ezt az időtartamot az ügyintézés időtartamának csökkentése érdekében 15 napra
csökkenti.
A 28. §-hoz
A hatályos szabályok szerint kialakítandó biztonsági területről készített alaprajz és egyszerűsített
biztonságtechnikai rendszertervet tartalmazó helyszínrajz, valamint a rendszerre vonatkozó, az
elektronikus biztonság részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott
dokumentáció jóváhagyását követően a gazdálkodó szervezeteknek mennyi idő alatt kell
kialakítaniuk a biztonsági területüket. Ugyanakkor arra vonatkozóan, hogy a nemzetbiztonsági
ellenőrzések befejezéséről szóló értesítést követően a dokumentációt mikor kell az NBF-re
megküldeni, az eljárásrend nem határoz meg időpontot. Mindez számos esetben eredményezi az
eljárás jelentős mértékű elhúzódását. A gyorsabb, hatékonyabb ügyintézés érdekében szükséges,
hogy a gazdálkodó szervezetek részére meghatározásra kerüljön, hogy mennyi idő áll
rendelkezésükre a dokumentáció benyújtására. Az új javaslat e kötelezettség nem teljesítéséhez
kapcsolódó jogkövetkezményt is meghatároz.
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A 29. §-hoz
A javaslat az egyszerűsített TBT kiadásának feltételeit tartalmazza. A módosítás annak lehetőségét
teremti meg, hogy amennyiben a gazdálkodó szervezet rendelkezik egyszerűsített TBT-vel, és
megteremti a személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételeket, az NBF – új
iparbiztonsági eljárás megindítása nélkül – TBT-t adjon ki.
A 30. §-hoz
A javaslat lehetővé teszi hogy a gazdálkodó szervezet vezetője nem csak TBT-vel , hanem
egyszerűsített TBT-vel rendelkező alvállalkozót is bevonjon minősített szerződés végrehajtásába.
A módosítás részletezi az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány hatályossága alatt a
gazdálkodó szervezet részére előírt kötelezettségeket.
Az új rendelkezések alapján az éves adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan beküldött dokumentumokat
az NBF továbbítja az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat részére. Az illetékes nemzetbiztonsági
szolgálat a kapott dokumentumok értékelését követően – amennyiben az abban foglaltak
szükségessé teszik – előzetes értesítés nélkül jogosult elvégezni a gazdálkodó szervezet ismételt
nemzetbiztonsági ellenőrzését.
A 31. §-hoz
Az NBF által vezetett nyilvántartás kiegészítésre kerül az egyszerűsített TBT-vel rendelkező
gazdálkodó szervezetek adataival.
A 32. §-hoz
A szerkezeti módosítások szükségessé teszik Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésének módosítását.
A javaslat továbbá meghatározza, hogy mikor kerül sor az egyszerűsített TBT visszavonására.
A rendelkezések módosítása arra is irányul, hogy a felmerült és időben nem pótolt hiányosságok
miatt visszavont TBT esetében szükségtelenül ne kerüljön sor a gazdálkodó szervezet minősített
szerződésben történő részvételtől több évre történő eltiltására. A gazdálkodó szervezetnek
lehetősége nyílik a kérelem benyújtására egy új eljárás megindítása érdekében. Amennyiben az új
eljárás során minden szükséges biztonsági feltételt a gazdálkodó szervezet megteremt, részére egy
új telephely biztonsági tanúsítvány kerülhet kiadásra.
A cégellenőrzés során felmerült kockázati tényező esetében, tekintettel arra, hogy a cégellenőrzést
nem az NBF végzi, annak megállapítására, hogy a kockázati tényező a cég vonatkozásában
továbbra is fennáll-e kizárólag egy ismételt cégellenőrzés keretében van lehetősége. A jelenleg
hatályos rendelkezés ennek lehetőségét kizárja, azzal, hogy a gazdálkodó szervezet két évig nem
kérheti az iparbiztonsági ellenőrzés megindítását. A módosítás ezen az eljárásrenden kíván
változtatni.
