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Törvények

2020. évi V. törvény
az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények
módosításáról*
1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása
1. §		
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 53. §
(2) bekezdés b) pontja a következő bd) alponttal egészül ki:
(Az otthont nyújtó ellátás keretében speciális ellátást kell biztosítani)
„bd) a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez
kapcsolódó törvénymódosításokról szóló törvényben meghatározott szexuális szolgáltatásra felajánlkozás tilalmát
megszegő gyermek (a továbbiakban: emberkereskedelem feltételezett áldozatává vált gyermek)”
(számára;)
2. §		
A Gyvt. 58. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A speciális gyermekotthon, a speciális lakásotthon, a gyermekotthon speciális csoportja vagy a gyermekotthon
az ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy a nevelésbe vett súlyos pszichés vagy súlyos disszociális tüneteket mutató,
pszichoaktív szert használó, emberkereskedelem feltételezett áldozatává vált és a kettős szükségletű gyermekeknek
nyújt gondoskodást, szocializációt és reszocializációt, valamint habilitációt és rehabilitációt. A speciális
gyermekotthon legfeljebb 60 napra befogadja a rendőrség általános védelmi intézkedése alapján a fővárosi, megyei
gyermekvédelmi szakértői bizottság véleménye hiányában is
a) az ideiglenes hatállyal elhelyezett, továbbá
b) a már nevelésbe vett és ideiglenes gondozási hellyel vagy gondozási hellyel rendelkező
gyermeket a gyermek biztonsága és azonnali terápiában való részesítése érdekében.”
3. §		
A Gyvt. X. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:
„Általános védelmi intézkedés
76/B. § A rendőrség az emberkereskedelem feltételezett áldozatává vált gyermek védelmében
a) a családjában nevelkedő gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezi az emberkereskedelem feltételezett áldozatává
vált gyermek ideiglenes befogadására kijelölt speciális gyermekotthonban, vagy
b) az ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett gyermeket az emberkereskedelem feltételezett áldozatává
vált gyermek ideiglenes befogadására kijelölt speciális gyermekotthonba szállítja,
és azonnal végrehajtható döntéséről értesíti a gyámhatóságot.”
4. §		
A Gyvt. 80/B. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A gyámhatóság a gyermek gondozási helyét hivatalból vagy kérelemre megváltoztatja, ha)
„e) a rendőrség a 76/B. § b) pontja szerinti általános védelmi intézkedéséről értesítette,”
(és ezért a gyermek nevelését az addigi ellátási formában már nem vagy nem megfelelő módon lehet biztosítani.)
5. §

(1) A Gyvt. 101. § (2) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
[A miniszter az (1) bekezdésben foglalt ágazati irányító jogkörében]
„l) kijelöli az emberkereskedelem feltételezett áldozatává vált gyermekeket befogadó speciális gyermekotthonokat.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. március 10-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A Gyvt. 101. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A miniszter gondoskodik az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett
a) súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő, vagy
az emberkereskedelem feltételezett áldozatává vált gyermekek ellátásának feltételeiről, és
b) akut orvosi ellátást nem igénylő – egyedi gondozásra szoruló – szerzett immunhiányos tünetegyüttesben
szenvedő gyermekek ellátásának feltételeiről,
feltéve, ha − az országos gyermekvédelmi szakértői bizottság véleménye vagy az általános védelmi intézkedés
alapján − a gondozásuk máshol nem biztosítható, vagy ha külön elhelyezésük szükséges. Ennek érdekében
a Kormány rendeletében kijelölt szerv központi szerve útján speciális gyermekotthonok fenntartásáról
gondoskodik.”
(3) A Gyvt. 101. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdés szerinti, a miniszter által az emberkereskedelem feltételezett áldozatává vált gyermek
befogadására kijelölt speciális gyermekotthon legfeljebb 60 napra befogadja a rendőrség általános védelmi
intézkedése alapján az országos gyermekvédelmi szakértői bizottság véleménye hiányában is
a) az ideiglenes hatállyal elhelyezett, továbbá
b) a már nevelésbe vett és ideiglenes gondozási hellyel vagy gondozási hellyel rendelkező
gyermeket a gyermek biztonsága és azonnali terápiában való részesítése érdekében.”

2. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól
és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény módosítása
6. §		
A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez
kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 9. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Tizennyolcadik életévét be nem töltött személy szexuális szolgáltatásra nem ajánlkozhat fel.”

3. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény módosítása
7. §		
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 29. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„g) szexuális szolgáltatásra felajánlkozás: a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni
fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló törvény szerinti szexuális szolgáltatásra
felajánlkozás.”
8. §		
A Szabs. tv. 172. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„172. § (1) Aki törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján hozott önkormányzati rendeletben a szexuális
szolgáltatással összefüggő korlátozást, illetve tilalmat megszegi, szabálysértést követ el.
(2) Nem büntethető a szexuális szolgáltatásra felajánlkozás tilalmának megszegése miatt az elkövető, ha
a cselekmény elkövetésekor a tizennyolcadik életévét nem töltötte be.
(3) Ha a helyszínen kétséget kizáróan megállapítást nyer, hogy a szexuális szolgáltatásra felajánlkozás tilalmát
megszegő személy a tizennyolcadik életévét nem töltötte be, a szabálysértési eljárás megindításának vele szemben
nincs helye.
(4) A szexuális szolgáltatásra felajánlkozás tilalmát megszegő, a (2) bekezdés alapján nem büntethető személyt, ha
a tényállás tisztázásához szükséges, előkészítő eljárásban tanúként kell meghallgatni.
(5) Ha a (3) vagy a (4) bekezdés alapján megállapítást nyer, hogy a szexuális szolgáltatásra felajánlkozás tilalmát
megszegő személy a tizennyolcadik életévét nem töltötte be, a rendőrség – a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvény alapján – a szexuális szolgáltatásra felajánlkozás tilalmát megszegő személy védelmében
azonnal végrehajtható általános védelmi intézkedést hoz, amely döntéséről értesíti a gyámhatóságot, valamint
gondoskodik az elhelyezéséről vagy a szállításáról.”

1450

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 46. szám

4. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása
9. §		
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) „Emberkereskedelem” című alcíme
helyébe a következő rendelkezés lép:
„Emberkereskedelem és kényszermunka
192. § (1) Aki mást
a) elad, megvásárol, elcserél, ellenszolgáltatásként átad, átvesz, vagy
b) az a) pontban meghatározott cselekmény megvalósítása érdekében szállít, elszállásol, elrejt, vagy másnak
megszerez,
bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki mást rendszeres előny szerzése céljából munkavégzésre, munka jellegű tevékenység végzésére, egyéb
szolgáltatásra, vagy jogellenes cselekmény folytatására
a) megtévesztéssel, a sértett nevelésével, felügyeletével, gondozásával, gyógykezelésével kapcsolatos, illetve
a sértettel kapcsolatban fennálló egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyával visszaélve, vagy a sértett kiszolgáltatott
helyzetét kihasználva rábír, vagy
b) erőszakkal vagy fenyegetéssel kényszerít,
bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(3) Aki mást a (2) bekezdésben meghatározott cselekmény megvalósítása érdekében toboroz, átad, átvesz, elad,
megvásárol, elcserél, ellenszolgáltatásként átad vagy átvesz, másnak megszerez, szállít, elszállásol, elrejt, bűntett
miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(4) Aki a (2) vagy a (3) bekezdésben meghatározott bűncselekményt szexuális cselekmény végzése vagy emberi test
tiltott felhasználása érdekében követi el, bűntett miatt öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(5) A büntetés a (2) vagy a (3) bekezdésben meghatározott bűncselekmény esetén öt évtől tíz évig terjedő
szabadságvesztés, a (4) bekezdésben meghatározott bűncselekmény esetén öt évtől tizenöt évig terjedő
szabadságvesztés, ha azt
a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére,
b) a sértett sanyargatásával,
c) hivatalos személyként, e minőséget felhasználva, vagy
d) több ember sérelmére
követik el.
(6) A büntetés a (2) vagy a (3) bekezdésben meghatározott bűncselekmény esetén öt évtől tizenöt évig terjedő
szabadságvesztés, a (4) bekezdésben meghatározott bűncselekmény esetén öt évtől húsz évig vagy életfogytig
terjedő szabadságvesztés, ha azt
a) tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére, vagy
b) életveszélyt vagy különösen súlyos hátrányt okozva
követik el.
(7) Aki emberkereskedelem és kényszermunkára irányuló előkészületet követ el, az (1) bekezdésben meghatározott
esetben vétség miatt egy évig, a (2) vagy (3) bekezdésben meghatározott esetben bűntett miatt három évig,
a (4) bekezdésben meghatározott esetben egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(8) Aki
a) a (2) bekezdésben meghatározott emberkereskedelem és kényszermunka sértettjének munkáját, munka jellegű
tevékenységét, egyéb szolgáltatását vagy jogellenes cselekményét igénybe veszi vagy felhasználja, három évig
terjedő szabadságvesztéssel,
b) az a) pontban meghatározott bűncselekményt szexuális cselekmény igénybevételével vagy emberi test tiltott
felhasználása érdekében követi el, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő.”
10. §

