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2014. évi XXXIX. törvény
egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások
hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról*
1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény módosítása
1. §		
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1/A. § (1) E törvényt és az e törvény végrehajtására kiadott rendeletet kell alkalmazni a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény szerinti mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő
ingatlan tulajdonjogának külföldi jogi személy vagy külföldi természetes személy által történő megszerzésére, ide
nem értve az öröklés esetét.
(2) A külföldi jogi személy vagy a külföldi természetes személy az (1) bekezdés szerinti ingatlant az ingatlan fekvése
szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal engedélyével szerezheti meg.
(3) Diplomáciai, konzuli képviselet, valamint ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek ingatlanszerzéséhez
az engedélyt az ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal nemzetközi szerződés vagy
viszonosság fennállása alapján adja meg. A nemzetközi szerződésről, illetve a viszonosság fennállásáról a külpolitikáért
felelős miniszter nyilatkozatát be kell szerezni.
(4) A fővárosi és megyei kormányhivatal (2) és (3) bekezdés szerinti határozata ellen nincs helye fellebbezésnek.”
2. §		
Az Lt. 91/A. §-a a következő 24. és 25. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„24. Külföldi jogi személy: az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban, valamint nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső államban székhellyel nem rendelkező jogi
személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
25. Külföldi természetes személy: az Európai Unió tagállama, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes állam, valamint nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső állam állampolgárának nem minősülő
természetes személy.”
3. §		
Az Lt. 93. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„93. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokra
vonatkozóan a külföldi jogi vagy természetes személy tulajdonszerzésével kapcsolatos szabályokat rendeletben
állapítsa meg.”

2. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosítása
4. §

(1) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994.
évi XLII. törvény (a továbbiakban: Exim tv.) 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az Eximbank a 2. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységeket export- és importügyletekre, beszállítói
ügyletekre, exportcélú befektetésekre, belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet nemzetközi versenyképességet javító
befektetéseire, beruházásaira, forgóeszközigényeire, nemzetközi segélyügyletekre, a magyar befektetők külföldi
befektetéseire, továbbá külföldiek magyarországi beruházásaira vonatkozóan jogosult végezni.”
(2) Az Exim tv. 1. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5a) E törvény alkalmazásában:
1. beszállítói ügylet: a magyar árukat és szolgáltatásokat exportáló devizabelföldi gazdálkodó szervezet és más
devizabelföldi gazdálkodó szervezet között létrejött olyan szerződés, amelynek tárgya az exportáló devizabelföldi
gazdálkodó szervezet által devizakülföldivel kötött, magyar áruk vagy szolgáltatások exportjára irányuló
szerződésbe foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges áruszállítás vagy szolgáltatásnyújtás. Idegenforgalmi és
egészségügyi ágazatba sorolt belföldi gazdálkodó szervezet esetében a devizakülföldivel kötött belföldön teljesített
szolgáltatásnyújtás is figyelembe vehető exportra irányuló szolgáltatásnyújtásként;

* A törvényt az Országgyűlés a 2014. szeptember 24-i ülésnapján fogadta el.
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2. exportcélú befektetés: devizabelföldi gazdálkodó szervezet export árualap létrehozását vagy szolgáltatásexportot
elősegítő befektetése vagy lízingszerződése, amelynek eredményeként befektetés esetén a befektetést megvalósító
gazdálkodó szervezetnél vagy az ezen gazdálkodó szervezettel üzleti kapcsolatban álló gazdálkodó szervezetnél,
lízingszerződés esetén pedig a lízingbevevő gazdálkodó szervezetnél kimutatható az exportárbevétel növekedése;
3. gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági
egyesülés, az európai területi együttműködési csoportosulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai
szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó
szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda,
a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá
az egyéni vállalkozó;
4. nemzetközi fejlesztési együttműködés: az OECD DAC besorolás szerint hivatalos fejlesztési támogatásra (ODA) jogosult
fejlődő országok gazdasági és társadalmi fejlődésének előmozdítására irányuló, a donor- és a kedvezményezett ország
közötti partneri viszonyon alapuló tevékenység, amelynek keretében a donor ország hivatalos szervein, ügynökségein
keresztül kedvezményes hiteleket vagy vissza nem térítendő támogatást nyújt a kedvezményezett országnak, illetve
a kedvezményezett ország erre jogosult gazdálkodó szervezeteinek, illetve intézményeinek;
5. nemzetközi versenyképességet javító befektetés: a devizabelföldi gazdálkodó szervezet olyan belföldi működő tőke
befektetése, amelynek eredményeként a befektetést megvalósító gazdálkodó szervezetnél vagy az ezen gazdálkodó
szervezettel üzleti kapcsolatban álló, a befektetéssel érintett belföldi gazdálkodó szervezetnél a Gazdasági Fejlesztési
és Együttműködési Szervezet által alkalmazott módszertan szerint számszerűsíthető előny mutatható ki vagy ami
a befektetéssel érintett gazdálkodó szervezet nemzetközi piacra lépését segíti elő;
6. nemzetközi versenyképességet javító beruházás: devizabelföldi gazdálkodó szervezet belföldön megvalósuló
beruházása, amelynek eredményeként a beruházást megvalósító vagy az azt üzembe helyező devizabelföldi
gazdálkodó szervezetnél a Gazdasági Fejlesztési és Együttműködési Szervezet által alkalmazott módszertan szerint
számszerűsíthető előny mutatható ki, vagy amely a beruházást megvalósító vagy az azt üzembe helyező devizabelföldi
gazdálkodó szervezet nemzetközi piacra lépését segíti elő;
7. nemzetközi versenyképességet javító forgóeszközigény: devizabelföldi gazdálkodó szervezet versenyképes
termeléséhez vagy szolgáltatásnyújtásához szükséges erőforrások, árukészletek vagy szolgáltatások finanszírozásához
szükséges, vagy nemzetközi versenyképességet javító beruházásához kapcsolódó forgóeszköz-növekményhez
köthető likvid források iránti igény, amely kielégítésével a Gazdasági Fejlesztési és Együttműködési Szervezet által
alkalmazott módszertan szerint a gazdálkodó szervezetnél számszerűsíthető előny mutatható ki, vagy amely igény
kielégítése a gazdálkodó szervezet nemzetközi piacra lépését segíti elő.”
5. §		
Az Exim tv. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Eximbank a magyar áruk és szolgáltatások exportjához, a beszállítói ügyletekhez, az exportcélú befektetésekhez,
a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet nemzetközi versenyképességet javító befektetéseihez, beruházásaihoz,
forgóeszközigényeihez, a nemzetközi segélyügyletekhez, a magyar befektetők külföldi befektetéseihez, valamint
az importhoz, továbbá Magyarországon megvalósuló külföldi beruházásokhoz és azok érdekében létrejött
jogviszonyokhoz kapcsolódó alábbi pénzügyi szolgáltatási tevékenységet, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási
tevékenységet és befektetési szolgáltatási tevékenységet végzi:
a) hitel és pénzkölcsön nyújtása;
b) kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása;
c) valutával, devizával – ide nem értve a pénzváltási tevékenységet –, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy
bizományosként történő kereskedelmi tevékenység;
d) a Bszt. 5. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott tevékenység a Bszt. 6. §-ában meghatározott pénzügyi
eszköz tekintetében;
e) hitelreferencia-szolgáltatás;
f ) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása;
g) kizárólag tevékenységéhez szükséges forrásszerzés céljából:
ga) betétek gyűjtése bankközi piacon bel- és külföldi, a Bszt. 48. § (1) bekezdése szerinti szakmai ügyféltől és a Mehib
Rt.-től,
gb) kötvények kibocsátása;
h) követelésvásárlás.”
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6. §		
Az Exim tv. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagja, valamint a vezérigazgató párt nevében vagy érdekében nyilvános
közszerepléssel járó tevékenységet nem folytathat.”
7. §

(1) Az Exim tv. 18. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hpt. 137. §-ától és 155. §-ától, valamint a Bit. 83. és 91. §-ától eltérően az Eximbank vagy a Mehib Rt. vezető állású
személyének választható meg vagy nevezhető ki az a személy, aki)
„b) rendelkezik legalább tizenkét hónap – banki, biztosítási területen vagy a vállalati gazdálkodás vagy a közigazgatás
pénzügyi vagy gazdasági területén szerzett – vezetői gyakorlattal,”
(2) Az Exim tv. 18. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (2) bekezdés c) pontjától eltérően a miniszter a (3) bekezdésben meghatározott szakirányú végzettségtől eltérő
felsőfokú végzettséggel rendelkező személyt is kinevezhet vezető állású személynek, ha a vezető állásra jelölt személy
a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott területeken szerzett, legalább tizennyolc hónap vezetői gyakorlattal
rendelkezik.”

8. §		
Az Exim tv. „Titoktartás” alcíme a következő 24/A. §-sal egészül ki:
„24/A. § (1) Az Eximbank és a Mehib Rt. jogosult a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény
(a továbbiakban: Vtv.) 16. § (6a)–(6e) bekezdésében meghatározottak szerint, a Vtv. 16. § (6a) bekezdésében
meghatározott célból megismerni az áruk, szolgáltatások és anyagi értékeket képviselő jogok kereskedelmi
forgalomban történő kiviteli tevékenység folytatására jogosult
a) egyéni vállalkozó nevét, lakcímét, levelezési címét, egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, adóazonosító jelét,
b) jogi személy elnevezését, székhelyét, levelezési címét, cégjegyzékszámát, statisztikai számjelét, adóazonosító
számát, valamint
c) az a) és b) pontban meghatározott alanyi kör tekintetében a vámhatósági nyilvántartásban szereplő, az export
értékére vonatkozó összesített adatokat.
(2) Az Eximbank és a Mehib Rt. az (1) bekezdésben meghatározott adatokat – a (3) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a megismeréstől számított 5 évig jogosult kezelni.
(3) Az Eximbank és a Mehib Rt. a Vtv. 16. § (6e) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul
törli a Vtv. 16. § (6e) bekezdése szerinti nyilatkozatot tevő, az áruk, szolgáltatások és anyagi értékeket képviselő jogok
kereskedelmi forgalomban történő kiviteli tevékenység folytatására jogosult adatait.”

3. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása
9. §		
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) a következő 29/A. §-sal
egészül ki:
„29/A. § E törvénynek az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi
szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvénnyel (a továbbiakban:
Módtv.) módosított 22. § (3) bekezdését a mozgóképszakmai hatósághoz 2014. június 25-ét követően benyújtott
kérelemre induló, azon filmalkotások támogatására való jogosultság megállapítására irányuló eljárásokban is
alkalmazni kell, amelyekre vonatkozóan a Módtv. hatálybalépését követően támogatási igazolás kiadására irányuló
kérelmet nyújtanak be, kivéve a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alappal támogatási szerződést kötött
filmalkotásokra vonatkozó támogatásra jogosultság megállapítására irányuló eljárásokat.”
10. §		
A Tao. tv. 22. § (3) bekezdésében a „20 százalékát” szövegrész helyébe a „25 százalékát” szöveg lép.

4. Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosítása
11. §		
Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (a továbbiakban: Üt.) 68. §-a a következő (9)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha a területi kamara szabályzata elektronikus benyújtásról rendelkezik, a számviteli beszámoló elektronikus
okiratként történő elkészítése nem jogosít a beszámoló összeállítását (formáját, szerkezetét, tagolását) illetően
a számvitelről szóló törvényben előírt rendelkezésektől való eltérésre.
(10) Ha az ügyvédi iroda a beszámolóról – külön jogszabály szerint arra feljogosított által aláírt – papír alapú okirat
alapján határozott és a beszámolót a területi kamara szabályzatának megfelelően elektronikus úton küldi meg
a területi kamarának, akkor a benyújtó személy a benyújtással egyben igazolja, hogy az ezt követően elektronikus
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úton megküldött beszámoló megegyezik a jóváhagyott beszámolóval. Ebben az esetben a benyújtó a papír alapú
beszámoló egy eredeti példányát – annak elfogadásától számított tíz évig – megőrzi, és ha a megküldött beszámoló
szabályszerűségével összefüggésben kétség merülne fel, köteles azt a területi kamara felhívására bemutatni.
(11) A beszámolóhoz mellékelni kell az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot, valamint kötelező
könyvvizsgálat esetén a független könyvvizsgálói jelentést is.”
12. §		
Az Üt. 116. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A területi kamara az ügyvédi irodának a (3) bekezdés a)–f ) pontjában, valamint a (8) bekezdés d)–g) pontjában
foglalt adatait, valamint a közzététel céljából részére megküldött számviteli beszámolóját a honlapján közzéteszi.
A területi kamara a honlapján a közzététel céljából megküldött beszámolókat haladéktalanul és ingyenesen
megismerhetővé teszi és biztosítja, hogy azok a honlapon az ügyvédi iroda nevének megadásával, keresőprogram
segítségével is megismerhetőek legyenek. A beszámolót, illetve annak elektronikus másolatát a területi kamara őrzi.
A beszámolót úgy kell megőrizni, hogy az kizárja az utólagos módosítás lehetőségét, folyamatosan biztosított legyen
az ahhoz való hozzáférés, valamint az elektronikus okirat értelmezhetősége (olvashatósága). Az elektronikus okiratot
védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, törlés vagy megsemmisítés ellen is. A területi kamara a számviteli
beszámoló megküldésének és közzétételének szabályait szabályzatban határozza meg.”
13. §		
Az Üt.
a)
68. § (8) bekezdésében az „a közzététele céljából megküldeni” szövegrész helyébe az „annak közzététele
céljából a területi kamara szabályzatában meghatározott módon az adott üzleti év mérlegfordulónapját
követő ötödik hónap utolsó napjáig megküldeni” szöveg,
b)
130/B. § (2) bekezdésében a „2014. december 31-ét” szövegrész helyébe a „2015. április 30-át” szöveg,
c)
130/B. § (3) bekezdésében a „2015. január 1-jén” szövegrész helyébe a „2015. május 1-jén” szöveg,
a „2015. június 30-ig” szövegrész helyébe a „2015. december 31-ig” szöveg
lép.

5. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása
14. §		
A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 4. § (5) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az MFB Zrt.
a) Magyarországon létrehozott, magyarországi székhelyű befektetési alapkezelő által kezelt befektetési alap által
kibocsátott befektetési jegyet, és
b) Magyarországon létrehozott, magyarországi székhelyű kockázati tőkealap-kezelő által kezelt kockázati tőkealap
által kibocsátott kockázati tőkealap-jegyet
kizárólag a 2. §-ban felsorolt feladataihoz kapcsolódóan, közvetlenül vagy közvetetten szerezhet, ha a befektetés
megtérülése az alapkezelő által a tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozóan vállalt garancia (tőke-, illetve
hozamgarancia) vagy az alapkezelő által a tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozóan tett ígéret (tőke-, illetve
hozamvédelem) alapján kellően biztosított.”
15. §		
Az MFB tv. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) Az MFB Zrt. a 2. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében
a) kockázati tőkealap által kibocsátott kockázati tőkealap-jegyet, és
b) zártkörű és zártvégű értékpapír-befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyet
szerezhet.
(2) Az MFB Zrt. által egy befektetési alapba vagy kockázati tőkealapba befektetett tőke összege nem haladhatja meg
az MFB Zrt. szavatoló tőkéjének húsz százalékát.
(3) Az MFB Zrt. által befektetési alapokba, illetve kockázati tőkealapokba befektetett tőke összege nem haladhatja
meg az MFB Zrt. szavatoló tőkéjét.”
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16. §		
Az MFB tv. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § E törvény alkalmazásában
1. fejlesztési tőkefinanszírozás: az MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett részesedésszerzése korlátolt felelősségű
társaságban vagy részvénytársaságban (a továbbiakban: céltársaság) azzal, hogy a fejlesztési tőkefinanszírozás
jogcímén juttatott forrásból kizárólag
a) beruházás,
b) immateriális javak beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása,
c) tárgyi eszközök és immateriális javak korszerűsítése,
d) beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközigény,
e) a kutatás-fejlesztés-innováció keretében, az Európai Unió vonatkozó szabályozása szerinti tevékenység
finanszírozható, valamint
f ) a céltársaságnak cégalapítás vagy tőkeemelés végrehajtása útján korlátolt felelősségű társaságban vagy
részvénytársaságban történő közvetlen részesedésszerzése finanszírozható, ha az a)–e) pontban foglaltakat
közvetlenül a céltársaság részesedésszerzésével érintett korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság
valósítja meg;
2. gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági
egyesülés, az európai területi együttműködési csoportosulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet,
a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes
jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi
ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, az egyéni vállalkozó,
továbbá a jogszabállyal létrehozott, gazdasági tevékenységet is folytató jogi személy.”
17. §		
Az MFB tv. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
18. §		
Az MFB tv. 20. §-ában az „A Kormány felhatalmazást kap arra,” szövegrész helyébe a „Felhatalmazást kap a Kormány,”
szöveg lép.
19. §		
Hatályát veszti az MFB tv. 7. § (2) bekezdése és 22. §-a.

6. A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény módosítása
20. §

(1) A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 16. §-a a következő
(6a)–(6e) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság az áruk,
szolgáltatások és anyagi értékeket képviselő jogok kereskedelmi forgalomban történő kiviteli tevékenység
folytatására jogosultnak az általa igénybe vehető szolgáltatásokról történő tájékoztatása céljából adatot igényelhet
a vámhatóságtól.
(6b) A (6a) bekezdés szerinti adatigénylés a következő adatokra terjedhet ki:
a) az egyes harmadik országok vonatkozásában a vámpolitikai, kereskedelempolitikai elemzési célokból összesített adatok;
b) az áruk, szolgáltatások és anyagi értékeket képviselő jogok kereskedelmi forgalomban történő kiviteli tevékenység
folytatására jogosult egyéni vállalkozó neve, lakcíme, levelezési címe, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma,
adóazonosító jele;
c) az áruk, szolgáltatások és anyagi értékeket képviselő jogok kereskedelmi forgalomban történő kiviteli tevékenység
folytatására jogosult jogi személy elnevezése, székhelye, levelezési címe, cégjegyzékszáma, statisztikai számjele,
adóazonosító száma.
(6c) Az áruk, szolgáltatások és anyagi értékeket képviselő jogok kereskedelmi forgalomban történő kiviteli tevékenység
folytatására jogosult a vámhatósághoz intézett, írásban vagy elektronikus úton tett nyilatkozatban megtilthatja
a (6b) bekezdésben meghatározott adatainak a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel
Biztosító Részvénytársaság részére történő továbbítását.
(6d) Az adatigénylés teljesítésének a (6c) bekezdés szerinti megtiltása esetén a vámhatóság a (6a) bekezdés szerinti
adatigénylés teljesítését megtagadja.
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(6e) Ha az áruk, szolgáltatások és anyagi értékeket képviselő jogok kereskedelmi forgalomban történő kiviteli
tevékenység folytatására jogosult a (6a) bekezdés szerinti adatigénylés teljesítését követően tiltja meg a (6b) bekezdés
szerinti adatainak a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság
részére történő továbbítását, a vámhatóság a nyilatkozat megtételét követő, további adatigénylés teljesítését
megtagadja, és értesíti a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságot és a Magyar Exporthitel Biztosító
Részvénytársaságot az adattovábbítás megtiltásáról.”
(2) A Vtv. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 78/B. §-sal egészül ki:
„78/B. § A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság első
alkalommal az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások
hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvény hatálybalépését követő 31. napon
igényelhet adatot a 16. § (6a) bekezdése szerint a vámhatóságtól.”

7. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása
21. §		
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A rádiótávközlési és rádióspektrum-politika érvényesítése érdekében a Hatóság, mint frekvenciagazdálkodó
hatóság polgári és nem polgári frekvenciagazdálkodási szempontokat összehangolva műszaki tervet készít
a szabályozás előkészítése érdekében:
a) a frekvenciasávok újrafelosztására, illetve átrendezésére;
b) a frekvenciák kiosztására (csatornakiosztási tervek);
c) az egyes rádióalkalmazásokra vonatkozó használati feltételekre;
d) a frekvenciahasználat feltételeire.”
22. §		
Az Eht. 55. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A polgári célú frekvenciák használatára vonatkozó frekvenciakijelölést és rádióengedélyt, valamint versenyeztetési
eljárás esetén frekvenciahasználati jogosultságot, továbbá a nem polgári célú frekvenciák használatára vonatkozó
frekvenciakijelölést, illetve rádióengedélyt a Hivatal adja ki.”
23. §		
Az Eht.
a)
11. § (3) bekezdésében a „frekvenciagazdálkodó hatóságok kötelesek” szövegrész helyébe a „Hivatal köteles”
szöveg, a „jogosultak” szövegrész helyébe a „jogosult” szöveg,
b)
11. § (4) bekezdésében a „frekvenciagazdálkodó hatóságok rádiómérő és rádió-zavarelhárító szolgálatot
tartanak fenn” szövegrész helyébe a „Hivatal rádiómérő és rádió-zavarelhárító szolgálatot tart fenn” szöveg, és
c)
155. § (5) bekezdésében a „frekvenciagazdálkodó hatóságok” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg
lép.
24. §		
Hatályát veszti az Eht.
a)
23. §-ában a „ , figyelemmel a 44. § (8) bekezdésére” szövegrész,
b)
44. § (8) bekezdése.

8. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása
25. §

(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 2. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„5. magyar filmelőállító: magyarországi székhellyel rendelkező filmelőállító, amelynek tevékenységi körei között
szerepel a filmelőállítás, filmgyártás;”
(2) Az Mktv. 2. § 20b. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„20b. magyar filmgyártó vállalkozás: a mozgóképszakmai hatóság által nyilvántartásába vett, magyarországi
székhellyel rendelkező filmgyártó vállalkozás;”
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(1) Az Mktv. 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a nemzetközi koprodukciós filmalkotásban a magyar filmelőállító mellett legalább egy EGT-állambeli
filmelőállító is részt vesz, az e törvény szerinti támogatás mértéke a magyar hozzájárulás arányának 60%-áig terjedhet.”
(2) Az Mktv. 13. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az e törvény szerinti támogatás mértéke magyar filmalkotás esetén a filmalkotás gyártási költségvetésének,
nemzetközi koprodukciós filmalkotás esetén a magyar hozzájárulás arányának a 100%-áig terjedhet olyan nemzetközi
koprodukciós filmalkotás esetén, amelyben a magyar mellett legalább egy, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet Fejlesztési Támogatási Bizottságának listáján felsorolt valamely állambeli filmelőállító is részt vesz.”

27. §		
Az Mktv. 31/D. § (7) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[A közvetett támogatás forrását biztosító szervezet az MNF-fel kötött megállapodás alapján a közvetett támogatás
forrását a letéti számlára utalja. A letéti számlára a tárgyévben befizetett összeg a Tao. tv. 22. § (8) bekezdés a) pontja
szerinti kiegészítő támogatás nélkül]
„c) a 2015. évben a 12 000,0 millió forintot”
(nem haladhatja meg.)
28. §		
Az Mktv. 13. § (2) és (3) bekezdésében a „90%-áig” szövegrész helyébe a „100%-áig” szöveg lép.

9. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása
29. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET.) 28. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély megszerzésére jogosult továbbá az a belföldi szakosított hitelintézet
tulajdonában álló belföldön bejegyzett gazdasági társaság, amely megfelel a földgázellátásról szóló törvény
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeknek.”
30. §

(1) A GET. 103. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E fejezet alkalmazásában hatósági ár)
„f ) az 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkből termelt földgáz (a továbbiakban: hazai
termelésű földgáz) ára az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók, valamint а 141/C. §
(2) bekezdése szerinti földgázkereskedő által ellátott, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához
szükséges – miniszteri rendeletben meghatározott – mennyiség mértékéig,”
(2) А GET. 103. § (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép:
„(3) Az együttműködő földgázrendszer használatáért fizetendő 105. § (1) bekezdése szerinti díjakat а Hivatal elnöke
rendeletben állapítja meg. А földgázkereskedő által a felhasználónak értékesített földgáz árát а felek megállapodása
vagy а földgázkereskedő üzletszabályzata tartalmazza. Az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített földgáz árát,
а vételre felajánlott földgázforrás árát, mennyiségét, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező
felhasználók, illetve а 141/C. § (2) bekezdése szerinti földgázkereskedő által ellátott, egyetemes szolgáltatásra
jogosult felhasználók ellátásához szükséges mennyiség mértékéig а hazai termelésű földgáz árát, valamint a 141/C. §
(5) bekezdése szerinti árat és mennyiséget а miniszter rendeletben állapítja meg.”

31. §

(1) A GET. 107/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az egyetemes szolgáltatási, valamint a 141/C. § alapján történő felajánlási célra termelt hazai termelésű földgáz
hatósági árát úgy kell megállapítani, hogy az biztosítsa az egyetemes szolgáltatók által ellátott felhasználók és
a 141/C. § (2) bekezdése szerinti földgázkereskedő által ellátott, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók
költséghatékony ellátását.”
(2) A GET. 107/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdés szerinti árat, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók
és a 141/C. § alapján felajánlott földgázt vételező felhasználók ellátásához szükséges hazai termelésű földgázmennyiséget a Hivatal javaslata alapján a miniszter rendeletben állapítja meg.”
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32. §		
A GET. a következő 114/A. §-sal egészül ki:
„114/A. § (1) Az engedély kiadásának feltétele, hogy a 114. § (6) bekezdésében és a 117. § (1)–(5) bekezdésében
meghatározott előírásoknak – az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenység végzéséhez szükséges további
feltételek mellett – a kérelmező megfeleljen.
(2) A Hivatal, ha a kérelmező az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenység végzéséhez szükséges további
feltételek mellett hitelt érdemlően igazolja, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a 114. § (6) bekezdésében
és a 117. § (1)–(5) bekezdésében meghatározott előírásoknak történő megfelelés érdekében kezdeményezett
cégbírósági vagy egyéb, ehhez szükséges eljárás folyamatban van, elvi engedélyt ad ki.
(3) Az elvi engedély az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenységek végzésére nem jogosít. Az elvi engedéllyel
a Hivatal arra kötelezi magát, hogy ha a kérelmező a 114. § (6) bekezdésében és a 117. § (1)–(5) bekezdésében
foglaltak teljesítését igazoló dokumentumot a Hivatal számára az elvi engedély kézhezvételétől számított 90 napon
belül benyújtja, a kérelemben megjelölt tevékenység végzésére jogosító engedélyt a benyújtástól számított
2 munkanapon belül a kérelmező számára megadja.
(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott elvi engedély kizárólag korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély iránti
kérelem alapján indult eljárásban adható ki.”
33. §		
A GET. 133. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)
„3. az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árakat, áralkalmazási feltételeket, az árszabályozás kereteit,
a nagycsaládosokat megillető kedvezményre vonatkozó szabályokat, az egyetemes szolgáltatók és
a földgázkereskedők részére vételre felajánlott földgázforrás árát, a 141–141/A. § és a 141/C. § szerinti szerződések
tekintetében felajánlás keretében értékesített mennyiséget a földgáztárolóból és nem földgáztárolóból származó
mennyiség szerinti bontásban; az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók és a 141/C. § (2) bekezdése szerinti
földgázkereskedő által ellátott, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához szükséges (felhasználási
és tárolási célú) hazai termelésű földgáz mennyiségét, az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók és a 141/C. §
(2) bekezdése szerinti földgázkereskedő által ellátott, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához
szükséges mennyiség mértékéig a hazai termelésű földgáz árát, az igénybevételre jogosultak vagy e törvény szerint
kötelezettek körét, valamint a 141/A–141/C. §-ban foglaltak megsértése esetén az e rendelkezésekben meghatározott
engedélyesekkel szemben alkalmazandó jogkövetkezmények körét, valamint a kapcsolt termelésszerkezet átalakítási
hozzájárulás és a kiegyenlítő hozzájárulás mértékét,”
34. §		
A GET 141/B. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A Felajánlási rendeletben meghatározott mennyiség a rendelet szerinti felek közötti szerződésekben
meghatározott teljes éves egyetemes szolgáltatási célra, valamint a 141/C. § (2) bekezdés szerinti földgázkereskedő
által ellátott, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátása céljára értékesített mennyiséget csökkenti.
Ebben az esetben a szerződésben megállapított földgázmennyiségnél kevesebb földgáz átvételének esetére
a szerződés szerint meghatározott jogkövetkezmények nem alkalmazhatók.”
35. §

(1) A GET. 141/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő köteles a szerződéssel le
nem kötött, (4) bekezdésben meghatározott mennyiségű földgázforrásait az egyes törvényeknek a költségvetési
tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról
szóló 2014. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Mód. 5. törvény) hatálybalépését követő első munkanapon
5 munkanapig tartó ajánlati kötöttség mellett a (2) bekezdés szerinti földgázkereskedőnek a nem egyetemes
szolgáltatás keretében vételező, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére történő értékesítés céljából
a Mód. 5. törvény hatálybalépését követő 7. munkanap és 2015. június 30. közötti időszakra felajánlani.”
(2) A GET. 141/C. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
,,(4) Az ajánlat az egyetemes szolgáltatásra jogosult azon felhasználók ellátásához szükséges földgázmennyiség
mértékéig terjed, amelyeket а földgázkereskedő а (2) bekezdés a)–b) pontja szerint, а (3) bekezdésre figyelemmel
lát el. А földgázmennyiség mértékéről а földgázkereskedő az ajánlattételt megelőzően nyilatkozik. Az ajánlati ár
a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló miniszteri rendelet szerint meghatározott
egyetemes szolgáltatási árelemeket tartalmazza a nagykereskedői árrés, a szállítási és tárolási díj, a mobilgázfinanszírozási költség, az elosztási díj és az egyetemes szolgáltatási árrés nélkül, figyelembe véve а 141/B. § (1) és
(2) bekezdése szerinti szerződés alapján átvett földgáz árát.
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(5) Az ajánlat elfogadása esetén а szerződés kötelező tartalmi elemei, így különösen az ár és а mennyiség а Felajánlási
rendelet mindenkori tartalmának megfelelően kerülnek meghatározásra.
(6) А felek kötelesek megállapodni a szerződés egyéb, az ellátás biztonsága szempontjából elengedhetetlen
rendelkezéseiben, és kötelesek а szerződést а 141. § (7) bekezdése szerinti ellátás típusú szerződésként megkötni.”
36. §		
A GET. 141/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„141/E. § Ha az egyetemes szolgáltató, illetve a 141/C. § (2) bekezdése szerinti földgázkereskedő a 141–141/C. §
hatályán kívül eső szerződésben foglalt földgázmennyiséggel látja el a felhasználókat, az árelőkészítés során a Hivatal
az e szerződésben foglalt árat, de legfeljebb a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről
szóló miniszteri rendelet szerinti elismert fajlagos földgáz árat veszi figyelembe.”

10. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló
2010. évi XC. törvény módosítása
37. §		
Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény
II. Fejezete a következő 12/D. §-sal egészül ki:
„12/D. § (1) Ha a magánszemély olyan jövedelmet szerzett, amelyre a 2013. december 31-ét megelőzően hatályos
10. §-ban meghatározott adómértéket (a továbbiakban: 98 százalékos adómérték) kellett alkalmazni, a magánszemély
az állami adóhatósághoz intézett kérelmében az adó megállapításához való jog elévülési idején belül kezdeményezheti
– akkor is, ha a kérelem ellenőrzéssel lezárt időszakot érint –, hogy az állami adóhatóság a kötelezettséget törölje.
(2) Az állami adóhatóság az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján az (1) bekezdésben meghatározott jövedelem
után a 98 százalékos adómértékkel megállapított különadó-kötelezettség és az ahhoz kapcsolódóan megállapított
jogkövetkezmény helyett – a kötelezettség eredeti esedékessége napjára vonatkozó hatállyal – az adószámlán
átalányközteher-kötelezettséget állapít meg. Az átalányközteher-kötelezettség a különadó alapja vagy annak arányos
részei után a (3) vagy a (4) bekezdés, vagy a (3) és a (4) bekezdés szerinti mérték alkalmazásával meghatározott összeg.
A különadó-kötelezettséget és az átalányközteher-kötelezettséget az adóhatóság ugyanazon az adószámlán tartja
nyilván.
(3) Ha a 98 százalékos adómértékkel a különadót
a) a 2010. adóévre kellett megállapítani, 40 százalék,
b) a 2011. adóévre kellett megállapítani, 15 százalék,
c) a 2012. adóévre kellett megállapítani, 20 százalék,
d) a 2013. adóévre kellett megállapítani, 25 százalék
az átalányközteher mértéke, feltéve, hogy a magánszemély kizárólag jogszabály rendelkezése alapján, a jogszabályban
meghatározott legkisebb mértéket meg nem haladó értékben szerzett (a továbbiakban az e feltételeknek megfelelő
bevétel: jogszabály alapján megszerzettnek minősülő bevétel) a 9. § (2) bekezdése szerinti adóalapba tartozó bevételt.
(4) Ha a magánszemély kizárólag olyan, a 9. § (2) bekezdése szerinti adóalapba tartozó bevételt szerzett, amely nem
minősül jogszabály alapján megszerzett bevételnek (így különösen a külön szerződés alapján megszerzett bevétel),
az átalányközteher mértéke – a (3) bekezdés rendelkezésétől eltérően – 75 százalék (a továbbiakban: átalányközteher
magasabb mértéke). Ha a magánszemély a 9. § (2) bekezdése szerinti adóalapba tartozó bevételt úgy szerezte, hogy
annak volt jogszabály alapján megszerzettnek minősülő és annak nem minősülő része is, az átalányközteher magasabb
mértékét a különadó-alap olyan hányadára kell alkalmazni, amilyen arányt a jogszabály alapján megszerzettnek nem
minősülő rész a 9. § (2) bekezdése szerinti adóalapban képviselt, míg az adóalap fennmaradó részére a (3) bekezdés
szerinti átalányközteher-kötelezettség mértéket kell alkalmazni.
(5) Az (1) bekezdés szerinti kérelmében a magánszemély nyilatkozik arról, hogy mely jogviszonyára tekintettel vált
jogosulttá a 9. § (2) bekezdése szerinti adóalapba tarozó bevételre, feltüntetve a bevételt juttató kifizető elnevezését,
székhelyét, adószámát. A kérelemben a magánszemély nyilatkozik arról is a 98 százalékos adómértékkel megállapított
különadó-fizetési kötelezettségével összefüggésben, hogy az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtásának
időpontjában van-e folyamatban bármilyen, hazai vagy nemzetközi jogorvoslati eljárás, vagy lezárult-e már ilyen
eljárás, valamint arról, hogy ennek eredményeként bármilyen kártérítés kifizetésére jogosulttá vált-e. A magánszemély
kérelmében feltünteti azoknak a – 9. § (2) bekezdése szerinti adóalapba tartozó – bevételeinek az összegét, amelyek
nem minősülnek jogszabály alapján megszerzettnek.
(6) Az adóhatóság az (1) bekezdés szerinti törlésről és a (2) bekezdés szerinti átalányközteher-megállapításról a kérelem
kézhezvételét, de legkorábban az e § hatálybalépését követő 120 napon belül határozattal dönt. Az adóhatóság a 9. §
(2) bekezdése szerinti adóalapba tarozó bevételre vonatkozó és a jogviszony megszüntetésével kapcsolatos adatok
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beszerzése érdekében a 9. § (2) bekezdése szerinti adóalapba tarozó bevételt juttató munkáltatót (megszűnte esetén
annak jogutódját) adatszolgáltatásra szólíthatja fel.
(7) A magánszemély a módosuló kötelezettségével kapcsolatban külön késedelmi kamatra nem jogosult.
A magánszemély (1) bekezdés szerinti kérelme nem érinti a 2013. december 31-ét megelőzően hatályos rendelkezés
szerint 98 százalékos mértékkel adóztatható jövedelemmel összefüggő, kifizetőt terhelő adókötelezettséget.
A kérelem nem érinti továbbá a magánszemély 11. § (3) bekezdés c) pontja szerinti jogosultságait.
(8) Az elhunyt magánszemély bármely örököse kezdeményezheti a 98 százalékos adómértékkel megállapított
kötelezettség törlését. Az adóhatóság a soron kívüli adómegállapítás szabályai szerint jár el, az örököst (örökösöket)
megillető összeg megállapítása során az átalányközteher-kötelezettséget érvényesíti.
(9) E § nem alkalmazható, ha a magánszemély hazai vagy nemzetközi jogorvoslati fórum döntése alapján kártérítésre
jogosulttá vált. Amennyiben a jogorvoslat folyamatban van, az adóhatóság az e § szerinti eljárást csak abban
az esetben indítja meg, ha a magánszemély a kérelmében nyilatkozik arról, hogy a jogorvoslati kezdeményezést
visszavonta, és az ezt igazoló iratokat a kérelemhez csatolja.
(10) Az e §-ban foglalt rendelkezéseket a hatálybalépésekor folyamatban lévő adóigazgatási eljárásokban is
alkalmazni kell. Amennyiben az adóhatóság a 2014. február 26-át követően az állami adóhatósághoz benyújtott,
a 98 százalékos adómértékkel megállapított adó helyesbítését tartalmazó önellenőrzéssel, az önellenőrzés tárgyában
hozott határozat ellen benyújtott jogorvoslati kérelemmel összefüggésben az e § hatálybalépését megelőzően
elutasító határozatot hozott, a határozatot e § hatálybalépése napjával visszavontnak kell tekinteni és az eljárást az e §
rendelkezései szerint kell lefolytatni.
(11) Amennyiben a magánszemély a 98 százalékos adómértékkel megállapított adókötelezettségét az adóbevallásban
e § hatálybalépését megelőzően már csökkentette, illetve a különbözetet visszaigényelte (ide nem értve azt az esetet,
ha a visszaigénylésre azért került sor, mert nem állt fenn különadó-fizetési kötelezettség), az adóhatóság ellenőrzés
keretében hivatalból állapítja meg az átalányközteher-kötelezettséget, akkor is, ha az érintett bevallás vonatkozásában
korábban már ellenőrzéssel lezárt időszakot eredményező vizsgálatot végzett.
(12) E § hatálybalépését követően a 98 százalékos adómértékkel megállapított kötelezettség utólagos csökkentésére
kizárólag e § rendelkezései alkalmazhatók.”

11. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
módosításáról
38. §		
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 16. §
(2)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott audiovizuális médiaszolgáltatók tekintetében érvényesülő, a társadalom
számára kiemelten nagy jelentőséggel bíró események listáját – nyilvános meghallgatást követően – a Médiatanács
állítja össze. A listán szereplő események tekintetében a Médiatanács meghatározza azt is, hogy az adott esemény
teljes vagy részleges élő közvetítésben kerüljön műsorra, vagy amennyiben ez objektív közérdekű okokból szükséges,
teljes vagy részleges későbbi közvetítésre kerüljön sor.
(3) A (2) bekezdés szerinti lista összeállításakor figyelembe kell venni azt, hogy a kiemelten nagy jelentőséggel bíró
eseménynek minősített esemény olyan legyen, amely
a) széles körben, nem csupán az adott sport, illetve tevékenység szokásos közönségében vált ki érdeklődést vagy
általánosan elismert egyedi kulturális jelentőséggel bír a lakosság számára, így különösen a kulturális önazonosság
erősítésében, és
b) egy nemzetközi jelentőségű verseny vagy bajnokság keretében Magyarország versenyzőjének vagy csapatának
részvételével zajlik vagy hagyományosan előfizetési díj megfizetése nélkül hozzáférhető, nagy nézettséggel
rendelkező televíziós közvetítésen keresztül figyelemmel kísérhető.
(4) A Médiatanács a (2) bekezdés szerinti lista tervezetét részletes indokolással jóváhagyás céljából megküldi az Európai
Bizottságnak. A (2) bekezdés szerinti lista az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététel napjával hatályos.
A (2) bekezdés szerinti lista összeállítása és elfogadása nem minősül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: Ket.) szerinti hatósági eljárásnak, illetve hatósági ügynek.
(5) A (3) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével a Médiatanács megfelelően módosíthatja
a (2) bekezdés szerinti listát. A módosított lista tekintetében a (4) bekezdésben foglaltakat megfelelően kell alkalmazni.
(6) A (2) bekezdés alapján összeállított első lista hatálybalépése, illetve későbbi módosításának hatálybalépése előtt
jogszerűen szerzett kizárólagos jogokra az (1) bekezdés és a 18. § (1) bekezdés nem alkalmazható.”
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39. §		
Az Mttv. 41. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Amennyiben a kiadó nyomtatott sajtótermékét a nyomtatott sajtótermékkel teljes mértékben megegyező
tartalmú digitális másolatként teszi interneten elérhetővé, az internetes tartalmat a nyomtatott sajtótermék
másolatának kell tekinteni, és azt külön internetes sajtótermékként nem kell bejelenteni.”
40. §

(1) Az Mttv. 46. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A sajtótermék nyilvántartásba vételére irányuló bejelentésben meg kell jelölni:
a) a bejelentő adatait:
aa) nevét,
ab) lakcímét (székhelyét vagy telephelyét),
ac) elérhetőségét (telefonszámát és elektronikus levelezési címét),
ad) képviselőjének, illetve a Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy nevét és elérhetőségét (telefonszámát,
postai és elektronikus levelezési címét),
ae) cégjegyzékszámát, illetve nyilvántartási számát,
b) a bejelentett sajtótermék címét,
c) internetes sajtótermék és hírportál, továbbá nyomtatott sajtótermék interneten elérhető digitális másolata
esetében annak internetes elérhetőségét,
d) ha az alapító és a kiadó eltérő személy vagy vállalkozás, mindkettő a) pontban megjelölt adatait.”
(2) Az Mttv. 46. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a sajtótermék nyilvántartásba vételére irányuló bejelentéshez – nem
természetes személy bejelentő esetén – a képviseleti jogosultságot igazoló okirat – így különösen aláírási címpéldány,
meghatalmazás – másolatát mellékelni kell.”
(3) Az Mttv. 46. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdés b) pontja nem alkalmazható azon sajtótermék vonatkozásában, amely a 208. § (2) bekezdés
szerinti adatkiegészítési kötelezettségének tesz eleget.”
(4) Az Mttv. 46. § (6) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A sajtóterméket törölni kell a nyilvántartásból, ha)
„e) a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet alapító legalább tizenöt napja jogutód nélkül
megszűnt.”
(5) Az Mttv. 46. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A sajtótermék kiadójának és alapítójának tizenöt napon belül be kell jelentenie a Hivatalhoz, ha a nyilvántartásban
szereplő adataiban változás következett be. A sajtótermék hatósági nyilvántartásba vett címét nem lehet
megváltoztatni.”

41. §		
Az Mttv. 48. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az állami tulajdonban lévő, korlátos erőforrásokat igénybe vevő analóg lineáris médiaszolgáltatási jogosultság
rádió esetén legfeljebb hét évig, audiovizuális médiaszolgáltatás esetén legfeljebb tíz évig érvényes, és lejártakor
a médiaszolgáltató kérelmére pályázat nélkül egy ízben legfeljebb öt évre megújítható azzal, hogy a Dtv. 38. §
(1) bekezdésében megjelölt időpontban az audiovizuális médiaszolgáltatási szerződések lejárnak. A megújításra
vonatkozó igényt a lejárat előtt tizennégy hónappal a Médiatanácshoz be kell jelenteni. E határidő elmulasztása
esetén a megújításnak nincs helye. A Médiatanács a jogosultság megújításáról a jogosultság lejárta előtt legkorábban
négy hónappal, legkésőbb két hónappal dönt.”
42. §		
Az Mttv. 57. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az 57. § (2) bekezdés a)–d) pontjában foglalt alaki érvényességi feltételek körében hiánypótlásnak nincs helye.
Az 57. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt alaki érvényességi feltétel körében hiánypótlásnak kizárólag az 56. § b), c),
dc), df )–dm), f )–i) pontok tekintetében van helye.”
43. §

(1) Az Mttv. 183. § (1) bekezdés q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Médiatanács nem hatósági hatásköreiben, a 132. §-sal összhangban)
„q) összeállítja a társadalom számára kiemelten nagy jelentőséggel bíró események listáját,”
(2) Az Mttv. 183. § (1) bekezdés a következő r) ponttal egészül ki:
(A Médiatanács nem hatósági hatásköreiben, a 132. §-sal összhangban)
„r) egyéb, törvényben meghatározott – nem hatósági – feladatokat lát el.”
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44. §		
Az Mttv. 187. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1)–(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban
megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben,
háromszázhatvanöt napon belül ismételten megvalósítja, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket.
A 20–21. §-ban, a 22. § (2) bekezdésében, a 22. § (3) bekezdésében, a 22. § (5) bekezdésében és a 22. §
(6) bekezdésében foglaltak megsértése esetén ismételtségnek az tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági
határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében három éven
belül ismételten megvalósítja.”
45. §

(1) Az Mttv. 203. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Alapító: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a sajtótermék
első példányának megjelenését megelőzően a lap célját, jellegét és irányvonalát meghatározza, ezeket ellenőrzi,
valamint a rendszeres megjelenés megkezdéséről gondoskodik, amely alapján a sajtótermék feletti rendelkezési
jogosultság (a sajtótermék nyilvántartásba vételének bejelentése, nyilvántartásból való törlésének bejelentése vagy
jóváhagyása, a kiadó megjelölése) megilleti; alapító továbbá az, akire az alapítói jog az alapítóról átruházásra kerül.”
(2) Az Mttv. 203. §-a a következő 1a. ponttal egészül ki:
„1a. Audiovizuális médiaszolgáltatás: hangos vagy néma mozgóképeket, állóképeket tartalmazó műsorszámokat
bemutató médiaszolgáltatás.”
(3) Az Mttv. 203. §-a a következő 21a. ponttal egészül ki:
„21a. Kiadó: az a természetes vagy jogi személy, aki a sajtótermék rendszeres megjelentetése céljából a rendeltetésszerű
működéshez szükséges körben a kiadáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket – ha a sajtótermék alapítója és
kiadója eltérő személy vagy vállalkozás, az alapítóval megkötött megállapodásban foglaltak szerint – biztosítja.”

