
A Kormány 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete 
egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő 
átvételével kapcsolatos módosításáról 
 
A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 9. pontjában, 
a 2. alcím tekintetében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) 
bekezdés a)–g) pontjában, 
a 3. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 4. pontjában, 
a 4. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 11. 
pontjában, 
az 5. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5., 10. és 
13. pontjában, 
a 6. alcím tekintetében az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2013. évi 
CXXXIV. törvény 4. § a)–d) pontjában, 
a 7. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 6. pontjában, 
a 8. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 18. 
pontjában, 
a 9. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
110/A. §-ában, 
a 10. alcím tekintetében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) 
bekezdés h) pontjában, 
a 11. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 12. 
pontjában, 
a 12. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5., 10., 12. 
és 13. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása 
 
1. § Hatályát veszti a betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 6/A. 
§ (4) bekezdésében a „ , továbbá az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséget” szövegrész. 
 
2. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 
343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása 
 
2. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. 
(XII. 29.) Korm. rendelet 

a) 10. alcímének címében az „OHÜ” szövegrész helyébe az „állami hulladékgazdálkodást 
közvetítő szervezet” szöveg, 

b) 13. §-ában az „Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

c) (a továbbiakban: OHÜ)” szövegrész helyébe az „állami hulladékgazdálkodást közvetítő 
szervezet” szöveg, 

d) 13. § a), b), c) és d) pontjában, 14. § (1) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 16. § (2) és 
(3) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, 17. § (2) bekezdés a) pontjában, 17. § (5) 
bekezdés a) pontjában, 18. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 20. § (2), (3) és (5) bekezdésében, 
11. alcím címében, 21. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 34. § (6) bekezdésében az „OHÜ” 
szövegrész helyébe az „állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet” szöveg, 



e) 16. § (4) bekezdés a) pontjában, valamint 30. § (3) bekezdésében az „OHÜ” szövegrészek 
helyébe az „állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet” szöveg, 

f) 16. § (1) bekezdésében az „OHÜ-vel” szövegrészek helyébe az „állami hulladékgazdálkodást 
közvetítő szervezettel” szöveg, 

g) f ) 18. § (2) bekezdésében az „OHÜ-t” szövegrész helyébe „állami hulladékgazdálkodást 
közvetítő szervezetet” szöveg 

lép. 
 
3. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági 
engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása 
 
3. § (1) A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági 
engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) 
Korm. rendelet] 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „12. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet a környezetvédelmi hatóság a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvényben meghatározott 
minősítési engedélyben engedélyezi.” 
 
(2) A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Ha a hulladékgazdálkodási engedély vagy a minősítési engedély (a továbbiakban együtt: 
engedély) jogosultjának – a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – adataiban az 
engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az engedély jogosultja a változást – 
annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a környezetvédelmi hatóságnak bejelenti. A 
hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az engedély jogosultja előzetesen köteles 
bejelenteni. A bejelentés alapján a környezetvédelmi hatóság az engedélyt 30 napon belül 
módosítja.” 
 
(3) A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. §-ában a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási” 
szövegrész helyébe a „minősítési” szöveg lép. 
 
(4) Hatályát veszti a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. §-a. 
 
4. A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása 
 
4. § A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 

a) 6. § (3) bekezdés b) pontjában az „Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökségen (a 
továbbiakban: OHÜ)” szövegrész helyébe az „állami hulladékgazdálkodást közvetítő 
szervezeten” szöveg, 

b) 6. § (4) bekezdés b) pontjában az „OHÜ” szövegrész helyébe az „állami hulladékgazdálkodást 
közvetítő szervezetre” szöveg  

lép. 
 
5. Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 
445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása 
 
5. § (1) Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 
445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 8. § (1) 
bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 



[A gyártó a gyűjtési és kezelési kötelezettségének teljesítését – a (2) bekezdésben foglaltak 
kivételével –] 
„c) az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezetre” 
(átruházhatja.) 
 
(2) A 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában és 13. § (9) bekezdésében, 
valamint 3. melléklet 4. pontjában az „OHÜ-n” szövegrész helyébe az „állami hulladékgazdálkodást 
közvetítő szervezeten” szöveg lép. 
 
