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Kormányrendeletek

A Kormány 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelete
a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok
munkájának szabályozásáról
A Kormány a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 19. §-ában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái
1. §

(1) A nemzeti értékek adatait a települési, tájegységi, megyei és ágazati értéktárakban, a Magyar Értéktárban,
valamint a Hungarikumok Gyűjteményében a következő, szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és
rendszerezni:
a)
agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai beleértve az erdészet, halászat,
vadászat, az élelmiszerek és állategészségügy területét;
b)
egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei
és tárgyi javai;
c)
épített környezet: a környezettudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített
része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja, valamint
az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
d)
ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei
és tárgyi javai;
e)
kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai;
f)
nemzetiséghez kapcsolódó érték: az adott nemzetiség identitásához kötődő jelen- vagy múltbeli nyelvi, folklór,
öntevékeny, illetve hivatásos előadó-művészeti, hitéleti, alkotóművészeti hagyományainak összessége,
valamint nemzetiség által épített és tárgyi örökség;
g)
sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő
eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi
sportágban kifejtett tevékenység;
h)
természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, valamint az embert körülvevő
környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
i)
turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai.
(2) A külhoni magyarság értéktára – az egységesség érdekében – alkalmazhatja az (1) bekezdés szerinti kategorizálást.

2. A települési, tájegységi és megyei értéktárak létrehozása és gondozása
2. §

(1) Ha a települési önkormányzat nem hoz létre Települési, illetve Tájegységi Értéktár Bizottságot vagy nem bíz meg
a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Htv.) 3. §
(4) bekezdése szerinti települési szervezetet, akkor a településhez, illetve tájegységhez kapcsolódó érték nemzeti
értékként történő felvétele a Megyei Értéktár Bizottságnál kezdeményezhető.
(2) A települési, a tájegységi értéktár létrehozására, valamint a Települési Értéktár Bizottság, illetve a Tájegységi
Értéktár Bizottság megalakítására vagy a Htv. 3. § (4) bekezdése szerinti települési szervezetre vonatkozó döntésről
a meghozatalát követő 30 napon belül a települési önkormányzat a Megyei Értéktár Bizottságot, a tájegységi
értéktár székhelye szerinti önkormányzat a székhely szerinti Megyei Értéktár Bizottságot tájékoztatja.
(3) A települési, a tájegységi értéktár adataiban bekövetkezett változást a települési önkormányzat vagy a tájegységi
értéktár székhelye szerinti önkormányzat 30 napon belül bejelenti az illetékes Megyei Értéktár Bizottságnak.
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3. §
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(1) Ha a megyei önkormányzat nem hoz létre Megyei Értéktár Bizottságot vagy nem bíz meg a Htv. 4. § (3) bekezdése
szerinti megyei szervezetet, akkor a településhez vagy megyéhez kapcsolódó érték megyei értékként történő
felvétele a Hungarikum Bizottságnál (a továbbiakban: HB) kezdeményezhető.
(2) A megyei értéktár létrehozására, a Megyei Értéktár Bizottság alakítására és a Htv. 4. § (3) bekezdése szerinti megyei
szervezetre vonatkozó döntésről a meghozatalát követő 30 napon belül a megyei önkormányzat tájékoztatja a HB-t.
A megyei értéktár adataiban bekövetkezett változást a megyei önkormányzat 30 napon belül bejelenti a HB-nak.

3. A Települési, Tájegységi és Megyei Értéktár Bizottság működése
4. §

(1) A Települési Értéktár Bizottság működési szabályzatát a települési, a Megyei Értéktár Bizottság működési
szabályzatát a megyei önkormányzat határozza meg.
A Települési, valamint a Megyei Értéktár Bizottság
a)
legalább három tagból áll,
b)
munkájába bevonja az országos és területi közművelődési szakmai szolgáltatást biztosító szervezetet,
továbbá bevonhatja az értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országosan és területi
szinten működő szakmai, egyházi vagy civil szervezeteket, valamint egyéb szakértőket, és
c)
évente beszámol a tevékenységéről az alapító önkormányzatnak.
(2) A Tájegységi Értéktár Bizottságot az alapító települési önkormányzatok megállapodása hozza létre, amelyben
az önkormányzatok meghatározzák a Tájegységi Értéktár Bizottság finanszírozását, működési feltételeit és a tagok
megbízásának, felmentésének rendjét. A Tájegységi Értéktár Bizottság meghatározza és elfogadja működési
szabályzatát.
A Tájegységi Értéktár Bizottság
a)
legalább három tagból áll,
b)
munkájába bevonja az érintett településeken működő közművelődési feladatellátás országos módszertani
intézményét, továbbá az értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi
illetékességű szakmai, egyházi vagy civil szervezeteket, valamint egyéb szakértőket, és
c)
évente beszámol a tevékenységéről az alapító települési önkormányzatoknak.

4. A Külhoni Települési, a Külhoni Tájegységi és a Külhoni Nemzetrész Értéktár Bizottság működése
5. §

(1) A Külhoni Települési, a Külhoni Tájegységi, valamint a Külhoni Nemzetrész Értéktár Bizottság működési szabályzatát
a külhoni szervezet határozhatja meg.
(2) A HB a hivatalos honlapján közzéteszi az (1) bekezdésben szereplő értéktár bizottságok szervezeti és működési
szabályzatáról szóló mintaszabályzatot.
(3) A Külhoni Települési, a Külhoni Tájegységi, valamint a Külhoni Nemzetrész Értéktár Bizottság a munkájába
bevonhatja az érintett településeken működő közművelődési feladatellátás országos módszertani intézményét,
továbbá az értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai,
egyházi vagy civil szervezeteket.

5. Ágazati értéktárak létrehozása és működése
6. §		
Az egyes ágazatokért felelős miniszterek (a továbbiakban: miniszterek) az e rendelet hatálybalépésétől számított
30 napon belül létrehozzák az Ágazati Értéktár Bizottságot, és erről a létrehozást követő 10 munkanapon belül
értesítik a HB elnökét.
7. §

(1) Az Ágazati Értéktár Bizottság
a)
munkájába bevonhatja az értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi
illetékességű szakmai, egyházi vagy civil szervezeteket, valamint más szakértőket, és
b)
évente beszámol tevékenységéről az ágazatért felelős miniszternek.
(2) Az Ágazati Értéktár Bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli
feltételeket – az általa jóváhagyott éves munka- és pénzügyi tervre figyelemmel – az ágazatért felelős miniszter által
vezetett minisztérium költségvetésében kell biztosítani.
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8. §
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(1) A miniszterek a feladatkörükbe tartozó szakterületeken meghatározzák az egyes ágazati értéktárba foglalható
nemzeti értékek körét.
(2) A miniszterek feladat- és hatáskörébe tartozó, egyéb – a magyar nemzeti értékekre és hungarikumokra vonatkozó
szabályozástól eltérő – szabályozás szerint már önállóan nyilvántartott, a Htv. 1. § (1) bekezdés m) pontja alapján
nemzeti értéknek minősíthető értékekről az ágazati értéktárak a következő adatokat tartják nyilván:
a)
a nemzeti érték neve,
b)
– ha jogszabály rendelkezik róla – a nemzeti érték nyilvántartásáról rendelkező jogszabály száma,
c)
a nemzeti értéket nyilvántartó adatbázis megnevezése, ha az adott nemzeti érték szerepel az adatbázisban.
(3) Országosan jelentős, konkrét földrajzi területhez kevésbé köthető – a (2) bekezdésben foglaltakon kívüli – érték
ágazati értéktárba történő felvételét bárki, az adott minisztérium honlapján közzétett nyomtatvány elektronikus
vagy postai úton történő benyújtásával kezdeményezheti.
(4) Az ágazati értéktárba történő felvételt kezdeményező javaslat az alábbi adatokat tartalmazza:
a)
a javaslattevő és a kapcsolattartó nyilatkozata az azonosító adatai kezeléséről,
b)
az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték megnevezése, fellelhetősége, szakterületi besorolása és
a besorolás indokolása,
c)
az értéktárba felvételre javasolt a nemzeti értéket tartalmazó értéktár megnevezése, a nemzeti érték
felvételének dátuma,
d)
az értéktárba felvételre javasolt a nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és
történetének leírása,
e)
indokolás a jelölt értéktárba történő felvétel megalapozottságáról,
f)
az értéktárba felvételre javasolt nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája és
– amennyiben rendelkezik vele – a nemzeti érték hivatalos weboldalának címe,
g)
az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fénykép- vagy audiovizuális dokumentációja,
h)
a javaslattevő nyilatkozata a g) pontban szereplő saját készítésű dokumentumok, és a benyújtott teljes
dokumentáció korlátlan felhasználásáról,
i)
nem saját készítésű dokumentumok javaslatba történő szerepeltetése esetén az adott dokumentum
tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a szabad felhasználásról,
j)
a Htv. 1. § (1) bekezdés m) pontjának való megfelelést alátámasztó további melléklet,
k)
szakértő, illetve szakmai, egyházi vagy civil szervezet támogató vagy ajánlólevele,
l)
a szakterület kategóriák közül a javaslatra leginkább jellemző kategória megjelölése és a megjelölés rövid
indokolása,
m)
az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték értéktárba felvevő döntés másolata, és
n)
a nemzetiségi érték esetén a nemzetiséghez való kötődésének bemutatása.