46. §		
Az Mttv. 206. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a JBE lineáris audiovizuális médiaszolgáltató legnagyobb éves átlagos
közönségarányú lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásáért járó programdíj fizetésének szabályait rendeletben
állapítsa meg.”
47. §

(1) Az Mttv. 207. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A JBE lineáris audiovizuális médiaszolgáltató a 206. § (3a) bekezdése alapján kiadott jogszabály hatálybalépéséig
a legnagyobb éves átlagos közönségarányú lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásáért programdíjat (műsordíjat)
nem kérhet.”
(2) Az Mttv. 207. § kiegészül a következő (6a) bekezdéssel:
„(6a) A (6) bekezdésben foglalt rendelkezés azon JBE lineáris audiovizuális médiaszolgáltató legnagyobb éves átlagos
közönségarányú lineáris audiovizuális médiaszolgáltatására is vonatkozik, mely az egyes törvényeknek a költségvetési
tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról
szóló 2014. évi XXXIX. törvény hatálybalépésekor a Médiatanács hatósági határozata vagy hatósági szerződés
alapján JBE lineáris audiovizuális médiaszolgáltató legnagyobb éves átlagos közönségarányú lineáris audiovizuális
médiaszolgáltatásának minősül.”

48. §		
Az Mttv. IV. Fejezete a következő 218/B. §-sal egészül ki:
„218/B. § E törvénynek az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi
szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvénnyel megállapított
rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell, azzal, hogy e rendelkezések hatálybalépése előtt
elkövetett jogsértésekre a jogsértés elkövetésekor hatályos anyagi jogi rendelkezések alkalmazandók. E törvénynek
az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb
nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései hatálybalépését
megelőzően az Mttv. 16. § (2) bekezdés alapján megindított és folyamatban lévő eljárásokban a Médiatanács a 16. §
(2) bekezdés szerinti lista tervezetét jóváhagyás céljából megküldi az Európai Bizottságnak azzal, hogy az eljárás
e törvény hatálybalépését követően nem minősül a Ket. szerinti hatósági eljárásnak.”
49. §		
Az Mttv.
a)
15. §-ában az „az Alap” szövegrész helyébe az „a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
(a továbbiakban: Alap)” szöveg,

10. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
lép.

50. §

1791

22. § (6) bekezdésében az „azon médiaszolgáltatások tekintetében” szövegrész helyébe az „azokra az egyes
műsorkvóta kötelezettségekre” szöveg,
41. § (1) bekezdésében a „szerződéskötés” szövegrész helyébe a „szerződéskötés, vagy e törvény 65. §-a szerinti
ideiglenes hatósági szerződéskötés” szöveg,
46. § (1) bekezdésében a „kiadója kezdeményezheti” szövegrész helyébe „kiadója vagy alapítója
kezdeményezheti” szöveg,
46. § (6) bekezdés c) pontjában a „megszakítják, vagy” szövegrész helyébe „megszakítják,” szöveg,
46. § (6) bekezdés d) pontjában a „jogsértéstől.” szövegrész helyébe „jogsértéstől, vagy” szöveg,
48. § (2) bekezdésében a „közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény (a továbbiakban: Ket.)” szövegrész
helyébe a „Ket.” szöveg,
48. § (7) bekezdés c) pontjában a „benyújtásakor” szövegrész helyébe a „benyújtásakor, illetve a kérelem
elbírálásakor” szöveg,
57. § (2) bekezdés d) pontjában a „meghatározott” szövegrész helyébe az „alaki érvényességi feltételként
meghatározott” szöveg,
109. § (8) bekezdésében a „Közigazgatási Frekvenciagazdálkodási Hatóság (a továbbiakban: KFGH)” szövegrész
helyébe a „Hivatal” szöveg,
121. § (1) bekezdés e) pontjában a „kormányzati és a polgári” szövegrész helyébe a „polgári és nem polgári célú”
szöveg,
229. §-ában a „206–218/A. §-a” szövegrész helyébe a „206–218/B. §-a” szöveg

(1) Hatályát veszti az Mttv.
a)
19. § (1) bekezdésében az „a Médiatanács által közzétett,” szövegrész,
b)
57. § (2) bekezdés b) pontjában a „, formában” szövegrész,
c)
110. § h) pontjában a „polgári célú” szövegrész, és
d)
207. § (1) bekezdésében az „a 48. § (4) bekezdésben meghatározott eljárás és” szövegrész.
(2) Hatályát veszti az Mttv.
a)
16. § (7) bekezdése,
b)
48. § (4) bekezdése,
c)
65. § (1) bekezdés b) pontja,
d)
65. § (2) bekezdés g) pontja,
e)
109. § (9) bekezdése,
f)
111. § (2) bekezdés o) pontja,
g)
114. § (4)–(5) bekezdése, és
h)
182. § v) pontja.

12. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosítása
51. §

(1) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül
ki:
„(4a) E törvényt nem kell alkalmazni a 114. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott szolgáltatást nyújtó szervezet
következő tevékenységek célját szolgáló beszerzései vonatkozásában:
a) elektronikus postával összefüggő és teljes mértékben elektronikus úton nyújtott hozzáadott-értékű szolgáltatások
(beleértve kódolt dokumentumok elektronikus úton történő biztonságos továbbítását, a címkezelési szolgáltatásokat
és ajánlott elektronikus levelek továbbítását),
b) a 66100000-1 és 66720000-3 közötti CPV-kódok alatti és az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök
kibocsátásával, vételével, eladásával vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatás a pénzügyi eszközök
piacairól, a 85/611/EGK, és a 93/6/EGK tanácsi irányelv és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 21-i
2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében, valamint az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz és
az európai stabilizációs mechanizmus segítségével végrehajtott műveletek, beleértve a postai pénzesutalványokat és
a postai elszámolási számlákról történő átutalásokat,
c) bélyeggyűjtői szolgáltatások, vagy
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d) logisztikai szolgáltatások (a fizikai kézbesítést, illetve a raktározást egyéb, nem postai funkciókkal vegyítő
szolgáltatások).”
(2) A Kbt. 9. § (5) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(E törvény szerinti eljárást – ha a közbeszerzés tárgya szolgáltatás megrendelés – nem kell alkalmazni a következő
esetekben:)
„i) kölcsönök, függetlenül attól, hogy értékpapírok vagy egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, vételével, eladásával
vagy átruházásával kapcsolatosak-e.”
52. §

(1) A Kbt. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kormány a közbeszerzések központosított eljárás keretében történő lefolytatását rendelheti el az általa
irányított vagy felügyelt költségvetési szervek, alapított közalapítványok, valamint azon állami tulajdonú gazdálkodó
szervezetek vonatkozásában, amelyek felett közvetlenül vagy közvetetten meghatározó befolyást képes gyakorolni,
meghatározva a központosított eljárás személyi és tárgyi hatályát, az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet
(központi beszerző szerv), valamint az eljáráshoz való csatlakozás lehetőségét. Jogszabály vagy a támogató szervezet
az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatás nyújtását a központosított eljáráshoz való
csatlakozás feltételéhez kötheti.”
(2) A Kbt. 23. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdésben foglalt szolgáltatásokon túl a kormányzati kommunikációs feladatok ellátásával kapcsolatos
közbeszerzések esetében is központosított eljárást lehet alkalmazni. A Kormány jogosult a központosított eljárás
részletes szabályainak meghatározására, beleértve annak személyi és tárgyi hatályát, valamint az ajánlatkérésre
feljogosított szervezetet.”

53. §		
A Kbt. 176. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Döntőbizottság elnöke az lehet,
a) aki jogi szakvizsgával és
aa) legalább ötéves közbeszerzési gyakorlattal vagy
ab) legalább hároméves állami vezetői gyakorlattal, vagy
b) aki legalább hároméves bírói vagy ügyészi gyakorlattal
rendelkezik.”
54. §		
A Kbt. 182. § (1) bekezdése a következő 21. és 22. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza)
„21. a kormányzati kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódó központosított eljárások részletes szabályait,
a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet részére fizetendő, kizárólag a végrehajtással
felmerülő költségeket fedező díj mértékét;
22. a kormányzati kommunikációs feladatok ellátását biztosító kommunikációs szolgáltatások és az azokhoz
kapcsolódó termékek közbeszerzésének – e törvénytől az ilyen eljárások sajátosságai miatt eltérő – szabályait.”
55. §		
Hatályát veszti a Kbt. 4. § 18. pont b), d), e) és f ) alpontja.