6. A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek 
kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása 
 
6. § (1) A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek 
kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 292/2013. (VII. 26.) Korm. 
rendelet] 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására (a továbbiakban: ideiglenes ellátás) 
a Tv. alapján kijelölhető szolgáltató a honlapján folyamatosan közzéteszi a következő adatokat: 

a) a minősítési engedélykérelem benyújtásának tényét, 
b) a minősítési engedély lényeges tartalmi elemeit (különösen: név, székhely, cégjegyzékszám, 

KÜJ, KTJ, az engedély időbeli hatálya, a szolgáltatással érintett települések megnevezése, a 
hulladék fajtája, jellege, mennyisége), 

c) a környezetvédelmi hatóság általi minősítését, 
d) a hulladékszállítására alkalmas eszközök számát és kapacitását.” 

 
(2) A 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTF) a 
katasztrófavédelmi szervet folyamatosan, heti rendszerességgel elektronikus úton tájékoztatja  

a) a hulladékgazdálkodási engedéllyel és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel 
rendelkező közszolgáltatókról, 

b) a hulladékgazdálkodási engedély és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély iránti 
kérelmet benyújtó szolgáltatókról, 

c) azokról a településekről, amelyekre hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyezési 
kérelem nem lett előterjesztve közszolgáltatás tárgyában, 

d) a minősítéssel rendelkező közszolgáltatók listájáról, és 
e) a minősítés iránti kérelmet benyújtó közszolgáltatók listájáról.” 

 
(3) A 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTF) a 
katasztrófavédelmi szervet folyamatosan, heti rendszerességgel elektronikus úton tájékoztatja 

a) a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező közszolgáltatókról, 
b) a hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet benyújtó szolgáltatókról, 
c) azokról a településekről, amelyekre minősítés iránti kérelem nem lett előterjesztve 

közszolgáltatás tárgyában, 
d) a minősítési engedéllyel rendelkező közszolgáltatók listájáról, és 
e) a minősítési engedély iránti kérelmet benyújtó közszolgáltatók listájáról.” 

 
(4) A 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontjában az „az Országos 
Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: OHÜ)” 
szövegrész helyébe az „a környezetvédelmi hatóság” szöveg lép. 



(5) A 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés f) pontjában az „OHÜ-vel” szövegrész 
helyébe az „OKTF-fel” szöveg lép. 
 
7. A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról 
szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása 
 
7. § A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról 
szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 

a) 1. § (1) bekezdésében az „Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (a továbbiakban: OHÜ)” 
szövegrész helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatósága (a továbbiakban: OKTF NHI)” szöveg, 

b) 1. § (3) bekezdésben az „OHÜ” szövegrészek helyébe az „OKTF NHI” szöveg, 
c) 1. § (4) bekezdésében, 2. §-ában és 1. mellékletében az „OHÜ” szövegrész helyébe az „OKTF 

NHI” szöveg 
lép. 
 
8. A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 
317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása 
 
8. § A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 
317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

a) 3. § d) pontjában az „az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (a továbbiakban: OHÜ)” 
szövegrész helyébe az „a környezetvédelmi hatóság” szöveg, 

b) 4. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint 4. § (2) bekezdés c) pontjában az „az OHÜ” 
szövegrész helyébe az „a környezetvédelmi hatóság” szöveg 

lép. 
 
9. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása 
 
9. § (1) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 481/2013. (XII. 17.) 
Korm. rendelet] 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Az OKTF foglalkoztatottjai felett – a gazdasági vezető esetén a kinevezés és felmentés kivételével 
– a munkáltatói jogkört a főigazgató gyakorolja, a 3/A. §-ban foglalt eltéréssel.” 
 
 (2) A 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki: 
 
„3/A. § (1) A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság az OKTF e §-ban foglaltak szerint – a 
környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényben meghatározott környezetvédelmi igazgatási 
feladatok ellátása érdekében – elkülönült szervezeti egysége. 
(2) A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság vezetőjét a környezetvédelemért felelős miniszter 
nevezi ki és menti fel, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 
(3) A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság az OKTF elkülönült szervezeti egységeként, 
jogszabályban meghatározott önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezik. A Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Igazgatóság vezetőjét e hatáskörében a főigazgató nem utasíthatja. A Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Igazgatóság foglalkoztatottjait a jogszabályban meghatározott önálló feladat- 
és hatásköre tekintetében kizárólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság vezetője 
utasíthatja. 
(4) A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság foglalkoztatottjait a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Igazgatóság vezetőjének javaslatára a főigazgató nevezi ki és menti fel. 
(5) A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság illetékessége az ország egész területére kiterjed.” 



(3) A 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 5. alcíme a következő 17/A. §-sal egészül ki: 
 
„17/A. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerinti 
környezetvédelmi hatóságként az OKTF jár el.” 
 
