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16. §  Hatályát veszti a Fétám tv.
a) 9/C. §-a,
b) 11. §-a.

4. Záró rendelkezés

17. §  Ez a törvény 2018. január 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2017. évi CXCIV. törvény
egyes törvények szervezett utazási tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról*

1. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása

1. § (1) A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 25. és 26. pontja helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában:)
„25. utazásszervezői tevékenység: az  utazó részére nyújtott, olyan kereskedelmi tevékenység, amelynek során 
az  utazásszervezői tevékenységet végző közvetlenül vagy másik kereskedő közreműködésével üzletszerű 
gazdasági tevékenység keretében, személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatásokat (így különösen 
étkezés, idegenvezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) állít össze, és értékesít, vagy kínál értékesítésre, 
valamint az  utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az  utazási csomagra és az  utazási 
szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló kormányrendelet szerint adatokat továbbít más 
kereskedőnek;
26. utazásközvetítői tevékenység: olyan üzletszerű gazdasági tevékenység, amelynek keretében az utazásközvetítő 
az  utazásszervezői tevékenységet végző megbízása alapján az  utazó részére utazási szolgáltatást kínál, valamint 
az utazásszervező nevében szerződést köt;”

 (2) A Kertv. 2. §-a a következő 37. és 38. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„37. utazó: az  utazásszervezői, -közvetítői, valamint az  utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő 
kereskedelmi tevékenység vonatkozásában, minden olyan személy, akinek szándékában áll utazási szolgáltatásra, 
vagy azok összeállítására vonatkozó szerződés megkötése, vagy ilyen szerződés alapján utazásra jogosult;
38. utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedelmi tevékenység: olyan tevékenység, amelynek 
keretében az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedő az utazási szolgáltatásokra vonatkozó 
szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 
kormányrendeletben meghatározott utazási szolgáltatást kínál, értékesít.”

 (3) A Kertv. a következő 5/E. §-sal egészül ki:
„5/E. § A jogszabályban meghatározott utazási csomagot tilos a fogyasztó részére részekre bontva értékesíteni.”

 (4) A Kertv. 6/F. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  utazásszervezői tevékenységet végző köteles egy biztosítóval, az  olyan utazási szolgáltatások 
összeállítása esetében, amely személyszállítást is tartalmaz, az  utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 
kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő biztosítást kötni az utazó javára.
(5) Az  utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedő az  utazásszervező és -közvetítő 
tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerinti vagyoni biztosítékkal rendelkezik.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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 (5) A Kertv. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  fogyasztóvédelmi hatóság jár el – a  fogyasztóvédelemről szóló törvény szabályai szerint – az  5.  § (2) és 
(4) bekezdésében, az 5/C.–5/E. §-ban, valamint a 6. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezések megsértése 
esetén. E rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.”

 (6) A Kertv. 12. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„g) az  utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységre vonatkozó bejelentés rendjét és feltételeit, 
az  utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység végzésének feltételeit, valamint az  utazásszervezők és 
az utazásközvetítők nyilvántartásának személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát és a nyilvántartás vezetésére 
vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá a jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek 
be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket, valamint a  kötelező biztosításra vonatkozó 
részletszabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (7) A Kertv. 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ez a törvény az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet 
és a  2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a  90/314/EGK tanácsi irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i 2015/2302/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való 
megfelelést szolgálja.”

2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása

2. § (1) A  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a  továbbiakban: Ptk.) 6:254.  § (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) A díjengedmény, illetve a kártérítési igény elévülése szempontjából a fogyasztónak nem minősülő megrendelőt 
is fogyasztónak kell tekinteni.”

 (2) A Ptk. 8:6. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény:)
„d) az  utazási csomagokról és az  utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a  2006/2004/EK rendelet és a  2011/83/EU  
európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a  90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2015. november 25-i 2015/2302/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;”
(való megfelelést szolgálja.)

3. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és 
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosítása

3. §  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben meghatározza)
„f ) az  utazási szolgáltatásokra, valamint az  utazási csomagra vonatkozó szerződések kötelező tartalmi elemeit, 
a  szerződés teljesítésére, ideértve a  díj megfizetésére vonatkozó szabályokat, az  egyoldalú szerződésmódosításra, 
a  szerződés egyoldalú jognyilatkozattal történő megszüntetésére, a  szerződésátruházásra, valamint – az  utazási 
szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződések tekintetében is – a  szerződésben vállalt kötelezettségek 
teljesítéséért való felelősségre, illetve az  utazási vállalkozók fizetésképtelenséggel szembeni védelmét szolgáló 
vagyoni biztosítékokra vonatkozó különös rendelkezéseket, továbbá az  utazási csomagra és az  utazási 
szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződések tekintetében a  szerződéskötést megelőző tájékoztatás kötelező 
tartalmi elemeit és formáját.”

4. Záró rendelkezések

4. §  Ez a törvény 2018. július 1-jén lép hatályba.

5. §  E törvény 1–3. §-a az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet 
és a  2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a  90/314/EGK tanácsi irányelv 
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hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i 2015/2302/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való 
megfelelést szolgálja.

 Áder János s. k.,  Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2017. évi CXCV. törvény
a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 
módosításáról*

1. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

1. §  A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 15. § (3) bekezdése a következő u) ponttal egészül ki:
(A földbirtok-politika irányelvei:)
„u) a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékekkel összefüggő oltalmának biztosítása.”

2. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosítása

2. §  A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Vötv.) 2. alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A.  § (1) A  világörökségi helyszínen található ingatlan tekintetében – ide nem értve a  lakhatás céljára szolgáló 
rendeltetés szerinti jellegű épületet (különösen: lakás, lakóház), valamint a  mező- és erdőgazdasági földek 
forgalmáról szóló törvény szerinti földet – a magyar államot – más jogosultakat megelőzően – elővásárlási jog illeti 
meg.
(2) A magyar állam elővásárlási jogát
a) a  természetvédelemért felelős miniszter gyakorolja, ha a  világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékét 
a természet védelméről szóló jogszabályok alapján fennálló védettséggel összhangban állapították meg,
b) minden más esetben a kulturális örökség védelméért felelős miniszter gyakorolja.
(3) Ha a magyar államot más jogcímen is megilleti az elővásárlási jog, akkor először az e  törvény alapján fennálló 
elővásárlási jog gyakorlása tekintetében kell nyilatkozni. Ha ezen jogcím alapján nem kerül sor az elővásárlási jog 
gyakorlására, úgy az elővásárlási jog a magyar állam tekintetében a további fennálló jogcímeken gyakorolható.
(4) Ha az  e  törvény alapján fennálló elővásárlási joggal olyan ingatlan érintett, amelyen a  kulturális örökség 
védelméről szóló törvény vagy a természet védelméről szóló törvény alapján is fennáll a magyar államot megillető 
elővásárlási jog, úgy csak az e törvény alapján fennálló elővásárlási jog vonatkozásában kell nyilatkozni.
(5) Az  elővásárlási jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében a  kormányrendeletben kijelölt 
hatóság megkeresi az ingatlanügyi hatóságot.”

3. §  A Vötv. 14. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg:)
„f ) a  világörökségi helyszínen található ingatlanok vonatkozásában a  magyar államot megillető elővásárlási 
jog gyakorlásának részletes szabályait, a  6/A.  § (5)  bekezdésében meghatározott hatóság kijelölését, valamint 
az elővásárlási joggal érintett ingatlanok adatait.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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