A 33. §-hoz
Az (1) bekezdés szerinti módosítás következtében a minősített szerződés végrehajtásába
egyszerűsített TBT-vel rendelkező gazdálkodó szervezet is bevonható, illetve az érintett bekezdés
b) pontjában található módosítás a nemzetközi jogszabályokkal összhangban megteremti annak a
lehetőségét, hogy az egyéni vállalkozót, mint személyt, TBT nélkül, érvényes és megfelelő szintű
személyi biztonsági tanúsítvánnyal is be lehessen vonni minősített szerződés végrehajtásába.
A (2) bekezdés technikai jellegű módosításokat tartalmaz.
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A (3) bekezdésben szerinti módosítás alapján a TBT, az egyszerűsített TBT, valamint az egyéni
vállalkozók esetében a személyi biztonsági tanúsítvány meglététének igazolására az NBF jogosult.
A módosító javaslat egyértelművé teszi azt is, hogy a TBT és az egyszerűsített TBT egyaránt
feljogosítja a gazdálkodó szervezetet a 2015. évi VII. törvényben meghatározott szerződések
megkötésére.
A 34. §-hoz
A javasolt módosítás – technikai pontosításon túl – tartalmazza, hogy az egyszerűsített TBT
meglétéről szóló igazolást is az NBF elnöke adja ki.
A 35. §-hoz
A módosító javaslatot a Tanács és a Bizottság aktuális biztonsági szabályzatával történő összhang
megteremtése indokolja.
A 36. §-hoz
Az új rendelkezés kimondja, hogy a módosítás hatálybalépését megelőző eljárásrend alapján kiadott
telephely biztonsági tanúsítvány visszavonásig érvényes, de a gazdálkodó szervezetet kizárólag a
2015. évi VII. törvényben meghatározott szerződésekben való részvételre jogosítja fel. Továbbá
rendelkezik a gazdálkodó szervezet kötelezettségeiről a TBT hatályossága alatt.
A rendelkezése lehetővé teszi azt is, hogy módosítás hatálybalépését megelőző eljárásrend alapján
kezdeményezett iparbiztonsági ellenőrzés alanya kérelmezze, hogy az eljárás a továbbiakban az
egyszerűsített TBT kiadásra irányuló eljárásrend alapján folytatódjon.
A 37. §-hoz
A javaslat a Korm. rendelet mellékleteinek technikai jellegű módosítását tartalmazza.
A 38. §-hoz
A javaslat technikai jellegű módosításokat tartalmaz.
A módosítás egyúttal megszünteti a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos
beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényhez
kapcsolódó, a jelenleg hatályos rendelkezések szerint azon telephely biztonsági tanúsítványok
kiadásának lehetőségét, amelyek a gazdálkodó szervezeteket kizárólag e törvényben meghatározott
szerződések megkötésére jogosították fel. 2017. január 1-jétől, az új törvényi szabályozás TBT
meglétét követeli meg a szerződéskötés feltételeként. A bevezetésre kerülő egyszerűsített TBT,
valamint a TBT ezen követelménynek teljes mértékben megfelel.
A 39. §-hoz
A szöveg pontosítása a megfelelő hivatkozás érdekében.
A 40-41. §-hoz
A szöveg pontosítása a jogalkalmazói tapasztalatok figyelembe vételével és az egységes
jogértelmezés megerősítése érdekében.
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A 42. §-hoz
A rendelkezés módosítása szükséges, figyelemmel arra, hogy a veszélyességi övezetben történő
fejlesztések esetén a hatóság által összehívott bizottságba a fejlesztő képviselőjét is célszerű
meghívni, mivel a fejlesztőtől kapott információkkal biztosítható a szakmailag megalapozott döntés.
A módosítás eredményeként a Bizottság a hatóság képviselőiből áll, az érintett üzem és a fejlesztő
képviselője pedig részt vehet a Bizottság ülésén.
A 43. §-hoz
A szöveg pontosítását tartalmazza, az eddigi jogalkalmazás szerint a biztonsági dokumentációk
elkészítéséhez alkalmazott szoftvereket a BM OKF fogadja el, ezért célszerű ennek megjelenítése a
szövegben a hatósági eljárások gyorsítása érdekében.
A 44. §-hoz
A törvényi szintű szabályozásra figyelemmel a súlyos káresemény elhárítási terv felülvizsgálata
háromévenkénti ciklusidejének hatályon kívül helyezése szükséges.