13. A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek
lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosítása
56. §		
A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának
biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény (a továbbiakban: NET tv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály alkalmazásában
a) életjáradékra jogosult: az a természetes személy, aki az életjáradék nyújtójával megkötött, ügyvéd által ellenjegyzett
szerződés alapján a tulajdonában álló lakóingatlan tulajdonjogát az életjáradék nyújtójára átruházta, ennek fejében
haláláig havi rendszerességgel a szerződésben meghatározott pénzösszegre (a továbbiakban: járadék) jogosult,
b) életjáradék nyújtója: életjáradéki szerződés megkötésével üzletszerűen foglalkozó olyan magyarországi székhelyű
gazdasági társaság, amelynek tevékenységét a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó állami hatóság felügyeli,
c) háztartás: az egy lakóingatlanban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
természetes személyek közössége,
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d) hiteladós: az a természetes személy, akinek pénzügyi intézménnyel szemben jelzáloghitel-szerződésből eredő lejárt
és nem teljesített fizetési kötelezettségéből a mindenkori kötelező legkisebb munkabér havi összegének kétszeresét,
és 2013. január 1-jén száznyolcvan napot elérő vagy meghaladó késedelmes tartozása áll fenn, ideértve a 2013. január
1-jét megelőzően áthidaló kölcsön nyújtásával finanszírozott jelzáloghitel-szerződésből eredő késedelmes tartozást
is, ha az áthidaló kölcsönszerződésből eredő tartozás 2013. január 1-jén fennállt,
e) hitelező: az a pénzügyi intézmény és pénzügyi intézménynek nem minősülő jogosult, akinek javára a lakóingatlanon
jelzálogjogot jegyeztek be az ingatlan-nyilvántartásba,
f ) jelzáloghitel-szerződés: a hiteladós és a pénzügyi intézmény között létrejött kölcsönszerződés – ideértve
az életbiztosítási szerződéssel vagy lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált kölcsönszerződést, továbbá
a jogszabályon alapuló állami készfizető kezességvállalással érintett kölcsönszerződéseket is –, amelynek hitelkockázati
fedezete Magyarország területén lévő lakóingatlanon alapított jelzálogjog,
g) hozzátartozó: a házastárs, élettárs, szülő, gyermek, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó,
mostoha- és nevelőszülő,
h) lakóingatlan: a lakás céljára létesített és egy vagy több helyrajzi számon nyilvántartott vagy közös tulajdonban álló,
de önállóan forgalomképes, műszakilag összetartozó olyan ingatlan, amely az ingatlan-nyilvántartásban
ha) lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan – ha arra
használatbavételi engedélyt adtak ki – a hozzá tartozó földrészlettel és egyéb építményekkel,
hb) tanyaként feltüntetett lakó-, gazdasági épület, épületcsoport az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó
földrészlettel,
i) pénzügyi intézmény: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott fogalom,
ideértve az Európai Unió más tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más
államban székhellyel rendelkező és ott jogszerűen tevékenységet végző, Magyarország területén határon átnyúló
szolgáltatást nyújtó pénzügyi intézményt is,
j) lakhatási célú ingatlan: az állam által épített és az állam tulajdonába tartozó olyan ingatlan, amely a hitelszerződésből
eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosítását szolgálja,
k) természetes személy:
ka) a magyar állampolgár és az a személy, akit törvény alapján a magyar állampolgár jogai illetnek meg,
kb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó
tartózkodás jogát – a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló törvény szerint – Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló törvény szerint Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
kc) a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
törvény alapján bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
kd) a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény alapján ilyen
jogállásúnak ismerték el,
l) végrehajtás alá vont ingatlan: az a lakóingatlan, amelyet – a végrehajtási jog ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzésével – végrehajtás alá vontak,
m) zálogkötelezett: a hiteladós személyétől eltérő azon természetes személy, akinek lakóingatlanán pénzügyi
intézménnyel kötött jelzáloghitel-szerződés biztosítékaként jelzálogjogot jegyeztek be az ingatlan-nyilvántartásba,
n) tartalék ingatlan: a Nemzeti Eszközkezelő vagyonkezelésében lévő
na) lakhatásra alkalmas olyan ingatlan, amely nem minősül lakóingatlannak és lakhatási célú ingatlannak,
nb) olyan lakóingatlan, amelyre a bérleti jogviszony megszűnt, vagy
nc) olyan lakhatási célú ingatlan, amelyen bérleti jogviszony nem áll fenn és a Kormány által kihirdetett
veszélyhelyzetben a károsultak átmeneti ingyenes elhelyezését szolgálja vagy jogszabályban meghatározott más
módon hasznosításra kerül.”
57. §		
A NET tv. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Nemzeti Eszközkezelő
a) a hiteladós által – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezettel együttesen – megvételre
felajánlott, a hiteladós vagy a zálogkötelezett lakhatását biztosító lakóingatlant az állam nevében és javára
megvásárolja,
b) az életjáradék nyújtójának tulajdonjogát megszerezve hosszú távon biztosítja, hogy az életjáradékra jogosultnak
az életjáradékra való jogosultsága és egyben a lakhatását biztosító lakóingatlan használati joga az életjáradéki
szerződés szabályai szerint az életjáradékra jogosult haláláig folyamatosan fennálljon,
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c) az általa megvásárolt lakóingatlan vonatkozásában eljár az állam tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási
bejegyzése érdekében,
d) az általa megvásárolt lakóingatlan, a lakhatási célú ingatlan és a tartalék ingatlan (a továbbiakban együtt: ingatlan)
felett vagyonkezelői jogot gyakorol,
e) a vagyonkezelésében lévő állami vagyont közvetlenül vagy magánjogi szerződés útján hasznosítja,
f ) a vagyonkezelésében lévő állami vagyonnal kapcsolatos magánjogi jogviszonyokban képviseli az államot,
g) az állami feladatok ellátása során az állami vagyont használó természetes személyek részére az állami tulajdon
használatához szükséges szolgáltatásokat nyújt.”
58. §		
A NET tv. 8. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Nemzeti Eszközkezelő a hiteladós által – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában van, a zálogkötelezettel
együttesen – megvételre felajánlott, pénzügyi intézmény javára bejegyzett jelzáloggal terhelt lakóingatlant a hiteladós,
illetve zálogkötelezett erre vonatkozó – jogszabályban meghatározott bizottság (a továbbiakban: méltányossági
bizottság) által elbírált – méltányossági kérelme alapján abban az esetben is megvásárolja, ha]
„a) a hiteladós pénzügyi intézménnyel szemben fennálló jelzáloghitel-szerződéséből eredő késedelmes tartozásának
összege vagy a késedelem időtartama – a viszonyítás időpontjára tekintet nélkül – az 1. § d) pontjában meghatározott
mértéket nem éri el,”
59. §		
A NET tv. 12. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Ha a pénzügyi intézmény az (1) bekezdés szerinti vizsgálat során megállapítja, hogy a 8. § (1) bekezdés
a)–g) pontjában meghatározott valamely feltétel vagy az 1. § d) pontjának a tartozás késedelmére vonatkozó feltétele
nem teljesül és a hiányok pótlására nincs mód, felhívja a hiteladóst és – ha a lakóingatlan nem a hiteladós tulajdonában
van – a zálogkötelezettet a méltányossági kérelem benyújtásának lehetőségére.”
60. §		
A NET tv. 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A lakhatási célú ingatlanban elhelyezett természetes személlyel az 1. § n) pont nc) alpontja esetében a Nemzeti
Eszközkezelő használati megállapodást köt.”
61. §		
A NET tv. a következő IV/A. fejezettel egészül ki:

„IV/A. FEJEZET
AZ ÉLETJÁRADÉK PROGRAM
24/A. § (1) A Nemzeti Eszközkezelő az életjáradék nyújtóját jogosult az állam nevében és javára abban az esetben
megvásárolni, ha az életjáradék nyújtója
a) nem áll végelszámolás alatt, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést nem tettek közzé
vagy ellene felszámolási eljárást jogerősen nem rendeltek el,
b) nem áll a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvény alapján a bíróság
jogerős ítéletében megállapított szankció hatálya alatt és erre irányuló eljárás sem folyik ellene,
c) tulajdonjoga az életjáradékra jogosultaktól megvásárolt valamennyi ingatlanra a földhivatali nyilvántartásban
szabályszerűen bejegyzésre került, és
d) az életjáradék nyújtójának piaci értékét független, nemzetközileg elismert könyvvizsgáló értékelő meghatározta,
és a vételár ezt az értéket nem haladja meg.
(2) Ha a lakóingatlanban életjáradékra jogosult lakik, a Nemzeti Eszközkezelő vagyonkezelése során a bentlakó
részére az életjáradéki szerződés szabályai szerinti ingyenes lakáshasználatot köteles biztosítani és csak e használat
megszűnését követően jogosult a 7. § (2) bekezdése szerinti jogosultságait gyakorolni.”

14. Az államháztartásról szóló 2011. évi СХСV. törvény módosítása
62. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi СХСV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 22. § (2) bekezdése helyébe а következő
rendelkezés lép:
„(2) А Kormány október 15-éig – az országgyűlési képviselők általános választásának évében október 31-éig –
benyújtja az Országgyűlésnek а központi költségvetésről szóló törvényjavaslatot.”
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63. §		
Az Áht.
a)
22. § (5) bekezdésében аz „а központi költségvetésről szóló törvényjavaslattal egyidejűleg nyújtja be
az Országgyűlésnek” szövegrész helyébe a „pedig akként nyújtja be az Országgyűlésnek, hogy az а központi
költségvetésről szóló törvénnyel legalább egyidejűleg hatályba lépjen” szöveg,
b)
24. § (2) bekezdésében a „jegyző” szövegrész helyébe a „jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző)”
szöveg
lép.
64. §

(1) Hatályát veszti az Áht. 24. § (1) bekezdése és 87. §-a.
(2) Hatályát veszti az Áht. 109. § (1) bekezdés 6. pontjában a „költségvetési koncepció és a” szövegrész.

15. A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló
2012. évi CXXVIII. törvény módosítása
65. §		
A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény a következő
24. §-sal egészül ki:
„24. § Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások
hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvénnyel hatályon kívül helyezett
9. § (3) bekezdését a hatályon kívül helyezés időpontjában már benyújtott, de még el nem bírált kiterjesztés iránti
kérelmek esetében sem kell alkalmazni.”
66. §		
Hatályát veszti a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi
CXXVIII. törvény 9. § (3) bekezdése.

16. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása
67. §		
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Posta tv.) 14. §-a a következő
(1a)–(1e) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az egyetemes postai szolgáltató az általa nyújtott egyetemes postai szolgáltatás teljesítése érdekében szerződést
köthet egy vagy több – postai szolgáltatónak nem minősülő – szervezettel (a továbbiakban: partnerszervezet) oly
módon, hogy az egyetemes postai szolgáltatás keretében végzett és egyetemes postai szolgáltatás részét képező
gyűjtési, feldolgozási, szállítási, valamint a címhelyen való kézbesítési tevékenységet az egyetemes postai szolgáltató
látja el.
(1b) Az egyetemes postai szolgáltató az (1a) bekezdés szerinti szerződésben kötelezheti a partnerszervezetet
meghatározott arculati elemek használatára, valamint az e szerződés szerinti tevékenység felfüggesztésére azon
időszakban, amikor az egyetemes postai szolgáltatás a 34. § (1) bekezdése szerint szünetel vagy korlátozott.
(1c) A partnerszervezet az (1a) bekezdés szerinti szerződés alapján ellátott, az egyetemes postai szolgáltatás
teljesítése érdekében kifejtett tevékenységet a saját nevében végzi azzal, hogy az (1a) bekezdés szerinti szerződés
megkötésének a tényét és a 74. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartás vezetéséhez szükséges adatokat az egyetemes
postai szolgáltató köteles bejelenteni a Hatóságnak.
(1d) A partnerszervezet az (1a) bekezdés szerinti szerződés hatálybalépésének napjától postai szolgáltatóvá válik és
jogosult az (1a) bekezdés szerinti szerződés időbeli hatálya alatt az abban foglalt tevékenységek végzésére, azonban
egyéb postai szolgáltatás végzésére nem szerezhet jogosultságot.
(1e) A partnerszervezet által az (1a) bekezdés szerinti szerződés alapján ellátott tevékenység az egyetemes postai
szolgáltató által nyújtott egyetemes postai szolgáltatás részét képezi. Az (1a) bekezdés szerinti szerződés megkötése
nem eredményezheti az egyetemes postai szolgáltatás sérelmét. A partnerszervezet (1a) bekezdés szerinti szerződés
alapján ellátott tevékenységéért és a szolgáltatásra irányadó minőségi követelmények teljesüléséért az egyetemes
postai szolgáltató tartozik felelősséggel.”
68. §		
A Posta tv. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Tekintettel az egyetemes postai szolgáltatásnak a társadalmi és területi kohézióban játszott szerepére, az annak
folyamatos biztosítására vonatkozó állami feladat ellátására e törvény 2020. december 31-éig a Magyar Posta Zrt.-t jelöli
ki. Az egyetemes postai szolgáltató e kijelölés alapján az egyetemes postai szolgáltatás nyújtására köteles és jogosult,
jogosult továbbá a 14. § (1a) bekezdése szerinti szerződés megkötésére, valamint jogosult a 7. § (2) bekezdésében
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foglalt egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő szolgáltatások nyújtására. Az egyetemes postai szolgáltató a 7. §
(2) bekezdés a) pontjában meghatározott szolgáltatás esetén a szolgáltatás megkezdése előtt 15 nappal köteles
benyújtani a Hatóság részére a 10. § (2) bekezdés c), d) és e) pontjában, a 10. § (3) bekezdés a) és b) pontjában,
továbbá a 12. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott dokumentumokat.”
69. §		
A Posta tv. 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egyetemes postai szolgáltató az ország teljes területén köteles és kizárólagosan jogosult a hivatalos iratokkal
kapcsolatos postai szolgáltatás nyújtására. Az egyetemes postai szolgáltató jogosult e kötelezettsége teljesítése
érdekében a 14. § (1a) bekezdése szerinti szerződés megkötésére.”
70. §

(1) A Posta tv. 58. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A postai szolgáltató – a 14. § (1a) bekezdése szerinti partnerszervezet kivételével – a számviteli nyilvántartási
rendszerében – az e törvényben és a miniszter rendeletében meghatározottak szerint – köteles elkülöníteni és
kimutatni a postai szolgáltatásokra és az egyéb tevékenységeire vonatkozó bevételeit. Az egyetemes postai
szolgáltató köteles elkülönítetten nyilvántartani a hivatalos iratokkal kapcsolatos szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos
bevételeit, költségeit és ráfordításait.”
(2) A Posta tv. 58. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az egyetemes postai szolgáltató az (1)–(4) bekezdés szerint, az engedélyköteles szolgáltatást nyújtó szolgáltató
a (2) bekezdés szerint vezetett nyilvántartások – a miniszter által rendeletben meghatározott – adatait az üzleti év
utolsó napját követő hat hónapon belül köteles megküldeni a Hatóságnak. A 14. § (1a) bekezdése szerinti szerződés
alapján a partnerszervezet által ellátott tevékenységre vonatkozó bevételi adatokat az egyetemes postai szolgáltató
e bekezdés szerinti adatszolgáltatás keretében küldi meg a Hatóság részére.”