6. A felvételre javasolt értékek települési, tájegységi vagy megyei értéktárba történő felvétele
9. §

(1) A felvételre javasolt érték települési, tájegységi vagy megyei értéktárba történő felvételét bárki a HB hivatalos
honlapján közzétett nyomtatvány elektronikus vagy postai úton történő benyújtásával kezdeményezheti.
(2) A nemzeti érték megyei értéktárba történő felvétele kezdeményezését megelőzően a felvételre javasolt érték
települési, tájegységi értéktárba való felvétele szükséges.
(3) Az adott értéktárba történő felvételt kezdeményező javaslat a 8. § (4) bekezdésében meghatározott adatokat
tartalmazza.
(4) A települési értéktár létrehozásának lehetőségével élni nem kívánó települési önkormányzat a javaslatot köteles
átvenni és haladéktalanul megküldeni a Megyei Értéktár Bizottság vagy a Htv. 4. § (3) bekezdése szerinti megyei
szervezet részére, amely a 10. § (1)–(4) bekezdése alapján dönt a települési értékként történő felvételről, és felvétel
esetén azt nyilvántartja települési értékként.
(5) A megyei értéktár létrehozásának lehetőségével élni nem kívánó megyei önkormányzat a javaslatot köteles átvenni
és haladéktalanul megküldeni a HB elnöke részére. A HB dönt a javaslat megyei értékként történő felvételéről, illetve
felvétel esetén azt nyilvántartja megyei értékként.

10. §

(1) A Települési, a Tájegységi, a Megyei, az Ágazati Értéktár Bizottság, valamint a Htv. 3. § (4) bekezdése vagy a Htv. 4. §
(3) bekezdése szerinti intézmény vagy szervezet (a továbbiakban együtt: Bizottság) – figyelemmel a Htv.-ben és
az e rendeletben foglalt előírásokra – megvizsgálja a hozzá beérkezett javaslatot.
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(2) A Bizottság alaki vagy tartalmi hiányosság esetén a javaslattevőt egy alkalommal hiánypótlásra hívja fel. Ha
a javaslattevő a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, vagy a hiányosság pótlásához szükséges idő
figyelembevételével megállapított határidő meghosszabbítását sem kéri, a Bizottság a javaslatot érdemben nem
tárgyalja meg, és erről a javaslattevőt értesíti.
(3) A hiánypótlásra való felhívás teljesítésének elmulasztását követően a javaslattevő ugyanazon nemzeti érték
értéktárba történő felvételét ismételten kezdeményezheti.
(4) A javaslat szerinti nemzeti érték adatainak az ágazati, a megyei, a tájegységi és a települési értéktárak valamelyikébe
való felvételéről a Bizottság, a javaslat benyújtását követő 90 napon belül dönt, és arról a javaslattevőt írásban
értesíti. A döntésnek tartalmaznia kell legalább az értéktár nevét, az érték pontos megnevezését, kategóriáját,
valamint az érték felvételének dátumát.
(5) A települési, tájegységi, külhoni települési, külhoni tájegységi, megyei, külhoni nemzetrész értéktárak természetes
vagy jogi személy részére, annak kérésére az illetékességi körükbe tartozó értékek vonatkozásában korábbi
döntésükről kivonatot adhatnak ki.
11. §

(1) A 9. § (5) bekezdése szerinti esetben a nemzeti érték megyei értéktárba történő felvételét a HB hivatalos honlapján
közzétett nyomtatványon elektronikus úton vagy postai út esetén elektronikus adathordozón mellékelve
a HB titkársága részére történő benyújtással bárki kezdeményezheti.
(2) A nemzeti érték megyei értéktárba történő felvétele kezdeményezését megelőzően, az adott nemzeti érték
települési- vagy tájegységi értéktárba való felvétele szükséges.
(3) A megyei értéktárba történő felvételt kezdeményező javaslat a 8. § (4) bekezdésében meghatározott adatokat
tartalmazza.
(4) A Htv. 16. § (1) bekezdése szerinti szakmai ágazati szakbizottság (a továbbiakban: ágazati szakbizottság)
megvizsgálja a javaslat Htv.-ben és az e rendeletben foglalt feltételeknek való megfelelőségét, és az azoknak való
megfelelés alapján javaslatot tesz a HB részére a javaslat szerinti nemzeti érték alkalmasságáról és a megyei értéktár
elemeként történő nyilvántartásba vételéről.
(5) Alaki vagy tartalmi hiányosságok esetén az ágazati szakbizottság a javaslattevőt hiánypótlására hívja fel.
Ha a javaslattevő a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, vagy a hiányosság pótlásához szükséges idő
figyelembevételével megállapított határidő meghosszabbítását sem kéri, az ágazati szakbizottság a javaslatot nem
terjeszti a HB elé és erről a javaslattevőt értesíti.
(6) A hiánypótlásra való felhívás teljesítésének elmulasztását követően a javaslattevő ugyanazon nemzeti értéknek
a megyei értéktárba történő felvételét ismételten kezdeményezheti.
(7) A HB dönt a javaslat szerinti nemzeti értéknek a megyei értéktárba való felvételéről, és arról a javaslattevőt értesíti.

7. A Magyar Értéktárban nyilvántartott kiemelkedő nemzeti értékek
12. §

(1) A Htv. 8. §-a alapján kezdeményezett javaslatot a HB hivatalos honlapján közzétett nyomtatványon elektronikus
úton vagy postai út esetén elektronikus adathordozón mellékelve kell benyújtani a HB titkársága részére.
(2) A Magyar Értéktárba történő felvételt kezdeményező javaslat a 8. § (4) bekezdés a), c), d), f ), h), i) és k)–n) pontjaiban
meghatározott adatokon és nyilatkozatokon kívül tartalmazza:
a)
a Magyar Értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték megnevezését, szakterületi besorolását és a besorolás
indokolását,
b)
az indokolást a Magyar Értéktárba történő felvétel megalapozottságáról, kitérve a nemzeti érték országos
jelentőségének bemutatására,
c)
a Magyar Értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképét vagy audiovizuális dokumentációját, és
d)
a Htv. 1. § (1) bekezdés f ) pontjának való megfelelést alátámasztó dokumentumokat.
(3) A HB titkára a javaslatot a nemzeti érték 1. §-ban meghatározott kategóriájának megfelelő ágazati szakbizottsághoz
utalja.
(4) Az ágazati szakbizottság megvizsgálja a javaslat Htv.-ben és az e rendeletben foglalt feltételeknek való
megfelelőségét, és az annak való megfelelés alapján javaslatot tesz a HB részére a javaslat szerinti nemzeti érték
alkalmasságáról és a Magyar Értéktár elemeként történő nyilvántartásba vételéről.
(5) Alaki vagy tartalmi hiányosságok esetén az ágazati szakbizottság titkára a javaslattevőt hiánypótlására hívja fel.
Ha a javaslattevő a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, vagy a hiányosság pótlásához szükséges idő
figyelembevételével megállapított határidő meghosszabbítását sem kéri, az ágazati szakbizottság a javaslatot nem
terjeszti a HB elé, és erről a javaslattevőt értesíti.

4438

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 158. szám

(6) Az ágazati szakbizottságok titkári feladatait a HB titkárságának munkatársai látják el.
(7) Az ágazati szakbizottság javaslatára a HB titkára szakértőt kérhet fel egyes, speciális szaktudást igénylő javaslatok
véleményezéséhez.
(8) A felkért szakértő, illetve az ágazati szakbizottság titkári feladatait ellátó kormánytisztviselő díjazásban vagy
személyi ösztönzési jellegű kifizetésben részesülhet.
(9) A hiánypótlásra való felhívás teljesítésének elmulasztását követően a javaslattevő ugyanazon nemzeti értéknek
a Magyar Értéktárba történő felvételét ismételten kezdeményezheti.
(10) A javasolt nemzeti érték adatainak a Magyar Értéktárba való felvételéről, a javaslat módosításáról, kiegészítéséről
vagy a javaslat elutasításáról a HB dönt, és arról a javaslattevőt írásban értesíti.
13. §		
A nemzeti értékek köréből kiemelkedő nemzeti értékké minősített értékről a nemzeti érték gondozója, vagy az ilyen
terméket előállító magánszemély vagy vállalkozás kérelmére a HB igazolást bocsát ki a Magyar Értéktárba történő
felvételről.