(4) A 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 26. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(3) A környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényben meghatározott környezetvédelmi igazgatási 
feladatokat – a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóságon, mint állami hulladékgazdálkodást 
közvetítő szervezeten keresztül – az OKTF látja el.” 
 
(5) A 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 7. alcíme a következő 27/A. §-sal egészül ki: 
 
„27/A. § A Ht. 73. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi igazgatási szervként az OKTF jár el.” 
 
10. Az újrahasználható csomagolószer bérleti rendszerének szabályairól szóló 533/2013. (XII. 30.) 
Korm. rendelet módosítása  
 
10. § Hatályát veszti az újrahasználható csomagolószer bérleti rendszerének szabályairól szóló 
533/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében a „ , továbbá az Országos 
Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal” szövegrész. 
 
11. Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosítása 
 
11. § (1) Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 197/2014. (VIII. 1.) Korm. 
rendelet] 

a) 7. § (7) bekezdésében az „OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaságnak (a továbbiakban: OHÜ)” szövegrész helyébe az „állami 
hulladékgazdálkodást közvetítő szervezetnek”, 

b) 9. § (3) bekezdés b) pontjában az „OHÜ-n” szövegrész helyébe az „állami 
hulladékgazdálkodást közvetítő szervezeten” 

szöveg lép. 
 
(2) Hatályát veszti a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésében az „ , és azokat 30 
napon belül elektronikus úton megküldi az OHÜ-nek” szövegrész. 
 
12. Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben 
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása 
 
12. § (1) Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben 
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] 15. § (4) bekezdésének az elem- és akkumulátorhulladékkal 
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (4) 
bekezdését, valamint 15. § (2) bekezdését és 15. § (3) bekezdés b) pontját megállapító rendelkezése 
az „OHÜ” szövegrész helyett az „állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet” szöveggel lép 
hatályba. 
 
(2) A 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 



a) 15. § (1) bekezdésének az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. § (2) 
bekezdés f) pontját megállapító rendelkezése, 

a) 15. § (4) bekezdésének az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (3) 
bekezdését megállapító rendelkezése 

az „OHÜ-n” szövegrész helyett az „állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezeten” szöveggel lép 
hatályba. 
 
(3) A 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 11. mellékletének az elem- és akkumulátor hulladékkal 
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. 
mellékletét megállapító rendelkezése az „OHÜ” szövegrészek helyett az „állami hulladékgazdálkodást 
közvetítő szervezet” szöveggel lép hatályba. 
 
(4) A 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 11. mellékletének az elem- és akkumulátor hulladékkal 
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. 
mellékletét megállapító rendelkezése az „OHÜ-re” szövegrész helyett az „állami 
hulladékgazdálkodást közvetítő szervezetre” szöveggel lép hatályba. 
 
(5) A 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 

a) 19. § (2) bekezdésének az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 9. alcím 
címét megállapító rendelkezése, 

b) 19. § (5) bekezdésének az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 18/A. § (1) 
és (2) bekezdését megállapító rendelkezése 

az „OHÜ” szövegrész helyett az „állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet” szöveggel lép 
hatályba. 
 
(6) A 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 

a) 19. § (3) bekezdésének az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 17. § (2) 
bekezdését megállapító rendelkezése, 

b) 19. § (5) bekezdésének az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 18/A. § (2) 
bekezdését megállapító rendelkezése, 

c) 14. mellékletének az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 6. 
mellékletét megállapító rendelkezése 

az „OHÜ-n” szövegrész helyett az „állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezeten” szöveggel lép 
hatályba. 
 
(7) A 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 16. mellékletének az elektromos és elektronikus 
berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. 
rendelet 8. mellékletét megállapító rendelkezése az „OHÜ” szövegrészek helyett az „állami 
hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet” szöveggel lép hatályba. 
 
(8) A 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 16. mellékletének az elektromos és elektronikus 
berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. 
rendelet 8. mellékletét megállapító rendelkezése az „OHÜ-re” szövegrész helyett az „állami 
hulladékgazdálkodást közvetítő szervezetre” szöveggel lép hatályba. 
 



13. Záró rendelkezések 
 
13. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – kihirdetését követő napon lép 
hatályba. 
(2) Az 1–2. §, a 4–5. §, a 6. § (2), (4) és (5) bekezdése, valamint a 7–11. § 2015. január 1-jén lép 
hatályba. 
(3) A 3. § és a 6. § (1) és (3) bekezdése 2015. július 1-jén lép hatályba. 