71. §

(1) A Posta tv. 76. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 14. § (3) bekezdése, a 19. § (2) bekezdés d) pontja, a 21. § (1) bekezdése, a 29. § (1) bekezdése és a 33. § az egyes
törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával
összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Módtv.) kihirdetését követő napon lép
hatályba.”
(2) A Posta tv. 76. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 21. § (2)–(4) bekezdése, a 22. §, a 23. § és a 29. § (2) bekezdése az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának
meghozatalát követő 15. napon lép hatályba.”
(3) A Posta tv. 76. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A 21. § (2)–(4) bekezdése, a 22. §, a 23. § és a 29. § (2) bekezdése hatálybalépésének naptári napját a miniszter
annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.”

72. §		
A Posta tv. 49. alcíme a következő 77/A. §-sal egészül ki:
„77/A. § (1) Ha az egyetemes postai szolgáltatás nettó költsége meghaladja az egyetemes postai szolgáltató egyetemes
postai szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségeinek 1 százalékát, ezen összeg az egyetemes postai szolgáltató
méltánytalan többletterhe (a továbbiakban: méltánytalan többletteher). Az Európai Bizottság 76. § (2) bekezdése
szerinti jóváhagyó határozata meghozataláig az egyetemes postai szolgáltató a méltánytalan többletterhének évi
15 millió eurót meg nem haladó részének a központi költségvetés terhére történő megtérítésére jogosult.
A méltánytalan többletteher összegét a miniszter állapítja meg.
(2) A 2013. év vonatkozásában az egyetemes postai szolgáltató a méltánytalan többletterhének meghatározására
vonatkozó kérelmét a Módtv. hatálybalépését követő 8. napig nyújtja be a miniszternek, aki a Módtv. hatálybalépését
követő 15. napig intézkedik a 2013. és 2014. évi méltánytalan többletteher (1) bekezdésben meghatározott
részének az egyetemes postai szolgáltató részére előlegként történő átutalásáról. Az egyetemes postai szolgáltató
a méltánytalan többletteher összegének megállapítását követő 8 napon belül köteles az előlegnek azt a részét
a központi költségvetés részére visszatéríteni, ami meghaladja a méltánytalan többletteher miniszter által
megállapított összegét. A 2014. év vonatkozásában az egyetemes postai szolgáltató a méltánytalan többletteherre
vonatkozó elszámolást a miniszter részére 2015. június 30-áig nyújtja be.”
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17. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása
73. §

(1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 17a. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„17a. gyűjtő: olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási
létesítményekből összegyűjti, átveszi;”
(2) A Ht. 2. § (1) bekezdés 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„19. gyűjtőhely: az átvételi hely, a hulladékgyűjtő pont, a hulladékgyűjtő udvar, valamint a munkahelyi gyűjtőhely és
az üzemi gyűjtőhely;”
(3) A Ht. 2. § (1) bekezdése a következő 42. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„42. tárolás: a hulladéknak a gyűjtő, a kereskedő, illetve a hulladékkezelő telephelyén történő, valamint telephelyén
kívüli átvételét, összegyűjtését, majd telephelyre történő szállítását követő ideiglenes elhelyezése a további
hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzése érdekében, kivéve a hulladékkezelő létesítményben képződött
hulladék ugyanazon hulladékkezelő létesítményben történő elhelyezését, valamint a 2. melléklet szerinti
D12 ártalmatlanítási műveletet;”

74. §		
A Ht. 12. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 7. § (1) bekezdés a)–h) pontja szerinti nevelési-oktatási intézmény
papírhulladék gyűjtése céljából évente legfeljebb 2 alkalommal, és alkalmanként legfeljebb 5 nap időtartamban
papírhulladék-gyűjtési kampányt szervezhet, amelynek során a papírhulladékot a vele jogviszonyban álló gyermektől,
tanulótól gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély nélkül, a területén kialakított átvételi helyen átveheti.
Az átvett papírhulladék kezeléséről a nevelési-oktatási intézmény a 31. § (2) bekezdése szerint gondoskodik.”
75. §		
A Ht. 64. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„64. § Ha valamely gazdálkodó szervezet mellékterméket állít elő, vagy tevékenysége során melléktermék képződik,
és azt melléktermékként tárolja, használja fel vagy forgalmazza, a melléktermék 8. § szerinti feltételeknek való
megfeleléséről a környezetvédelmi hatóságot kormányrendeletben meghatározott módon tájékoztatja.”
76. §		
A Ht. 88. § (1) bekezdése a következő 32. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)
„32. az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes szabályait, valamint
az üzemnapló vezetésével kapcsolatos részletes szabályokat.”
77. §

(1) A Ht. 2. § (1) bekezdés 6. pontjában a „képződés helyén elkülönítve gyűjtenek, ide nem értve a vegyes hulladékot”
szövegrész helyébe a „képződés helyén a vegyes hulladéktól, illetve más fajtájú, jellegű vagy típusú hulladéktól
elkülönítve gyűjtenek” szöveg lép.
(2) A Ht. 12. § (1) bekezdésében az „engedély nélkül végezheti” szövegrész helyébe az „engedély nélkül legfeljebb 1 évig
végezheti” szöveg lép.
(3) A Ht. 12. § (2) bekezdésében a „28. § (5) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(2a) bekezdésben és a 28. §
(5) bekezdésében” szöveg lép.
(4) A Ht. 13. § (3) bekezdésében az „a hulladékot” szövegrész helyébe az „a hulladékot – ha törvény vagy kormányrendelet
eltérően nem rendelkezik –” szöveg lép.
(5) A Ht. 15. § (2) bekezdésében a „művelet” szövegrész helyébe a „művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően
nem rendelkezik –” szöveg lép.
(6) A Ht. 20. § (3) bekezdésében a „kivitelére, illetve átszállítására irányuló bejelentési kötelezettség teljesítésével egyidejűleg
a bejelentő és a címzett” szövegrész helyébe az „illetve kivitelére irányuló bejelentési kötelezettség teljesítésével
egyidejűleg a magyarországi székhellyel vagy telephellyel rendelkező bejelentő, illetve címzett” szöveg lép.
(7) A Ht. 65. § (6) bekezdésében a „melléktermékként használja fel, tárolja vagy forgalmazza, a melléktermékről – a 64. §
(4) bekezdésében meghatározott tartalommal –” szövegrész helyébe a „melléktermékként tárolja, használja fel vagy
forgalmazza, a melléktermékről – kormányrendeletben meghatározott tartalommal –” szöveg lép.
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(8) A Ht. 88. § (1) bekezdés 27. pontjában a „melléktermékre” szövegrész helyébe a „melléktermék státusznak való
megfelelés igazolására, valamint a melléktermék tárolására és nyilvántartására” szöveg lép.
(9) A Ht. 88. § (1) bekezdés 28. pontjában a „részletes szabályait” szövegrész helyébe a „részletes szabályait, valamint
a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályait” szöveg lép.
78. §		
A Ht. 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
79. §

(1) Hatályát a Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pontjában „az előkészítő műveletek nem kimerítő listáját a 2. és 3. melléklet
tartalmazza;” szövegrész.
(2) Hatályát veszti a Ht. 2. § (1) bekezdés 12. pontjában a „vagy ártalmatlanítási” szövegrész.
(3) Hatályát veszti a Ht. 90. § (2) bekezdésében a „ , de legkésőbb e törvény hatálybalépését követő 2 évig” szövegrész.
(4) Hatályát veszti a Ht. 2. § (1) bekezdés 50. pontja.
(5) Hatályát veszti a Ht. 32. § (3) bekezdése.
(6) Hatályát veszti a Ht. 88. § (2) bekezdés 2. pontja.

18. Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló
2013. évi CXXXIV. törvény módosítása
80. §		
Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény
1. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az ideiglenes ellátásra irányuló kijelölés az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de
legfeljebb kilenc hónapos időtartamra történhet. A kijelölés ezt követően három havonként, legfeljebb egy éves
időtartammal meghosszabbítható.”

19. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról
szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosításáról
81. §

(1) A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi
CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhitv.)1. § (1) bekezdés t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jelen törvény és a törvény mellékleteinek és a Takarékbank Zrt. elfogadandó alapszabályának alkalmazásában)
„t) szövetkezeti hitelintézet: a takarékszövetkezet, a hitelszövetkezet és minden olyan egyéb hitelintézet is, amelynek
működését vagy amelynek betéteit 2013. január 1-jén Önkéntes Takarékszövetkezeti intézményvédelmi alapok
valamelyike védte, valamint az a hitelintézet is, amelyet a 3. § (2) bekezdésének megfelelően az Integrációs
Szervezethez benyújtott csatlakozási kérelme alapján a Takarékbank Zrt. igazgatóságának előzetes egyetértése
mellett felvettek az Integrációs Szervezetbe;”
(2) Az Szhitv. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szövetkezeti hitelintézetek integrációja az 1/A. §-ban meghatározott célok elérése érdekében jön létre és
működik. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjának szervei az Integrációs Szervezet és a Takarékbank Zrt.
A szövetkezeti hitelintézetek integrációjának központi bankja a Takarékbank Zrt.”