8. Nemzeti érték hungarikummá minősítése
14. §

(1) A Magyar Értéktárban nyilvántartott valamely kiemelkedő nemzeti érték hungarikummá minősítésére vonatkozó
javaslatot a HB hivatalos honlapján közzétett nyomtatványon, elektronikus úton vagy postai út esetén elektronikus
adathordozón mellékelve kell benyújtani.
(2) A javaslat a 8. § (4) bekezdés a), c), d), f ), h), i) és k)–n) pontjaiban meghatározott adatokon és nyilatkozatokon kívül
tartalmazza:
a)
a Hungarikumok Gyűjteményébe felvételre javasolt nemzeti érték adatait, megnevezését, szakterületi
besorolását és a besorolás indokolását,
b)
az indokolást a Hungarikumok Gyűjteményébe történő felvétel megalapozottságáról, kitérve a nemzeti érték
hazai és nemzetközi jelentőségének bemutatására,
c)
a Hungarikumok Gyűjteményébe felvételre javasolt nemzeti érték fényképét vagy audiovizuális
dokumentációját és
d)
a Htv. 1. § (1) bekezdés c) pontjának való megfelelést alátámasztó dokumentumokat.

15. §

(1) A HB titkára a javaslatot a nemzeti érték kategóriája szerinti ágazati szakbizottsághoz utalja.
(2) Az ágazati szakbizottság megvizsgálja a javaslat Htv.-ben és az e rendeletben foglalt feltételeknek való
megfelelőségét, és annak való megfelelés alapján javaslatot tesz a HB részére a javaslat szerinti nemzeti érték
Hungarikumok Gyűjteményébe történő bekerülésre.
(3) Alaki vagy tartalmi hiányosságok esetén az ágazati szakbizottság titkára a javaslattevőt a hiányok pótlására hívja
fel. Ha a javaslattevő a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, vagy a hiányosság pótlásához szükséges idő
figyelembevételével megállapított határidő meghosszabbítását sem kéri, az ágazati szakbizottság a javaslatot nem
terjeszti a HB elé, és erről a javaslattevőt értesíti.
(4) A szakbizottság javaslatára a HB titkára szakértőt kérhet fel egyes, speciális szaktudást igénylő javaslatok
véleményezéséhez.
(5) A felkért szakértő díjazásban vagy személyi ösztönzési jellegű kifizetésben részesülhet.
(6) A hiánypótlásra való felhívás teljesítésének elmulasztását követően a javaslattevő ugyanazon kiemelkedő nemzeti
értéknek a Hungarikumok Gyűjteményébe történő felvételét ismételten kezdeményezheti a kiegészített javaslat
benyújtásával.
(7) A HB jogosult az összetartozó, egymáshoz kapcsolható nemzeti értékek felvételére vonatkozó javaslatok egy
javaslatba történő összevonására és a javaslat címének megváltoztatására.
(8) A javasolt nemzeti érték adatainak a Hungarikumok Gyűjteményébe való felvételéről vagy a javaslat elutasításáról
a HB dönt, és arról a javaslattevőt írásban értesíti.

16. §		
A Magyar Értéktárból hungarikummá minősített értékekről a nemzeti érték gondozója, vagy az ilyen terméket
előállító magánszemély vagy vállalkozás kérelmére a HB elismerő oklevelet bocsát ki.
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9. A nyilvántartás és a közzététel szabályai
17. §

(1) A nemzeti értékek 8. § (2) és (4) bekezdésében foglalt adatait az 1. §-ban foglalt szakterületenkénti kategóriák szerint
a)
az ágazati, a megyei, a tájegységi és a települési értéktárban, a Magyar Értéktárban, valamint
a Hungarikumok Gyűjteményében kell,
b)
a külhoni települési, a külhoni tájegységi, valamint a külhoni nemzetrész értéktárban lehet
nyilvántartani.
(2) Az uniós oltalom alatt álló nemzeti értékek és a nemzetközi elismerésben részesített nemzeti értékek esetében
a nemzeti érték nevét, a nemzeti érték nyilvántartásáról rendelkező jogszabály számát és a nemzeti értéket
nyilvántartó adatbázis megnevezését kell az 1. §-ban foglalt szakterületenkénti kategóriák szerint nyilvántartani.

18. §

(1) A települési, a tájegységi, illetve a megyei értéktárban nyilvántartott nemzeti érték megnevezését a helyi
önkormányzat az önkormányzat honlapján, a 10. § (4) bekezdése szerinti döntést követően, 8 napon belül
közzéteszi.
(2) A külhoni nemzetrész értéktárban nyilvántartott nemzeti értékek megnevezését az adott külhoni nemzetrész
értéktár saját honlapján közzéteheti.
(3) Az ágazati értéktárakban a 8. § (2) bekezdése szerint nyilvántartott, valamint az ágazati értéktárakba javaslat útján
felvett nemzeti értékek megnevezését, a 10. § (4) bekezdése szerinti döntést követően az egyes ágazatokért felelős
miniszterek az általuk vezetett minisztérium honlapján közzéteszik.

19. §		
A Magyar Értéktárban nyilvántartott kiemelkedő nemzeti értékek megnevezését a HB a nyilvántartásba vételt
követő 8 napon belül a Htv. 17. § (1) bekezdés d) pontja szerinti honlapon közzéteszi.
20. §		
A Hungarikumok Gyűjteményben a 18. § (1) bekezdése szerint nyilvántartott hungarikumok megnevezését
a HB a nyilvántartásba vételét követő 8 napon belül, a Htv. 17. § (2) bekezdés d) pontja szerint honlapon közzéteszi.

10. Záró rendelkezések
21. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
22. §		
Hatályát veszti a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 325/2020. (VII. 1.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek az örökbefogadások elősegítésével összefüggő módosításáról
A Kormány
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdés c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
d) és q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló
125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ápt. vhr.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Az Ápt. vhr.
a)
3. § (3) bekezdésében a „4. § (3), (3a), (6)” szövegrész helyébe a „4. § (2a), (3), (3a)” szöveg,
b)
3. § (5) bekezdésében a „c) pontjára” szövegrész helyébe a „c) pontjára és az Ápt. 4. § (2a) bekezdésére” szöveg,
c)
5. § (1) bekezdésében a „4. § (3) és (3a) bekezdése” szövegrész helyébe a „4. § (2a), (3), (3a) és (7) bekezdése”
szöveg
lép.

2. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Gyer.) 37. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A gyámhivatal az örökbefogadhatóvá nyilvánítási eljárás megindításáról értesíti a megyei (fővárosi)
gyermekvédelmi szakértői bizottságot a gyermekről összefoglaló vélemény elkészítése érdekében.”
4. §

(1) A Gyer. 38. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A gyermekvédelmi szakszolgálatnál előterjesztett kérelemben – a Ptk. 4:122. § (2) bekezdése szerinti kivétellel – az örökbe
fogadni szándékozó személy nyilatkozik]
„d) annak tudomásulvételéről, hogy
da) körülményei tekintetében köteles a valóságnak megfelelő információkat szolgáltatni, amelynek elmaradását
értékelni kell az alkalmasságára vonatkozó vélemény kialakításánál, és
db) az örökbefogadásra való alkalmasság feltétele az örökbefogadás előtti tanácsadáson történő részvétel.”
(2) A Gyer. 38. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A gyermekvédelmi szakszolgálat a kérelem előterjesztésével egyidejűleg, de legkésőbb tizenöt napon belül
írásban tájékoztatja az örökbe fogadni szándékozót
a) az örökbefogadás feltételeiről,
b) arról, hogy alkalmasságának megállapítása érdekében meghatározott helyen és időpontban vizsgálaton,
tanácsadáson kell megjelennie,
c) arról, hogy családi és lakáskörülményeiről a gyermekvédelmi szakszolgálat a helyszínen győződik meg,
d) arról, hogy jövedelmi viszonyairól 30 napnál nem régebbi igazolást kell benyújtania a gyermekvédelmi
szakszolgálathoz.
(5) Ha az örökbe fogadni szándékozó személy az alkalmassági vizsgálaton, a tanácsadáson nem jelent meg,
és távolmaradását nem mentette ki, a környezettanulmány elkészítését nem tette lehetővé, vagy a jövedelmi
viszonyairól szóló 30 napnál nem régebbi igazolást nem csatolta, a gyermekvédelmi szakszolgálat az örökbe fogadni
szándékozó személy kérelmét visszavontnak tekinti, és az alkalmassági vizsgálatot nem folytatja le.
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(6) A gyermekvédelmi szakszolgálat a kérelem beadásától számított 60 napon belül tájékoztatja az örökbe fogadni
szándékozó személyt az alkalmassági vizsgálat eredményéről, és az alkalmasság megállapítását megalapozó
vélemények esetén arról, hogy döntése megalapozása érdekében részt vehet a térítésmentes felkészítő
tanfolyamon.”
5. §