A 45. §-hoz
A módosítás a vezetői engedély kategória érvényességét a könnyebb ügyintézés érdekében fő
szabályként a járművezető születési idejének hónapjához és napjához köti, ezzel elősegítve az
vezetői engedély érvényességének biztosítását. A jogszabály által megállapított érvényességi idő az
orvos által megállapított egészségügyi alkalmassági időt – a születésnapra tekintettel – lerövidítheti.
A fő szabály alól kivételt képez, ha az orvosi vizsgálaton a meghatározott életkorra, vagy a külön
jogszabályban meghatározott betegségekre tekintettel két évet meg nem haladó egészségi
alkalmassági időt állapítanak meg a járművezető részére. Ebben az esetben egyáltalán nem, vagy
csak igen rövid ideig lehetne megállapítani a vezetői engedély érvényességi idejét az orvosi
alkalmasság idején belül a születésnaphoz igazítottan.
A vezetői engedély fő szabály szerint vezetői jogosultságot igazol. Az előlapján szereplő
érvényességi időn belül a vezetői engedély a kategória érvényességi idő lejártát követően is
meghatározott járművek vezetésre jogosít. Az okmány érvényességének és cseréjének elősegítése
érdekében az érvényességi időt a tervezet a kategória érvényesség idejéhez igazítja, ezzel az
okmány – fő szabály szerint – a kategória érvényességi idővel egyszerre, az járművezető
születésnapján jár le, így a járművezető könnyebben intézkedhet az okmány cseréjére.
A 46. §-hoz
A módosítás szövegpontosítást tartalmaz ezzel megteremtve az összhangot a jelenleg hatályos
rendelkezésekkel.
A 47. §-hoz
A javaslat pontosítást tartalmaz annak érdekében, hogy egyes közlekedési szabálysértések miatt
alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeltek módosításáról szóló Korm. rendelet 1.
és 2. §-ai egyöntetűen akként rendelkezzenek, hogy valamennyi, a mellékletekben felsorolt
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szabálysértés esetében van arra lehetőség, hogy a szabálysértési hatóság a pénzbírság helyett más
szankciót, figyelmeztetést vagy közérdekű munkát alkalmazzon.
A 48-51. §-hoz
Az 1. §-hoz írtakon túl a rendelkezés előírja, hogy a holttestet legkésőbb 12 órán belül el kelljen
szállítani (a hatályos rendelkezések szerint csak intézkedni kell az elszállításról). Figyelemmel arra,
hogy a halottvizsgálati bizonyítvány kiállítását követően már a temetkezési szolgáltató feladata a
holttest elszállítása, a tervezet alapján a szolgáltatótól is követelheti az egészségügyi intézmény a
hűtés költségeit.
Az 52. §-hoz
Az Országgyűlés döntött arról, hogy a szociális temetés 2019. január 1-jén kerül bevezetésre. A
javaslat az ennek megfelelő kormányrendeleti pontosítást tartalmazza.
Az 53. §-hoz
A módosítás biztosítja a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben nevesített
szervezeteknek az Európai Gépjármű és Vezetői Engedély Információs Rendszeren keresztül
történő bűnmegelőzési és bűnüldözési célú automatizált kereséssel való hozzáférési jogosultságát a
központi közlekedési nyilvántartó szerv által fenntartott és erre a célra kialakított biztonságos
informatikai kapcsolat útján.
Az 54-56. §-hoz
Az Európai Bizottság által kiadott, a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények
végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2015. november 5-i
2015/1998/EU bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezte a korábbi 185/2010/EU
rendeletet, ezért szükséges a hatályos rendelkezésekben szereplő hivatkozások módosítása.
Az 57-58. §-hoz
A hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét
biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-i 2016/1148/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv 9. és 24. cikke előírja a tagállamok számára, hogy olyan számítógép-biztonsági
eseményekre reagáló csoportot (a továbbiakban: CSIRT) vagy csoportokat jelöljön ki, amelyek
megfelelnek a biztonsági események és kockázatok kezeléséhez szükséges hatékony és kompatibilis
képességek garantálására, valamint az eredményes uniós szintű együttműködés biztosítására
vonatkozó alapvető követelményeknek. A jövőben a kijelölt nemzeti CSIRT képviseli
Magyarországot a CSIRT-ek hálózatában, amely 2017. február 9-ig megkezdi működését.