(1) A Btk. 200. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha az (1)–(3) bekezdésben meghatározott bűncselekményt különös visszaesőként követik el, a büntetés
a) az (1) bekezdésben meghatározott esetben egy évtől öt évig,
b) a (2) bekezdésben meghatározott esetben két évtől nyolc évig,
c) a (3) bekezdésben meghatározott esetben öt évtől tíz évig
terjedő szabadságvesztés.”
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(2) A Btk. 200. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha
a) a (4) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott kerítés a c) pont szerint is minősül,
b) a (4) bekezdés valamelyik pontjában meghatározott kerítést különös visszaesőként követik el.”
11. §

(1) A Btk. 201. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt tizennyolcadik életévét be nem töltött személy
prostitúciójával összefüggésben követi el, vagy tizennyolcadik életévét be nem töltött személy prostitúciójához
segítséget nyújt, két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”
(2) A Btk. 201. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a prostitúció elősegítését különös visszaesőként követik el, a büntetés
a) az (1) bekezdésben meghatározott esetben egy évtől öt évig,
b) a (2) bekezdésben meghatározott esetben öt évtől tíz évig,
c) a (3) bekezdésben meghatározott esetben két évtől nyolc évig
terjedő szabadságvesztés.”
(3) A Btk. 203. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel való szexuális cselekményért ellenszolgáltatást nyújt,
bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”
(4) A Btk. 203. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a gyermekprostitúció kihasználását különös
visszaesőként követik el.”