(1) A Gyer. 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmasságának megállapítására tesz
javaslatot, a gyermekvédelmi szakszolgálat – az örökbe fogadni szándékozó személy egyidejű értesítése mellett –
az örökbefogadásra való alkalmasság kérdésében az (1b) bekezdés szerint eljáró gyámhivatalnak megküldi
a) az örökbe fogadni szándékozó személy kérelmét,
b) az elvégzett pszichológiai vizsgálat eredményét,
c) a háziorvosi igazolást az örökbefogadásra való egészségügyi alkalmasságról,
d) az örökbefogadás előtti tanácsadáson való részvételt igazoló iratot,
e) amennyiben az örökbe fogadni szándékozó a javaslat elkészítéséig elvégezte a felkészítő tanfolyamot, akkor
a felkészítő tanfolyam eredményes elvégzését igazoló iratot,
f ) a környezettanulmányt,
g) a 38. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak figyelembevételével kialakított javaslatát,
h) a jövedelmi viszonyra vonatkozó 30 napnál nem régebbi igazolást,
i) az ügyfél nyilatkozatát a javaslat elfogadására, részben történő elfogadására vagy elutasítására, valamint a javaslat
továbbítására vonatkozóan.”
(2) A Gyer. 39. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a gyermekvédelmi szakszolgálat az örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való
alkalmasságának megállapítására tett javaslatot, a gyámhivatal
a) az (1) bekezdésben foglalt, a gyermekvédelmi szakszolgálat által megküldött dokumentumok,
b) a házasságban élő, de önállóan örökbe fogadni szándékozó személy házastársának meghallgatása, valamint
c) szükség szerint a környezettanulmány, az örökbe fogadni szándékozó személy meghallgatása és egyéb
bizonyítékok
alapján dönt, azzal, hogy ha az örökbe fogadni szándékozó személy a gyermekvédelmi szakszolgálat javaslatát
elfogadta, és valamennyi dokumentum a rendelkezésre áll, az ügyintézési határidő 15 nap.”
(3) A Gyer. 39. § (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2b) Ha a gyámhivatal megállapítja az örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmasságát,
tájékoztatja arról, hogy térítésmentesen elvégezheti a felkészítő tanfolyamot. A gyámhivatal az alkalmasság
megállapításáról szóló döntésével egyidejűleg felhívja a gyermekvédelmi szakszolgálatot, hogy az örökbe fogadni
szándékozó személy részére segítse elő az örökbefogadói tanfolyam elvégzését.”
(4) A Gyer. 39. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozat rendelkező része a 14. §-ban foglaltakon kívül
a következőket tartalmazza:)
„c) az örökbe fogadni szándékozó személy tájékoztatását arról, hogy a gyermekvédelmi szakszolgálatot értesítenie
kell a lakóhelyében, a családi állapotában, a személyi és életkörülményeiben, valamint az örökbe fogadandó
gyermekre vonatkozó elképzeléseiben bekövetkezett változásokról, és köteles körülményei tekintetében
a valóságnak megfelelő információkat szolgáltatni az örökbefogadással kapcsolatos eljárás során.”
(5) A Gyer. 39. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Ha az örökbefogadó szülő újabb gyermek örökbefogadására nyújt be kérelmet a gyermekvédelmi
szakszolgálathoz, alkalmassági vizsgálata a korábbi vizsgálat során tapasztalt körülményekben bekövetkezett
változásokra terjed ki. Az újabb alkalmassági vizsgálat során az örökbefogadás előtti tanácsadás ismételt
elvégzésétől el kell tekinteni.”

6. §		
A Gyer. 39/A. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az alkalmasságról szóló véleményének kialakítása érdekében, ha az alkalmasság felülvizsgálatát az örökbe fogadni
szándékozó személy)
„a) családi állapotában, személyi és életkörülményeiben, az örökbe fogadandó gyermekre vonatkozó
elképzeléseiben bekövetkezett változás, vagy az indokolja, hogy az örökbe fogadni szándékozó személy
a körülményei tekintetében nem a valóságnak megfelelő információkat szolgáltatott, a gyermekvédelmi
szakszolgálat megvizsgálja az örökbe fogadni szándékozó személy alkalmasságát érintő változásokat,”
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7. §		
A Gyer. 40. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A rokon vagy nevelőszülő és a házastársa általi közös gyermekké történő örökbefogadás esetén a gyámhatóság
a házastárs alkalmasságát is – a Ptk. 4:122. § (2) bekezdése alapján – az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás
során állapítja meg.”
8. §		
A Gyer. 46. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az örökbefogadás engedélyezéséről szóló határozat véglegessé válásával egyidejűleg a kijelölt gyámhivatal
igazolást állít ki az örökbefogadó szülő részére arról, ha a gyermek tekintetében az anyakönyvbe bejegyzett apa
vagy anya képzelt személy.”
9. §		
A Gyer.
a)
37. § (3) bekezdés a) pontjában a „fél éven” szövegrész helyébe a „három hónapon” szöveg,
b)
37. § (8) bekezdésében a „Ptk. 4:124. § (1) bekezdése szerinti, legfeljebb két évre szóló” szövegrész helyébe
a „Ptk. 4:124. § (1) bekezdése szerinti” szöveg,
c)
39. § (1a) bekezdésében az „f ) és g) pontja” szövegrész helyébe az „f )–i) pontja” szöveg,
d)
50. § (1) bekezdésében az „a hat hónapnál” szövegrész helyébe az „az egy évnél” szöveg,
e)
50. § (1) bekezdés a) pontjában a „helyszíni szemle jegyzőkönyvét” szövegrész helyébe
a „környezettanulmányt” szöveg
lép.
10. §		
Hatályát veszti a Gyer.
a)
39. § (2a) bekezdés b) pontja,
b)
41. § (1) bekezdés c) pont cd) alpontja.

3. Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek
tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és
működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A közhasznú szervezet igazolást állít ki az örökbe fogadni szándékozó személy részére az örökbefogadható
gyermekkel történő személyes találkozás szükségességéről és időpontjáról.”

4. Záró rendelkezések
12. §		
Ez a rendelet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 325/2020. (VII. 1.) Korm. rendelethez
1. Az Ápt. vhr. 1. számú mellékletében a „4. § (1)–(2), (4)–(7)” szövegrész helyébe a „4. § (1), (2), (2a), (4), (5) és (7)” szöveg
lép.
2. Az Ápt. vhr. 1. számú melléklet „NYILATKOZATOK” része a következő 6. ponttal egészül ki:
„6. Az Ápt. 4. § (2a) és (7) bekezdésére alapozott kérelem esetén az állampolgársági esküt vagy fogadalmat
...................... országban ...................... településen/magyar külképviseleten kívánom/kívánjuk letenni.”
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A Kormány 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelete
a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról
A Kormány a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, valamint 22. §
(1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §

(1) A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 4. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a lőfegyver, a lőfegyverdarab, a lőszer, a lőszerelem, a színházi
fegyver javítását és tartását, a házilagos lőszerszerelést és -újratöltést, a légfegyver javítását, a gáz- és riasztófegyver
viselését, a lőfegyver hatástalanítását, a muzeális fegyver javítását és sportlövészeti célú használatát, az elöltöltő
fegyver vadászati célú használatát, a polgári rendeltetésű lőtér, a lőfegyver- és lőszer (lőszerelem) tárolóhely
üzemeltetését, a lövészetvezetői tevékenység végzését a kérelmező lakóhelye – ennek hiányában a lőfegyver
tartása esetében a lőfegyver, lőszer tárolásának a helye, az elöltöltő fegyver vadászati célú használata esetében
a lőszerelem tárolóhelye –, szervezet esetén a tevékenység helye szerint illetékes rendőrkapitányság, Budapesten
a Budapesti Rendőr-főkapitányság engedélyezi. A színházi fegyver behozatalát és kivitelét a tevékenység helye,
az ország területén történő átszállítását a Magyarország területére történő határátlépés helye szerint illetékes
rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság engedélyezi.”
(2) A Vhr. 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az Ftv. 3. § (1) bekezdésében meghatározott azon tevékenységek végzését, amelyeknek az esetében
a (2) bekezdés rendelkezései a kérelmező lakóhelyének vagy a tárolásra vonatkozó jogszabályi követelményeknek
hiányában nem alkalmazhatóak, az a rendőrkapitányság engedélyezi, amelyiknél a kérelmét a kérelmező
előterjesztette.”
(3) A Vhr. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 28. § (3) és (4) bekezdésében, valamint a 31. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet számára
az „A” kategóriába tartozó tűzfegyver tartását a tevékenység helye szerint illetékes megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitányság engedélyezi.”

2. §

(1) A Vhr. 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az engedélyt, valamint az európai lőfegyvertartási engedélyt – az engedély meglétét igazoló hatósági igazolvánnyal
együtt –)
„a) vissza kell vonni, ha
aa) – a (2) bekezdés szerinti eset kivételével – a kiadásának valamely feltétele nem áll fenn, vagy
ab) visszavonását a jogosultja kéri, és feltehető, hogy az engedély visszavonása esetén valamennyi, a jogszabályban
ezzel összefüggésben előírt kötelezettségét teljesíti,”
(2) A Vhr. 5. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha jogszabály szigorúbb követelményt nem támaszt, a tűzfegyver tartására jogosító engedélyt kiadó hatóság
legfeljebb ötévente megvizsgálja, hogy az engedély kiadásának a feltételei a hatályos engedélyben megjelölt
jogosultnál változatlanul fennállnak-e.”