Tekintettel arra, hogy az irányelv előkészítésének nemzeti koordinációját az NBSZ NKI végezte el,
valamint vezeti az ezzel kapcsolatos EKTB alcsoportot, továbbá részt vesz az Együttműködési
Csoport és a CSIRT-ek hálózata felállításával összefüggő uniós előkészítő munkában, indokolt ezen
együttműködési feladat megjelenítése a kormányzati eseménykezelő központ feladatai között.
Az 59-61. §-hoz
A hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét
biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-i 2016/1148/EU európai parlamenti és tanácsi
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irányelv 8. cikke előírja a tagállamok számára, hogy a hálózati és az információs rendszerek
biztonságáért felelős olyan nemzeti illetékes hatóságot jelöljön ki, amely az európai együttműködés
során az irányelvben meghatározott követelmények nemzeti végrehajtását koordinálja és ezzel
párhuzamosan részt vesz a hálózati és információs rendszerek egységesen magas szintű
biztonságának Unión belüli megvalósítása érdekében felállított Együttműködési Csoportban. Az
illetékes hatóság kijelölésén túl a tagállamoknak ki kell jelölniük a hálózati és informatikai
rendszerek biztonságáért felelős nemzeti egyedüli kapcsolattartó pontot. Abban az esetben,
amennyiben egy hatóság kerül illetékes hatóságként kijelölésre, az ellátja az egyedüli kapcsolattartó
pont szerepét is. Az egyedüli kapcsolattartó pont összekötő feladatokat lát el a tagállami hatóságok
közötti és a többi tagállam érintett hatóságaival folytatott, határokon átnyúló együttműködésben,
valamint az Együttműködési csoporttal és a CSIRT-ek hálózatával.
Tekintettel arra, hogy a hazánkban elfogadott szervezeti rendszer szerint szűkebb hatáskörrel ugyan,
de e témakörben egyetlen hatósági feladatokat ellátó szervezetként 2013-ban az állami és
önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény és
kapcsolódó rendeletei a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóságot (a továbbiakban:
NEIH) állította fel, valamint, hogy az irányelv előkészítésének nemzeti koordinációját a
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti és Kibervédelmi Intézete (a továbbiakban: NBSZ NKI)
végezte el, melynek szervezeti keretén belül működik a NEIH, indokolt ezen feladatot a NEIH
számára meghatározni és ezt jogszabályi szinten rögzíteni.
A 62. §-hoz
2016. július 1. előtt hatályban lévő szabályozás alapján az élet és vagyonbiztonság közvetlen
veszélyeztetésének minősülő szabálytalanság esetén a kéményseprő-ipari közszolgáltató
haladéktalanul értesítette a tűzvédelmi hatóságot, mely határozattal tiltotta meg az égéstermékelvezető üzemeltetését a szabálytalanság igazolt megszüntetéséig.
Tekintettel arra, hogy a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény tiltja ebben az esetben a
tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető üzemeltetését, nem indokolt a tűzvédelmi hatóságnak
tiltó határozatot hozni, helyette a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló kéményseprő-ipari
tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendelet előírja, hogy a tűzvédelmi
hatóság ellenőrizze az üzemeltetési tilalom betartását. Ez azonban az eddig gyakorlati tapasztalatok
alapján sokkal több időt vesz igénybe, hiszen az csak a helyszínen ellenőrizhető. Munkaidőben az
ingatlanhasználók többsége nem található otthon, ezzel meghiúsul az ellenőrzés. Munkaidőn túl
végzett ellenőrzések esetén az ügyek nagy száma miatt nem tartható a harminc napos határidő.
Emiatt indokolt a határidő kiterjesztése hatvan napra, illetve, amennyiben az égéstermék-elvezetőt
az ellenőrzés előtt már megjavították, és az ismételt üzemeltetéshez szükséges műszaki vizsgálatot
megrendelték, már okafogyottá válik a helyszíni ellenőrzés elvégzése, ezért indokolt a rendelkezés
kiegészítése.
A 63. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
A 64. §-hoz
Jogharmonizációs záradékot tartalmaz.
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