12. §		
A Btk. XIX. fejezete a következő alcímmel egészül ki:
„Értelmező rendelkezés
207/A. § A 200. § (3a) bekezdése, a 200. § (5) bekezdés b) pontja, a 201. § (4) bekezdése és a 203. § (5) bekezdése
alkalmazásában a különös visszaesés szempontjából hasonló jellegű bűncselekmény az emberkereskedelem és
kényszermunka, a kerítés, a prostitúció elősegítése és a gyermekprostitúció kihasználása.”
13. §		
A Btk.
a)
28. § (1a) bekezdésében, 44. § (1) bekezdés j) pontjában, 74/A. § (2) bekezdés c) pontjában, 459. §
(1) bekezdés 26. pont d) alpontjában az „emberkereskedelem” szövegrész helyébe az „emberkereskedelem és
kényszermunka” szöveg,
b)
37. § (3) bekezdés a) pont ad) alpontjában az „emberkereskedelem” szövegrész helyébe
az „emberkereskedelem és kényszermunka” szöveg és a „192. § (2)–(6) bekezdés” szövegrész helyébe a „192. §
(1)–(6) bekezdés” szöveg,
c)
143. § (1) bekezdés d) pontjában az „emberkereskedelmet követ el, vagy kényszermunkát végeztet”
szövegrész helyébe az „emberkereskedelem és kényszermunkát követ el” szöveg,
d)
200. § (2) bekezdésében az „az (1) bekezdés szerint büntetendő az is” szövegrész helyébe az „egy évtől öt évig
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő” szöveg,
e)
200. § (3) bekezdésében és 203. § (3) bekezdésében az „egy évtől öt évig” szövegrész helyébe a „két évtől
nyolc évig” szöveg,
f)
203. § (1) bekezdésében a „három évig terjedő” szövegrész helyébe a „két évtől nyolc évig terjedő” szöveg,
g)
282. § (3) bekezdés b) pontjában az „emberkereskedelemmel” szövegrész helyébe az „emberkereskedelem és
kényszermunkával” szöveg
lép.
14. §		
Hatályát veszti a Btk.
a)
74/A. § (2) bekezdés c) pontjában és 459. § (1) bekezdés 26. pont d) alpontjában az „a kényszermunka
(193. §),” szövegrész,
b)
„Kényszermunka” című alcíme,
c)
201. § (1) bekezdés c) pontja,
d)
356. § (2) bekezdés b) pontja.
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5. Záró rendelkezések
15. §		
Ez a törvény 2020. július 1-jén lép hatályba.
16. §		
E törvény az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről,
valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i (EU) 2011/36 európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2020. évi VI. törvény
közérdekű cél megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggésben egyes törvények módosításáról*
1. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása
1. §

(1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 54. §
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A közterületet – az (5a) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – rendeltetésének megfelelően bárki
használhatja. A közterület rendeltetésére és használatára jogszabály további szabályokat állapíthat meg.”
(2) Az Étv. 54. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Amennyiben a közterület használatára törvényben vagy a Kormány rendeletében kiemelten közérdekű
beruházássá nyilvánított olyan építési beruházással összefüggésben kerül sor, amely legalább 50%-ban központi
költségvetési támogatásból valósul meg, úgy a beruházás megvalósítója – legfeljebb törvényben vagy a Kormány
rendeletében meghatározott időtartamra – a helyi önkormányzat tulajdonában álló közterületet díjmentesen
használhatja.”

2. §		
Az Étv. a következő 60/I. §-sal egészül ki:
„60/I. § (1) E törvénynek a közérdekű cél megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggésben egyes törvények
módosításáról szóló 2020. évi VI. törvénnyel (a továbbiakban: Mód3. tv.) megállapított 54. § (5) és (5a) bekezdését
a Mód3. tv. hatálybalépésekor folyamatban lévő beruházásokra is alkalmazni kell, azzal, hogy a Mód3. tv.
hatálybalépése napján hatályos közterület-használat tárgyában kötött szerződés vagy közigazgatási hatósági
engedély, illetve közterület-használati hozzájárulás esetében a közterület díjmentes használata a közterület
használatának feltétlenül szükséges időtartamát megállapító jogszabály hatálybalépésének napjától illeti meg
a beruházót.
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott szabályozás alapján meghatározott díjmentes használat
időszakára díjfizetés történt, akkor a befizetett díjat vissza kell fizetni.”
3. §		
Az Étv. V. Fejezete „Az Európai Unió jogának való megfelelés” alcímet megelőzően a következő alcímmel egészül ki:
„Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés
62/A. § Az 54. § (5) és (5a) bekezdése, valamint a 60/I. § az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése és 38. cikk
(1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. március 10-i ülésnapján fogadta el.
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2. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása
4. §