3. §		
A Vhr. a következő 5/D. és 5/E. §-sal és alcím címmel egészül ki:

„A hatóságnak történő bejelentés és a bejelentéssel kapcsolatos eljárás szabályai
5/D. § (1) Az Ftv. 4/F. §-a szerinti adatokat a „C” kategóriába tartozó tűzfegyvert tartó
a) természetes személy lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti
Rendőr-főkapitányság vagy – a kérelmező lakóhelyének hiányában – bármely rendőrkapitányság,
b) szervezet esetében a tevékenység helye szerint illetékes rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti
Rendőr-főkapitányság
számára kell bejelenteni, a tűzfegyver megszerzésétől számított nyolc napon belül.
(2) Elektronikus ügyintézés hiányában az Ftv. 4/F. §-a szerinti bejelentést (ezen alcím alkalmazásában
a továbbiakban: bejelentés) írásban kell megtenni.
(3) A bejelentésről az (1) bekezdés szerinti hatóság igazolást állít ki.
5/E. § (1) A lőfegyverek központi nyilvántartásában kizárólag a jogszerűen bejelentett tűzfegyver rögzíthető.
(2) Az Ftv. 4/F. §-a szerinti bejelentés abban az esetben tekinthető jogszerűnek, ha
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a) megfelel a vele szemben a jogszabály által támasztott követelményeknek, és abban nem közöltek valótlan, illetve
nem hallgattak el valós adatot,
b) a bejelentésben megjelölt eszköz megfelel a tartására nézve a jogszabályban meghatározott feltételeknek,
c) – az Ftv. 2. § 29. pont c) alpontja szerinti tűzfegyverek esetében – a bejelentésben megjelölt eszköz Ftv.
1. melléklete szerinti „C” kategóriába tartozását a fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezet megállapította,
valamint
d) – az Ftv. 2. § 29. pont d) alpontja szerinti tűzfegyverek esetében – a bejelentésben megjelölt eszköz rendelkezik
a hatástalanított tűzfegyverek végleges működésképtelenségét biztosító hatástalanítási előírásokra és technikákra
vonatkozó közös iránymutatások meghatározásáról szóló, 2015. december 15-i (EU) 2015/2403 bizottsági rendelet
(a továbbiakban: Bizottsági Rendelet) III. Melléklete szerinti tanúsítvánnyal.”
4. §

(1) A Vhr. 6. § (1) és (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha e rendelet vagy más jogszabály eltérő követelményt nem támaszt, fegyver csak akkor hozható kereskedelmi
forgalomba, ha
a) egyedi azonosításra alkalmas gyártási (azonosítási) számmal látták el,
b) lőfegyver esetében nem alkalmas arra, hogy más tárgy benyomását keltse, továbbá a vadászathoz vagy
a sportlövészethez szükséges mértéken túl nem alkalmas az összehajtásra, a megrövidítésre, a gyorsított
szétszerelésre és átalakításra, valamint
c) – az Ftv. 2. § 29. pont d) alpontja szerinti tűzfegyverek kivételével – a jogszabályban meghatározottak szerint
egyedi vagy típusjóváhagyó vizsgálattal a biztonságos működés céljából megvizsgálták, alkalmasságát a beütött
próbajel igazolja, és az egyedi vizsgálatról megfelelőnek minősített értékelésű tanúsítvánnyal rendelkezik, valamint
d) – az Ftv. 2. § 29. pont d) alpontja szerinti tűzfegyverek esetében – rendelkezik a Bizottsági Rendelet III. Melléklete
szerinti tanúsítvánnyal.
(1a) A gyártás során a tűzfegyvert olyan jelöléssel kell ellátni, amely – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában –
a) tartalmazza
aa) a gyártó nevére,
ab) a gyártás országára,
ac) az egyedi azonosításra alkalmas gyártási (azonosítási) számra,
ad) a gyártás évére, valamint
ae) – ha ez lehetséges – a modell megnevezésére
vonatkozó utalást, továbbá
b) megfelel a 21. számú mellékletben meghatározott követelményeknek.”
(2) A Vhr. 6. §-a a következő (1c) és (1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) A gyártás során a tűzfegyver fődarabot – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – olyan jelöléssel kell
ellátni, amely megfelel
a) az (1a) bekezdés a) pontjában, valamint
b) a 21. számú mellékletben
meghatározott követelményeknek.
(1d) Ha az (1c) bekezdés a) pontjában meghatározott követelményeknek megfelelő jelölésnek a tűzfegyver
fődarabon történő elhelyezése a tűzfegyver fődarab mérete miatt nem lehetséges, a tűzfegyver fődarabot a gyártás
során kizárólag az egyedi azonosításra alkalmas – a 21. számú mellékletben meghatározott követelményeknek
megfelelő – gyártási (azonosítási) számmal kell ellátni.”
(3) A Vhr. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában nem hozható kereskedelmi forgalomba a 2023. január 1. napját
megelőzően kereskedelmi forgalomba nem került
a) tűzfegyver, ha nem rendelkezik az (1a) bekezdésben,
b) tűzfegyver fődarab, ha nem rendelkezik
ba) az (1c) bekezdésben vagy
bb) – az ott meghatározott feltételek fennállása esetén – az (1d) bekezdésben
meghatározott követelményeknek megfelelő jelöléssel.”
(4) A Vhr. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Hatástalanított lőfegyver csak akkor hozható kereskedelmi forgalomba, ha a fegyverek, lövőkészülékek,
valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló miniszteri rendeletben a fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt
szerv megállapította, hogy hatástalanításának a módja megfelel a jogszabályban meghatározott követelményeknek,
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megfelelőségét a beütött próbajel igazolja, és az egyedi vizsgálatról megfelelőnek minősített értékelésű
tanúsítvánnyal rendelkezik.”
(5) A Vhr. 6. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Színházi tűzfegyver csak akkor hozható kereskedelmi forgalomba, ha a fegyverek, lövőkészülékek, valamint
ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló miniszteri rendeletben a fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szerv
megállapította, hogy kialakításának a módja megfelel a 22. számú mellékletben meghatározott követelményeknek,
megfelelőségét a beütött próbajel igazolja, és az egyedi vizsgálatról megfelelőnek minősített értékelésű
tanúsítvánnyal rendelkezik.”
5. §		
A Vhr. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) A fegyver, lőszer gyártására, javítására jogosító engedély abban az esetben adható ki, ha a kérelmező
Magyarország területén a fegyver, lőszer tárolásának az e rendeletben meghatározott feltételeivel rendelkezik,
illetve e feltételeket biztosítja.
(2) A fegyver, lőszer forgalmazására jogosító engedély abban az esetben adható ki, ha a kérelmező
a) megfelel az (1) bekezdésben meghatározott feltételnek, valamint
b) rendelkezik – az Ftv. 12. § (1a) bekezdése szerinti – az elektronikus úton történő adattovábbításhoz
meghatározott technikai feltételekkel.”
6. §		
A Vhr. 15. § (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
[Fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem forgalmazási tevékenység esetén]
„k) az Ftv. 12. § (1) bekezdés d) pontjában előírt adattovábbítási kötelezettség kizárólag elektronikus úton
teljesíthető.”
7. §		
A Vhr. a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § (1) A tűzfegyver kategóriájának, illetve alkategóriájának a megváltozását eredményező átalakítás kizárólag
abban az esetben végezhető, ha az erre jogosult rendelkezik a lőfegyverek központi nyilvántartásába történő
elektronikus adattovábbításhoz meghatározott technikai feltételekkel.
(2) A tűzfegyver kategóriájának, illetve alkategóriájának a megváltozását eredményező átalakítást végző köteles
a) az átalakítást olyan módon végrehajtani, hogy annak nyomán a tűzfegyver roncsolásmentes módszerrel ne
legyen visszaalakítható az eredeti kategóriába, illetve alkategóriába tartozó tűzfegyverré,
b) az átalakítást követően a tűzfegyvert a fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezetnek bemutatni,
valamint
c) az Ftv. 5. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontjában meghatározott adatokat – a műszaki érvényesség időtartamának
a kivételével – a tűzfegyver műszaki tanúsítványa alapján haladéktalanul, elektronikus úton továbbítani
a lőfegyverek központi nyilvántartását kezelő szerv számára.”
8. §

(1) A Vhr. 21. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az Ftv. 2. § 29. pont b) vagy c) alpontjában meghatározott tűzfegyver tartása abban az esetben
engedélyezhető, ha
a) megfelel az (1) bekezdésben meghatározott követelményeknek, valamint
b) annak az Ftv. 1. melléklet szerinti kategóriáját a fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezet
megállapította.”
(2) A Vhr. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Külső formájában automata szerkezetű lőfegyverre hasonlító félautomata lőfegyver csak munkavégzésre,
filmgyártási célra, színházi és hagyományőrző használati célra és sportlövészetre engedélyezhető.”

9. §

(1) A Vhr. 23. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Sportlövőnek – az (5) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – sportlőfegyver tartása engedélyezhető.”
(2) A Vhr. 23. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Sportlövőnek az „A” kategória 5., illetve 6. alkategóriájába tartozó sportlőfegyver tartása abban az esetben
engedélyezhető, ha megfelel az (1) és (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek, továbbá bizonyítja, hogy
az (1) bekezdés szerinti sportegyesületi tagsága az e rendelkezés hatálya alá tartozó eszköz tartására jogosító
engedély iránti kérelem előterjesztésétől számított legalább tizenkét hónapja fennáll.”
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10. §		
A Vhr. 26. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet eltérő rendelkezésének hiányában
a lőfegyver tartására jogosító engedély abban az esetben adható meg, ha a kérelmező)
„ab) a jogszabályban meghatározottak szerint igazolja, hogy rendelkezik a működőképes lőfegyver tartásához
szükséges elméleti ismereteket és gyakorlati jártasságot igazoló eredményes vizsgával, továbbá”
11. §

(1) A Vhr. 28. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Lőfegyver, lőszer tartása az alábbi szervezeteknek engedélyezhető:)
„i) – az Ftv. 3. § (3) bekezdésére is figyelemmel – a 31. § (2) bekezdésében meghatározott fegyverre a színház,
a színpadi és egyéb előadások megtartásával foglalkozó vagy filmforgatásban közreműködő gazdálkodó szervezet,
illetve a hagyományőrző egyesület.”
(2) A Vhr. 28. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Színházi és hagyományőrző használati célra „A” kategóriába tartozó színházi tűzfegyver tartása is
engedélyezhető.”

12. §		
A Vhr. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. § (1) A lőfegyver színházi és hagyományőrző használati célú tartására jogosító engedély kizárólag színház,
színpadi és egyéb előadások megtartásával foglalkozó vagy filmforgatásban közreműködő gazdálkodó szervezet,
illetve hagyományőrző egyesület számára adható meg.
(2) Színházi és hagyományőrző használati célra kizárólag
a) a 22. számú mellékletben meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő színházi tűzfegyver, valamint
b) az egyes törvényeknek a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzésére vonatkozó európai uniós
jogi szabályozás módosításával összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2020. évi XLIX. törvény
hatálybalépését megelőzően jogszerűen tartott színházi fegyver
tartása engedélyezhető.”
13. §		
A Vhr. a következő 35/B. §-sal és az azt megelőző alcím címmel egészül ki:

„Hangtompító állategészségügyi célú tartásának engedélyezése
35/B. § (1) A lőfegyver munkavégzési célú tartására jogosult kérelmező számára hangtompító tartása
engedélyezhető abban az esetben, ha igazolja, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal engedélye,
illetve kijelölése alapján jogosult az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
(a továbbiakban: Éltv.) 51. § (3) bekezdés i) pontjában meghatározott tevékenység végzésére.
(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély alapján jogszerűen tartott hangtompító kizárólag az Éltv. 51. § (3) bekezdés
i) pontjában meghatározott tevékenység szabályszerű végzése során használható.”
14. §		
A Vhr. „Lőfegyver, lőszer, színházi fegyver kivitele, behozatala, átszállítása” alcíme a következő 44/B. §-sal egészül ki:
„44/B. § Az Ftv. 2. § 29. pont d) alpontjában meghatározott tűzfegyver kizárólag a Bizottsági Rendelet
III. MELLÉKLETE szerinti tanúsítvány kíséretében hozható be Magyarország területére az Európai Unió tagállamának
területéről, illetve vihető ki Magyarország területéről az Európai Unió tagállamának területére.”
15. §		
A Vhr. 48. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az a személy, aki európai lőfegyvertartási engedéllyel rendelkezik, jogosult – a hozzá tartozó lőszerrel, illetve
az Ftv. 3. § (3) bekezdésében meghatározott töltőszerkezettel együtt – az abba bejegyzett,
a) Magyarország területén vadászatra jogszerűen használható, egyedi jóváhagyást igénylő tűzfegyverét vadászat
céljára, valamint
b) a Magyarországon jogszerűen tartható, egyedi jóváhagyást igénylő sportlőfegyverét sportlövő versenyre
behozni, kivinni, illetve az ország területén átszállítani.”
16. §		
A Vhr. 51. § (1) bekezdés f ) pont fa)–fc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az európai lőfegyvertartási engedély tartalmazza
a Közösségen belüli utazásra vonatkozó következő információkat:)
„fa) az ezen okmányba bejegyzett egy vagy több tűzfegyverrel másik tagállamba történő beutazás joga
a meglátogatni kívánt tagállam hatósága által a megfelelő tűzfegyverre kiadott engedélytől függ,
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fb) általában nem szükséges előzetes engedély a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverrel vadászaton vagy történelmi
események felelevenítésében való részvétel, illetve a tűzfegyverrel sportlövészet céljából történő beutazáshoz,
feltéve, hogy az utazó magánál tartja az európai lőfegyvertartási engedélyét, és igazolni tudja az utazás célját,
fc) a tagállamok dönthetnek úgy, hogy megtiltják vagy engedélyhez kötik területükön bizonyos tűzfegyverek
megszerzését, tartását;”
17. §		
A Vhr. az 52. §-t megelőzően a következő 51/B. §-sal és alcím címmel egészül ki:

„A nemzeti kapcsolattartó pont kijelölése
51/B. § A Kormány a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv
szerinti riasztó- és jelzőfegyverekre vonatkozó műszaki előírások meghatározásáról szóló, 2019. január 16-i
(EU) 2019/69 bizottsági végrehajtási irányelv 3. cikke szerinti nemzeti kapcsolattartó pontként a fegyverek és
lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezetet jelöli ki.”
18. §		
A Vhr. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 55/E–55/I. §-sal egészül ki:
„55/E. § E rendeletnek a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet jogharmonizációs
célú módosításáról szóló 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módosító Rendelet 3.) megállapított
rendelkezései nem alkalmazhatóak a Módosító Rendelet 3. hatálybalépésének az időpontjában folyamatban lévő
közigazgatási hatósági eljárások során.
55/F. § Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában nincs helye a Módosító Rendelet 3. hatálybalépésének
az időpontjában érvényes engedély 5. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti visszavonásának olyan feltétel
hiánya miatt, amelyet az egyes törvényeknek a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzésére vonatkozó
európai uniós jogi szabályozás módosításával összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2020. évi
XLIX. törvény vagy a Módosító Rendelet 3. állapított meg.
55/G. § A 4. § (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott hatóság – a korábban kiadott engedély egyidejű
visszavonása mellett – kiadja
a) az Ftv. 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti engedélyt a Módosító Rendelet 3. hatálybalépésének az időpontjában
a színházi fegyver gyártására, javítására, illetve forgalmazására jogosító engedéllyel, valamint
b) az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti engedélyt a Módosító Rendelet 3. hatálybalépésének az időpontjában
a színházi fegyver tartására jogosító engedéllyel
rendelkező részére abban az esetben, ha ennek a jogszabályban meghatározott feltételei fennállnak.
55/H. § Ha jogszabály szigorúbb követelményt nem támaszt, az 5. § (6) bekezdésében meghatározott határidőt
a Módosító Rendelet 3. hatálybalépésétől kell számítani.
55/I. § (1) Ha jogszabály eltérő követelményt nem támaszt, az Ftv. 21/E. §-ában meghatározott eszközt a birtoklására
jogosult személy – az ellenérték nélküli átadást kezdeményező írásbeli kérelemmel (e § alkalmazásában
a továbbiakban: kérelem) egyidejűleg – bármely rendőrkapitányságon átadhatja.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell
a) a mindazon eszközök kétséget kizáró egyedi azonosításához szükséges adatokat és információkat, amelyekre
nézve az ellenérték nélküli átadást kérik, feltéve, hogy ezen adatok és információk nem képezik részét a lőfegyverek
központi nyilvántartása jogszabályban meghatározott adattartalmának, valamint
b) – a tulajdonos kilétére vonatkozóan a lőfegyverek központi nyilvántartásában rögzített adattartalom hiányában –
a kérelmező érintett eszközre vonatkozó tulajdonjogának a fennállását valószínűsítő körülményeket.
(3) A rendőrségnek ellenérték nélkül átadni kívánt eszközre, illetve a kérelemre vonatkozóan az Ftv.-ben, valamint
az e rendeletben előírt feltételek bármelyikének hiányában az ellenérték nélküli átvételt az eljáró rendőrkapitányság
megtagadja.
(4) A számára az (1) bekezdés szerint jogszerűen átadott eszköz átvételéről a hatóság jegyzőkönyvet vesz fel,
amelynek egy példánya az átadót illeti meg. A jegyzőkönyv rendőrségnél maradó példányához az ellenérték nélküli
átadást kezdeményező kérelem eredeti példányát is csatolni kell.”
19. §		
A Vhr. 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„56. § Ez a rendelet
a) a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló, 1991. június 18-i 91/477/EGK tanácsi irányelvnek,
b) a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló,
2008. május 21-i 2008/51/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
c) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
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d) a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló,
2017. május 17-i (EU) 2017/853 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
e) a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv értelmében
a tűzfegyverek és alapvető alkotóelemeik megjelölésére vonatkozó műszaki leírások megállapításáról szóló,
2019. január 16-i (EU) 2019/68 bizottsági végrehajtási irányelvnek, valamint
f ) a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv szerinti riasztó- és
jelzőfegyverekre vonatkozó műszaki előírások meghatározásáról szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/69 bizottsági
végrehajtási irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”
20. §		
A Vhr.
a)
3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul,
b)
a 2. melléklet szerinti 21. számú melléklettel egészül ki, valamint
c)
22. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
21. §