(1) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngtv.) 11. § (1) bekezdés b) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(Törvény vagy kormányrendelet kiemelten közérdekű beruházássá nyilváníthat közfeladat ellátásával összefüggő,
kiemelten fontos közérdekű cél, így különösen)
„b) oktatási, egészségügyi, kutatás-fejlesztési, kulturális, szociális, örökségvédelmi, sport, városfejlesztési”
(cél megvalósítására irányuló beruházást.)
(2) Az Ngtv. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításról
a) törvény rendelkezik, a kiemelt közérdekű beruházássá nyilvánításról rendelkező törvény vagy törvény
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet,
b) kormányrendelet rendelkezik, e kormányrendelet
állapítja meg a kiemelten közérdekű beruházás helyszínét és közvetlen környezetét, valamint a kiemelten közérdekű
beruházás során építési tevékenységgel érintett telek közvetlen környezetébe tartozó, az építési tevékenység
költséghatékony elvégzéséhez szükséges közterület használatának feltétlenül szükséges időtartamát.”
(3) Az Ngtv. 12. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„a) a kiemelten közérdekű beruházást, a kiemelten közérdekű beruházás helyszínét és közvetlen környezetét,
valamint a kiemelten közérdekű beruházás során építési tevékenységgel érintett telek közvetlen környezetébe
tartozó, az építési tevékenység költséghatékony elvégzéséhez szükséges közterület használatának feltétlenül
szükséges időtartamát,”

3. Záró rendelkezések
5. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
6. §		
Az 1. § és a 2. § az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése és 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2020. évi VII. törvény
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról*

1. §		
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 28. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„28. § (1) A helyi önkormányzati képviselő (a továbbiakban: önkormányzati képviselő) megbízatása, jogai és
kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.
(2) Ha a listáról megválasztott önkormányzati képviselő nem veszi át a megbízólevelét, jelöltként továbbra is a listán
marad. A lista alapján a helyi önkormányzati képviselők következő általános választásáig a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (2) bekezdése alapján képviselői
megbízatást szerezhet, ha a megbízólevelét át nem vevő jelöltön kívül a listán szereplő valamennyi jelölt kiesett.

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. március 10-i ülésnapján fogadta el.
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(3) Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület alakuló ülésén, időközi választás esetén a megválasztását
követő ülésen a képviselő-testület előtt az 1. melléklet szerinti szöveggel esküt tesz és erről okmányt ír alá.”
2. §

(1) Az Mötv. 36. § (1) bekezdés a) pontja a következő ac) alponttal egészül ki:
[Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja nem folytathat olyan
tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet
országgyűlési képviselő, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el, amelyre kinevezését, megbízatását
az Országgyűléstől, köztársasági elnöktől, Kormánytól, Kormány tagjától vagy az Országgyűlés, Kormány
alárendeltségébe tartozó szervtől (vezetőjétől) kapta, kivéve]
„ac) az állam által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdálkodó szervezet felügyelőbizottságának
vagy ügyvezetésének tagja;”
(2) Az Mötv. 36. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja nem folytathat olyan
tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet)
„h) a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, továbbá a helyi
önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság legfőbb
szervének – kivéve, ha a gazdasági társaság legfőbb szerve a képviselő-testület – tagja, személyes közreműködője,
képviselet ellátására jogosultja;”

3. §		
Az Mötv. 72. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 3000 fő feletti lakosságszámú település főállású polgármestere
a) a tudományos, oktatói, lektori, szerkesztői, művészeti, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység,
b) a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, valamint
c) az egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszony – ide nem értve az egészségügyi alapellátásban
végzett tevékenységet –
kivételével egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, más kereső foglalkozást nem folytathat, nem
lehet gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja.”
4. §		
Az Mötv. 145. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1–83. §, a 84. § (1)–(4) bekezdése, a 85–109. §, a 125–142. §, a 143. § (1) bekezdés a)–g) pontja, a 143. §
(2)–(4) bekezdése, a 144. §, a 146. §, a 146/C. §, a 146/F. §, a 146/G. §, valamint a 146/H. § az Alaptörvény 31. cikk
(3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.”
5. §