(1) A Vhr.
1.
5. § (2) bekezdésében a „pontja alapján” szövegrész helyébe a „pont aa) alpontja alapján” szöveg,
2.
6. §-át megelőző alcím címében a „forgalmazására, javítására” szövegrész helyébe a „forgalmazására,
átalakítására, javítására” szöveg,
3.
6. § (1b) bekezdésében az „a tűzfegyver” szövegrész helyébe az „a működőképes tűzfegyver” szöveg,
4.
6. § (3) bekezdésében a „kivételével lőfegyver” szövegrész helyébe a „kivételével működőképes lőfegyver”
szöveg,
5.
21. § (1) bekezdésében a „lőfegyverfődarab” szövegrész helyébe a „lőfegyverdarab” szöveg,
6.
25. § (2) bekezdésében a „kettő” szövegrész helyébe a „legfeljebb két” szöveg,
7.
26. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában az „a lőfegyver” szövegrészek helyébe az „a működőképes
lőfegyver” szöveg,
8.
26. § (6) bekezdésében a „részére” szövegrész helyébe a „számára egyedi jóváhagyást igénylő” szöveg,
9.
26. § (7) bekezdésében a „személyt” szövegrész helyébe a „személyt, ha a vizsga letétele a hatósági engedély
kiadásának feltétele” szöveg,
10.
28. § (3) bekezdésében a „lőszer és automata lőfegyver” szövegrész helyébe a „tűzfegyver és lőszer” szöveg,
11.
34. § (1) bekezdés b) pontjában a „valamennyi lőfegyver” szövegrész helyébe a „valamennyi, egyedi
jóváhagyást igénylő lőfegyver” szöveg, a „tartott lőfegyver” szövegrész helyébe a „tartott, egyedi jóváhagyást
igénylő lőfegyver” szöveg, továbbá a „tarható lőfegyvereknek” szövegrész helyébe a „tartható, egyedi
jóváhagyást igénylő lőfegyvereknek” szöveg,
12.
35. § (3) bekezdés a) pontjában az „a lőfegyver” szövegrész helyébe az „a működőképes lőfegyver” szöveg,
13.
37. § (1) bekezdésében a „Lőfegyver” szövegrész helyébe az „Egyedi jóváhagyást igénylő lőfegyver” szöveg,
14.
37. § (2) bekezdésében, valamint 38. § (1) bekezdés e) pontjában az „a lőfegyver” szövegrész helyébe
az „az egyedi jóváhagyást igénylő lőfegyver” szöveg,
15.
37. § (5) bekezdésében az „üzemeltetője lőfegyverét” szövegrész helyébe az „üzemeltetője egyedi
jóváhagyást igénylő lőfegyverét” szöveg,
16.
37. § (6) bekezdésében az „a lőfegyverét” szövegrész helyébe az „az egyedi jóváhagyást igénylő lőfegyverét”
szöveg,
17.
37. § (7) bekezdésében a „szervezet lőfegyverét” szövegrész helyébe a „szervezet egyedi jóváhagyást igénylő
lőfegyverét” szöveg, továbbá az „e rendeletben” szövegrész helyébe a „jogszabályban” szöveg,
18.
38. § (1) bekezdés a) pontjában a „hiányában – hosszú” szövegrész helyébe a „hiányában – működőképes
hosszú” szöveg, továbbá a „tokban, rövid” szövegrész helyébe a „tokban, működőképes rövid” szöveg,
19.
38. § (1) bekezdés c) pontjában az „és nem” szövegrész helyébe az „és működőképes lőfegyverét, illetve gázés riasztófegyverét nem” szöveg,
20.
38. § (1) bekezdés d) pontjában a „fegyverét” szövegrész helyébe a „működőképes lőfegyverért, illetve a gázés riasztófegyverét” szöveg,
21.
38. § (1) bekezdés g) pontjában a „lőfegyverét, illetve a színházi fegyvert” szövegrész helyébe
a „működőképes lőfegyverét” szöveg,
22.
38. § (1) bekezdés j) pontjának nyitó szövegrészében a „lőfegyverét” szövegrész helyébe a „működőképes
lőfegyverét” szöveg,
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24.
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38. § (1) bekezdés k) pontjában a „ha lőfegyverét” szövegrész helyébe a „ha egyedi jóváhagyást igénylő
lőfegyverét” szöveg,
38. § (1) bekezdés m) pontjában a „rendelkezőtől lőfegyvert” szövegrész helyébe a „rendelkezőtől egyedi
jóváhagyást igénylő lőfegyvert” szöveg,
38. § (4) bekezdésében a „valamint lőtéren” szövegrész helyébe a „valamint – a működőképes lőfegyvernek
nem minősülő lőfegyver kivételével – lőtéren” szöveg,
38. § (5) bekezdésében a „rendelkezik, lőfegyverének” szövegrész helyébe a „rendelkezik, egyedi jóváhagyást
igénylő lőfegyverének” szöveg,
38. § (6) bekezdésében az „eltulajdonított lőfegyver” szövegrész helyébe az „eltulajdonított, egyedi
jóváhagyást igénylő lőfegyver” szöveg,
39. § (1) bekezdésében az „energiájú tűzfegyvert” szövegrész helyébe az „energiájú működőképes
tűzfegyvert” szöveg,
39. § (2) bekezdésében az „energiájú tűzfegyveren” szövegrész helyébe az „energiájú működőképes
tűzfegyveren” szöveg,
39. § (3) bekezdésében a „fegyvert, légfegyvert” szövegrész helyébe a „fegyvert, illetve az Ftv. 2. §
16 pontjának hatálya alá nem tartozó légfegyvert” szöveg,
39. § (4) bekezdésében az „energiájú tűzfegyver” szövegrész helyébe az „energiájú működőképes tűzfegyver”
szöveg,
40. § (1) és (2) bekezdésében a „fegyver” szövegrész helyébe a „tűzfegyver” szöveg,
40. § (3) bekezdésében a „fegyvert” szövegrész helyébe a „tűzfegyvert” szöveg,
42. § (1) bekezdés a) pontjában az „a lőfegyvert” szövegrész helyébe az „a működőképes lőfegyvert” szöveg,
42. § (1) bekezdés b) pontjában a „rövid” szövegrész helyébe a „működőképes rövid” szöveg,
42. § (1) bekezdés c) pontjában az „a lőfegyvertől” szövegrész helyébe az „a működőképes lőfegyvertől”
szöveg,
42. § (2) bekezdés b) pontjában a „számú lőfegyver” szövegrész helyébe a „számú működőképes lőfegyver”
szöveg,
42. § (2) bekezdés c) pontjában a „lőfegyvernek vagy” szövegrész helyébe az „egyedi jóváhagyást igénylő
lőfegyvernek, illetve a” szöveg,
44/A. § (1) bekezdésében az „az engedéllyel tartott” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
45. §-ában a „lőfegyver, lőszer, színházi fegyver” szövegrész helyébe az „egyedi jóváhagyást igénylő lőfegyver,
lőszer” szöveg,
46. § (1) bekezdésében a „tagja lőfegyverének” szövegrész helyébe a „tagja egyedi jóváhagyást igénylő
lőfegyverének” szöveg,
46. § (3) bekezdésében az „a lőfegyver” szövegrész helyébe az „az abba bejegyzett lőfegyver” szöveg,
47. § (2) bekezdésében a „szervezet lőfegyvert” szövegrész helyébe a „szervezet egyedi jóváhagyást igénylő
lőfegyvert” szöveg, továbbá a „jogosult a lőfegyver” szövegrész helyébe a „jogosult az adott lőfegyver” szöveg,
47. § (3) bekezdés a) pontjában a „be lőfegyvert” szövegrész helyébe a „be egyedi jóváhagyást igénylő
lőfegyvert” szöveg,
48. § (1) bekezdésében az „A vadászlőfegyver, valamint a” szövegrész helyébe az „Az egyedi jóváhagyást
igénylő vadászlőfegyver, illetve” szöveg,
48. § (3) bekezdésében a „„B”, „C” vagy „D” kategóriájú” szövegrész helyébe az „egyedi jóváhagyást igénylő”
szöveg, továbbá a „rendelkezik a tűzfegyver” szövegrész helyébe a „rendelkezik az adott tűzfegyver” szöveg,
48. § (4) bekezdésében a „jogosult lőfegyverét” szövegrész helyébe a „jogosult egyedi jóváhagyást igénylő
lőfegyverét” szöveg,
48. § (6) bekezdésében az „a sportlőfegyver és” szövegrész helyébe az „az egyedi jóváhagyást igénylő
sportlőfegyver és a” szöveg,
48. § (9) bekezdésében a „színházi fegyvert” szövegrész helyébe a „színházi tűzfegyvert” szöveg, továbbá
a „fegyver” szövegrész helyébe a „lőfegyver” szöveg,
51. § (1) bekezdés b) pontjában az „a lőfegyver” szövegrész helyébe az „az egyedi jóváhagyást igénylő
lőfegyver” szöveg, továbbá a „betűjele és száma” szövegrész helyébe az „és alkategóriájának megjelölése”
szöveg,
51. § (1) bekezdés f ) pontjában az „a Közösségen” szövegrész helyébe az „az Európai Unión” szöveg, valamint
51. § (3) bekezdésében az „a tűzfegyver” szövegrész helyébe az „az abba bejegyzett tűzfegyver” szöveg,
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(2) Hatályát veszti a Vhr.
a)
4. § (1) bekezdésében az „ , a színházi fegyver” szövegrész,
b)
4. § (2) bekezdésében az „ , a színházi fegyver”, valamint az „A színházi fegyver behozatalát és kivitelét
a tevékenység helye, az ország területén történő átszállítását a Magyarország területére történő határátlépés
helye szerint illetékes rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság engedélyezi.”
szövegrész,
c)
8. § (1) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésének nyitó szövegrészében, valamint 45. §-ában a „ , színházi fegyver”
szövegrész,
d)
8. § (2) bekezdés a) pontjában a „ , színházi fegyvert” és a „ , színházi fegyvertől” szövegrész,
e)
8. § (2) bekezdés b) pontjában az „a színházi fegyver azonosítását lehetővé tevő adatokat;” szövegrész,
f)
8. § (2) bekezdés d) pontjában a „ , színházi fegyvert” szövegrész,
g)
8. § (2) bekezdés e) pontjában a „ , színházi fegyverek darabszámát” szövegrész,
h)
28. § (4) bekezdésében a „vagy színházi fegyver” szövegrész,
i)
45. §-t megelőző alcímének címében a „ , színházi fegyver” szövegrész,
j)
47. § (1) bekezdésében a „ , színházi fegyver” szövegrészek, valamint
k)
47. § (2) bekezdésében a „ , színházi fegyvert” szövegrész, valamint a „ , színházi fegyver” szövegrész.
22. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–12. §, a 14–21. §, a 23. §, valamint az 1–3. melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba.

23. §

(1) Ez a rendelet
a)
a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról
szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/853 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b)
a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv értelmében
a tűzfegyverek és alapvető alkotóelemeik megjelölésére vonatkozó műszaki leírások megállapításáról szóló,
2019. január 16-i (EU) 2019/68 bizottsági végrehajtási irányelvnek, valamint
c)
a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv szerinti riasztóés jelzőfegyverekre vonatkozó műszaki előírások meghatározásáról szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/69
bizottsági végrehajtási irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(2) A 14. § a hatástalanított tűzfegyverek végleges működésképtelenségét biztosító hatástalanítási előírásokra és
technikákra vonatkozó közös iránymutatások meghatározásáról szóló, 2015. december 15-i (EU) 2015/2403
bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelethez
1. A Vhr. 3. számú melléklet 2. pontja a következő e) alponttal egészül ki:
„e) a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy rendelkezik-e vagy nem rendelkezik a lőfegyverek központi
nyilvántartásába elektronikus úton történő adattovábbításhoz meghatározott technikai feltételekkel.”
2. A Vhr. 3. számú melléklet 4. pontja a következő c) alponttal egészül ki:
„c) a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy rendelkezik-e vagy nem rendelkezik a lőfegyverek központi
nyilvántartásába elektronikus úton történő adattovábbításhoz meghatározott technikai feltételekkel.”
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2. melléklet a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelethez
„21. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

A tűzfegyverek és a tűzfegyver fődarabok megjelölésére vonatkozó műszaki követelmények
1. A megjelölésben használt betűméretnek legalább 1,6 mm nagyságúnak kell lennie. Szükség esetén kisebb
betűméret is használható az olyan elemeken elhelyezett jelölésék esetében, amelyek túl kicsik ahhoz, hogy
az e rendelet előírásainak megfelelő méretű jelöléssel lássák el.
2. A nemfémes anyagból készült tokszerkezetek és töltényűrök esetében a megjelölést a tokszerkezet vagy a töltényűr
anyagába tartósan beágyazott fémlemezen kell elhelyezni olyan módon, hogy a lemezt ne lehessen közvetlenül
eltávolítani, és a lemez eltávolítása maradandó károsodást okozzon a tokszerkezeten vagy a töltényűr egy részében.
3. A megjelölésben használt betűjel a latin, a cirill vagy a görög ábécé betűkészletéből, a megjelölésben használt
számrendszer az arab vagy a római számrendszer számkészletéből kerülhet ki azzal, hogy a megjelölés során
kizárólag a használható betűkészletek, illetve számrendszerek egyikének betű-, illetve számkészlete alkalmazható
egyidejűleg.”

3. melléklet a 326/2020. (VII. 1.) Korm. rendelethez
„22. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

A színházi tűzfegyverekre vonatkozó műszaki követelmények
Színházi tűzfegyvert más lőfegyverből olyan módon kell kialakítani, hogy a színházi tűzfegyver a más
lőfegyverhez eredetileg használható lőszer befogadására ne legyen alkalmas, a csőben és a csőtorkolatban
elhelyezett szűkítések megakadályozzák űrméretes lövedékek kilövését. A színházi tűzfegyverre előállítása során
alkalmazott technológiának biztosítania kell, hogy az eredeti lőfegyverből a lőszer betöltését akadályozó gátat
vagy a csőtorkolatnál elhelyezett, űrméretes lövedék kilövését akadályozó szűkítést roncsolásmentes módon ne
lehessen eltávolítani. Színházi tűzfegyver revolverből történő kialakítása során valamennyi töltényűrbe és a csőbe
roncsolásmentes módon nem eltávolítható szűkítést kell szerelni.
Cserélhető csövű lőfegyverekből készült színházi tűzfegyvernél az eredeti lőfegyver tokrészét – vagy félautomata
pisztolyok esetén a szánt – úgy kell módosítani, hogy abba a lőfegyverhez való eredeti tűzfegyvercső
roncsolásmentes módon ne legyen beszerelhető.
A csőben található egyéb szűkítéseket kicsavarodás, kiesés ellen ragasztással, forrasszal, illetve csappal rögzíteni
kell.”
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IX. Határozatok tára

A Kormány 1360/2020. (VII. 1.) Korm. határozata
az IKOP-2.1.0-15-2017-00044 azonosító számú („Budapest–Hatvan vasútvonalon elővárosi célú fejlesztések”
című) projekt kedvezményezettje, valamint egyes közlekedési tárgyú kormányhatározatok módosításáról
1. A Kormány egyetért azzal, hogy a 80a számú (Keleti pályaudvar–Hatvan) és a 120a számú (Keleti pályaudvar–
Szolnok) vasútvonalon a Hungária körút keresztezésében létesítendő új vasúti megállóhely tervezését
az IKOP-2.1.0-15-2017-00044 azonosító számú, „Budapest–Hatvan vasútvonalon elővárosi célú fejlesztések” című
projekt támogatási szerződése keretében és forrásainak terhére a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen
működő Részvénytársaság és a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
konzorciuma valósítsa meg.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
C:65e mezőjében a „NIF Zrt.” szövegrész helyébe a „NIF Zrt. és a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BFK Nonprofit Zrt.) konzorciuma” szöveg,
b)
C:76a mezőjében a „KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (a továbbiakban: KKBK Nonprofit Zrt.; konzorciumvezető)” szövegrész helyébe
a „BFK Nonprofit Zrt. (konzorciumvezető)” szöveg,
c)
C:76b mezőjében a „KKBK” szövegrész helyébe a „BFK” szöveg
lép.
4. A kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében az egykori Józsefvárosi pályaudvar és az egykori MÁV Északi
Járműjavító területén megvalósítandó közcélú beruházások közlekedési kiszolgálásának egyes elemeiről szóló
1359/2019. (VI. 19.) Korm. határozat 8. pontjában a „NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési zártkörűen működő
Részvénytársaság útján” szövegrész helyébe a „NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő
Részvénytársaság és a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
konzorcium útján” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 44/2020. (VII. 1.) ME határozata
címzetes főjegyzői cím adományozásáról
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 253. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
a Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatára
dr. Bóka Viktor, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának jegyzője részére
– 2020. július 1-jei hatállyal, határozatlan időre –
címzetes főjegyzői címet adományozok.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 45/2020. (VII. 1.) ME határozata
az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tagjának megbízásáról
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 21. § (6) bekezdésében és (12) bekezdés d) pontjában foglalt
jogkörömben eljárva – a Központi Statisztikai Hivatal elnökének javaslatára –
dr. Szecskó Józsefet, az Igazságügyi Minisztérium volt helyettes államtitkárát
az Országos Statisztikai Tanács tagsági teendőinek ellátása alól – a kijelölés visszavonása miatt – felmentem,
egyidejűleg
dr. Mázi Andrást, az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárát
– a 2020. június 30-ától 2021. július 31-éig terjedő időtartamra –
az Országos Statisztikai Tanács tagsági teendőinek ellátásával megbízom.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.