(1) Az Mötv. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 146/G. §-sal egészül ki:
„146/G. § E törvénynek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról
szóló 2020. évi VII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 28. § (2) bekezdését a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2019. október 13-i választásán listáról mandátumot szerzett, de arról a Módtv.
hatálybalépését megelőzően lemondott önkormányzati képviselő esetén is alkalmazni kell akkor, ha a lemondott
jelöltön vagy jelölteken kívül a listán szereplő valamennyi jelölt kiesett.”
(2) Az Mötv. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 146/H. §-sal egészül ki:
„146/H. § E törvénynek a Módtv.-vel megállapított 72. § (2) bekezdés c) pontját a Módtv. hatálybalépését
megelőzően megválasztott polgármesterre is alkalmazni kell.”

6. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
7. §		
Az 1–3. § és az 5. § az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 133/2020. (III. 16.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
27. § (3) bekezdése alapján – az innovációért és technológiáért felelős miniszternek a fenntartóval egyetértésben
tett javaslatára – Dr. Tokics Imre Tibort 2020. március 20. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2020. február 19.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. március 3.
		

Dr. Palkovics László s. k.,

		

innovációért és technológiáért felelős miniszter

KEH ügyszám: KEH/00884-2/2020.

A köztársasági elnök 134/2020. (III. 16.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –
dr. Antal Erikát a 2020. március 15. napjától 2023. március 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. február 28.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01096-2/2020.
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A köztársasági elnök 135/2020. (III. 16.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –
dr. Bekes Dalma Lídiát a 2020. március 15. napjától 2023. március 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. február 28.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01096-3/2020.

A köztársasági elnök 136/2020. (III. 16.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –
Daláné dr. Sándor Zitát a 2020. március 15. napjától 2023. március 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. február 28.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01096-4/2020.

A köztársasági elnök 137/2020. (III. 16.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –
dr. Kacsóh Lilla Katalint a 2020. március 15. napjától 2023. március 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. február 28.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01096-5/2020.
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A köztársasági elnök 138/2020. (III. 16.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –
dr. Kárpáti-Somogyi Laurát a 2020. március 15. napjától 2023. március 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá
kinevezem.
Budapest, 2020. február 28.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01096-6/2020.

A köztársasági elnök 139/2020. (III. 16.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –
dr. Komlós Ádámot a 2020. március 15. napjától 2023. március 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. február 28.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01096-7/2020.

A köztársasági elnök 140/2020. (III. 16.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –
dr. Rimaszécsi Jánost a 2020. március 15. napjától 2023. március 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. február 28.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01096-8/2020.
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A köztársasági elnök 141/2020. (III. 16.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –
Szucsikné dr. Soltész Ilona Ritát a 2020. március 15. napjától 2023. március 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá
kinevezem.
Budapest, 2020. február 28.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01096-9/2020.

A köztársasági elnök 142/2020. (III. 16.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –
dr. Hatlaczki-Kálmán Andreát 2020. március 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. február 28.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01096-10/2020.

A köztársasági elnök 143/2020. (III. 16.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 11. § (2) bekezdés l) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter javaslatára – Várkonyi György
nyugállományú nemzetbiztonsági ezredest 2020. március 15-ei hatállyal nyugállományú nemzetbiztonsági
dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2020. március 2.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. március 4.
		
		

KEH ügyszám: KEH/01176-2/2020.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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A köztársasági elnök 144/2020. (III. 16.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 11. § (2) bekezdés l) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter javaslatára –
Kárpáti Miklós nyugállományú nemzetbiztonsági ezredest 2020. március 15-ei hatállyal nyugállományú
nemzetbiztonsági dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2020. március 2.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. március 4.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/01177-2/2020.

A köztársasági elnök 145/2020. (III. 16.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16. § (1) bekezdése és 32. § (1) bekezdése
alapján – a belügyminiszter javaslatára – Szabó Csaba rendőr ezredest 2020. március 15-ei hatállyal rendőr
dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2020. március 2.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. március 9.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/01194-2/2020.
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