82. §		
Az Szhitv. az I. Fejezetét megelőzően a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § E törvény célja:
a) az egyetemlegesség alapján működő vidék bankjának a létrehozása, amelynek egyes tagjai lehetőleg helyi
magántulajdonosok és amely központi professzionális irányítással biztosítja a hatékony és méretgazdaságos
működést,
b) a szövetkezeti hitelintézetek hosszú távú prudens működésének intézményi biztosítása,
c) a szövetkezeti hitelintézeti szektor professzionalizálása, modernizálása, versenyképessé szervezése,
d) a szövetkezeti hitelintézeti szektor kockázatkezelésének javítása,
e) a szövetkezeti hitelintézeti szektor integrált működésének, az ehhez szükséges infrastruktúrának a biztosítása,
f ) az a)–e) pontban foglaltak megvalósítása érdekében a működési szabályzatok egységesítése,
g) a szövetkezeti hitelintézetek intézményvédelmének biztosítása,
h) a hitelintézetekre vonatkozó nemzetközi és európai követelményeknek, jogszabályoknak, szabványoknak, illetve
szokványoknak történő megfelelés biztosítása.”
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83. §		
Az Szhitv. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az Integrációs Szervezet alapszabályát az Integrációs Szervezet közgyűlése fogadja el a 20/A. § (8) bekezdése
alapján.”
84. §		
Az Szhitv. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Integrációs Szervezet tagja a szövetkezeti hitelintézet, a Takarékbank Zrt., valamint az MFB és az Integrációs
Szervezet tagjai közé felvett személy vagy szervezet.
(2) Az Integrációs Szervezet azt veheti fel tagjai közé, aki
a) a Ptk. alapján előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett a Takarékbank Zrt. felé egy darab, kétezer forint
névértékű „C” sorozatú elsőbbségi részvény átvételére,
b) az e törvénynek megfelelő, a Takarékbank Zrt. igazgatósága által előzetesen elfogadott mintának megfelelő
alapszabályt vagy alapító okiratot fogadott el, és
c) a 19. § (4) bekezdésében meghatározott szövetkezeti hitelintézetek kivételével e törvényben előírt formában
nyilatkozott csatlakozási szándékáról az Integrációs Szervezet felé, a Takarékbank Zrt. igazgatósága előzetesen
egyetért a jelentkező tagként történő felvételével, az Integrációs Szervezet tagfelvételi szabályzatának megfelel és
a kérelmet az Integrációs Szervezet igazgatósága határozatban visszaigazolta.”
85. §		
Az Szhitv. 4. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Az Integrációs Szervezet pénzeszközei nem vonhatók el, és kizárólag az e törvényben meghatározott célokra
használhatók fel. Az Integrációs Szervezet tagjainak tagsági jogviszonyukra tekintettel és annak arányában az aktuális
évi hozam terhére kifizetést teljesíthet az üzleti tervében meghatározott mértékben a vagyon hozadékából.
(6) Az Integrációs Szervezet pénzeszközeit a Takarékbank Zrt.-ben vagy annak 100%-os tulajdonában álló
leányvállalatainál helyezi el.”
86. §		
Az Szhitv. 4. alcíme a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások
hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Módtv.)
hatálybalépését követő 90. napon megszűnik a REPIVA, jogutódja az Integrációs Szervezet a 16. §-ban meghatározottak
szerint.”
87. §		
Az Szhitv. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Az Integrációs Szervezet közgyűlésének hatáskörét az Integrációs Szervezet alapszabálya határozza meg.”
88. §		
Az Szhitv. 11. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az Integrációs Szervezetből történő kizárás vagy kilépés esetén megszűnik a kizárt vagy kilépő tag vonatkozásában
az Integrációs Szervezet tagjainak egyetemleges felelőssége a tag által a kizárás vagy kilépés hatálybalépésének
a napjától vállalt kötelezettségekre. Az Integrációs Szervezetből kizárt vagy kilépő tag az Integrációs Szervezetben
fennálló tagság megszűnésének időpontjáig keletkezett kötelezettségekért az Integrációs Szervezeti tagsága
megszűnése időpontjától számított további 730 napig felel. A kizárt vagy kilépő tag Felügyelethez benyújtott
engedélykérelme kapcsán a Felügyelet a tőkekövetelmények fennállásának teljesítése körében 730 napig nem veheti
figyelembe a kizárt vagy kilépő tagnak az Integrációs szervezeti tagság tagsági viszony keletkezésekor fennállt saját
tőke értékét.”
89. §		
Az Szhitv. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Takarékbank Zrt. részvényese a szövetkezeti hitelintézet, illetve az MFB és a Magyar Posta esetleges általános
vagy különös jogutódja, jogutódjai és a Takarékbank Zrt. igazgatósága hozzájárulásával Takarékbank Zrt.-ben
részvényt szerző más szerv vagy jogi személy vagy természetes személy.”
90. §		
Az Szhitv. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Takarékbank Zrt. alaptőkéje legalább 3 389 704 000 Ft, azaz hárommilliárd-háromszáznyolcvankilencmillióhétszáznégyezer forint.”
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91. §		
Az Szhitv. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Takarékbank Zrt. alapszabályának a megállapításához és módosításához, továbbá az egyes részvénysorozatokhoz
fűződő jogok megváltoztatásához, valamint az egyes részvényfajták, osztályok átalakításához a szavazásra jogosító
részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes szavazata szükséges.”
92. §		
Az Szhitv. 15. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A szövetkezeti hitelintézet vezető tisztségviselőinek kinevezéséhez a Takarékbank Zrt. igazgatóságának
előzetes hozzájárulása szükséges. Az Integrációs Szervezet igazgatósága, illetve a Takarékbank Zrt. igazgatósága
kezdeményezheti, hogy a Takarékbank Zrt. szövetkezeti hitelintézet részvényesénél, illetve az Integrációs Szervezet
szövetkezeti hitelintézet tagjánál tartsanak közgyűlést, ahol napirendi pont a tisztújítás a vezető tisztségviselők
vonatkozásában. Az érintett szövetkezeti hitelintézetnél a jogszabály által megengedett legrövidebb időn belül
meg kell tartani a közgyűlést a fenti napirenddel. Az átmeneti időre, az Integrációs Szervezet által kinevezett vezető
tisztségviselői kinevezéséhez nem szükséges a Felügyelet engedélye.”
93. §		
Az Szhitv. 16. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (1)–(5) bekezdést a REPIVA tekintetében is alkalmazni kell azzal, hogy a kormánybiztos alatt az Integrációs
Szervezet igazgatóságát kell érteni. A REPIVA tekintetében az (1)–(5) bekezdésben meghatározott, e törvény
hatálybalépésétől kezdődő határidők kezdő napja a Módtv. hatálybalépésének napja.”
94. §		
Az Szhitv. 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A működési engedély visszavonásáról szóló felügyeleti határozat kézhezvételét követő 3. munkanap végéig
a szövetkezeti hitelintézet köteles a betéteseinek személyes adatait, a betétek összegét és egyéb jellemzőit
elektronikus állomány és fizikai dokumentum formájában is eljuttatni a Felügyelet és a Takarékbank Zrt. részére.”
95. §		
Az Szhitv. 17/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17/A. § A szövetkezeti hitelintézet alapítására, szervezetére, működésére, megszűnésére, átalakulására, a tagok
tagsági jogviszonyára és a velük kapcsolatos egyes további kérdésekre a Ptk.-t és a Hpt.-t az e törvényben foglalt
eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.”
96. §		
Az Szhitv. 17/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézet a Hpt. 3. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 7. §
(3) bekezdésében megjelölt tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet végezhet.”
97. §		
Az Szhitv. 17/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17/D. § (1) A szövetkezeti hitelintézet a Takarékbank Zrt. igazgatósága által meghatározott mintaalapszabálynak
megfelelően hitelszövetkezet, takarékszövetkezet és részvénytársaság formában működhet. A 3. § (2) bekezdésében
meghatározott követelmények teljesítése esetén részvénytársasági formában működő bank és szakosított hitelintézet
is kérheti felvételét az Integrációs Szervezetbe, ha az Integrációs Szervezet tagfelvételi szabályzatának megfelel és
a Takarékbank Zrt. igazgatósága a felvétellel előzetesen egyetért.
(2) Az Integrációs Szervezet, illetve a Takarékbank Zrt. az 1/A. §-ban és különösen a hatékony, prudens és biztonságos
működés és az alapszabályában meghatározott más célok megvalósítása érdekében hatáskörrel rendelkezik
a mintaalapszabály meghatározására és módosítására.”
98. §

(1) Az Szhitv. 17/H. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Szövetkezeti hitelintézet csak az Integrációs Szervezet tagjaként működhet és folyamatosan köteles teljesíteni
a 3. § (2) bekezdéséből és az e törvényből fakadó egyéb kötelezettségeit is.
(2) A szövetkezeti hitelintézet alapszabálya a Takarékbank Zrt. által meghatározott mintaalapszabálynak megfelelően
módosítható, illetve ha a Takarékbank Zrt. új minta alapszabályt ad ki, a szövetkezeti hitelintézet alapszabályát köteles
legkésőbb 60 napon belül annak megfelelően módosítani.”
(2) Az Szhitv. 17/H. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézet alapszabálya a tag személyes közreműködése
tekintetében további követelményt nem állapít meg, a tag vagyoni hozzájárulásának szolgáltatása egyben a tag
személyes közreműködésének minősül.”
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99. §		
Az Szhitv. 17/Q. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A szövetkezeti hitelintézet saját részvényét a Takarékbank Igazgatóságának engedélyével szerezheti meg.”
100. §		
Az Szhitv. 17/S. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17/S. § (1) Szövetkezeti hitelintézet átalakulása vagy cégformájának megváltoztatása a Takarékbank Zrt.
igazgatóságának előzetes hozzájárulásához kötött. A Takarékbank Zrt. igazgatósága nem tagadhatja meg az előzetes
hozzájárulást, ha az átalakulás vagy a cégforma megváltoztatása a szövetkezeti hitelintézet fizetőképességét,
üzleti tervének teljesítését vagy az egyedi alapon megállapított szavatoló tőke szint elérését nem veszélyezteti.
A Takarékbank Zrt. igazgatósága megtagadja az előzetes hozzájárulást, ha az adott szövetkezeti hitelintézet 19. §
(5) bekezdése szerinti vizsgálata még nem ért véget, illetve ha az véget ért, de az – illetve a 15. § (16) bekezdése
szerinti vizsgálat – tőkepótlás szükségességét állapította meg és ez még nem került végrehajtásra, vagy a tervezett
intézkedés a betétesek vagy az egyetemlegességben tag más szövetkezeti hitelintézetek érdekeit veszélyeztetheti.
(2) Szövetkezeti hitelintézet átalakulása vagy cégformájának megváltoztatása esetén a lekötött tartalékba helyezett,
fel nem osztható vagyont a jogutód lekötött tartalékába kell helyezni.”
101. §		
Az Szhitv. 17/T. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a Felügyelet a szövetkezeti hitelintézet működési engedélyét az e törvényben foglalt bármely esetben
visszavonja, a visszavonásról szóló határozatban egyúttal kijelöli a felügyeleti biztost.”
102. § (1) Az Szhitv. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szövetkezeti hitelintézet
a) 2017. december 31-éig nem vállalhat olyan kötelezettséget, amelyre szavatoló tőkéje a 2012. december 31-i állapot
szerint nem nyújt fedezetet, kivéve ha a Takarékbank Zrt. igazgatósága előre, írásban kifejezett felmentést ad neki
e tilalom alól,
b) e törvény hatálybalépését követő 365 napon belül csak az Integrációs Szervezet hozzájárulásával jogosult a szokásos
üzletmenetbe nem tartozó ügyleteket megkötni vagy kötelezettségvállalásokat tenni, hitelt felvenni, nagykockázatot
vállalni, egyetemleges kötelezettséget vállalni vagy társasági részesedést szerezni, ide nem értve az e törvény szerint
a „C” sorozatú elsőbbségi részvény átvételére vonatkozó kötelezettség teljesítését.”
(2) Az Szhitv. 19. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az Integrációs Szervezet 2017. december 31-éig dönthet úgy, hogy egyes szövetkezeti hitelintézetek vagy
a szövetkezeti hitelintézetek egy csoportja vagy valamennyi érintett vonatkozásában a (2) bekezdés b) pontjában
meghatározott határidőt legfeljebb további 180 napos időszakokra meghosszabbítja vagy legfeljebb további
180 napos időszakokra ilyen korlátozást állapít meg vagy egyes tevékenységek végzését vagy a kockázatvállalást
a (2) bekezdésben foglaltaknál jobban korlátozza.”
(3) Az Szhitv. 19. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az Integrációs Szervezet – szabályzatában meghatározottak szerint – a szövetkezeti hitelintézetek egyes
csoportjai (pl. hitelszövetkezet, takarékszövetkezet, zártkörűen működő részvénytársaság, nyilvánosan működő
részvénytársaság, szakosított hitelintézet, nagy vagy kis tulajdonosi létszámmal működő intézmények) számára
a formájukból, tevékenységükből adódó működési jellegzetességeik által indokolt esetben átmenetileg vagy
véglegesen az e törvényből fakadó egyes kötelezettségek vagy azok csoportjának a teljesítése alól felmentést adhat,
és ezen belül különösen mentesítheti a szövetkezeti hitelintézetet a 15. § (9) és (19) bekezdése, a 17/K. § (1) bekezdése,
a 17/Q. § (3) bekezdése és a 19. § (2) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítése alól.”
103. §		
Az Szhitv. 20/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az 1. § (4) bekezdése szerinti egyetemleges felelősség alapján az adóson kívül az Alaptól, az Integrációs Szervezettől,
a többi szövetkezeti hitelintézettől, illetve a Takarékbank Zrt.-től lehet az egész követelést követelni. Az adóson kívül
az Alaptól akkor lehet követelni az adós tartozását, ha az adós jogerős ítéletben megállapított vagy nem vitatott
tartozását az esedékességtől számított további 30 napon belül sem teljesíti. Az egyetemlegesség alapján fizetendő
összegért az Alap 60 napon belül köteles az adós helyett az e bekezdésben meghatározott határidőt követően helyt
állni. Az egyetemlegesség alapján fizetendő összegért az Alapot követően – az alábbi sorrendben – az Integrációs
Szervezet, a többi szövetkezeti hitelintézet, illetve a Takarékbank Zrt. áll helyt, ha a sorrendben megelőző helyen álló
személyek a követelésért nem álltak helyt és fizetésképtelenségüket jogerős bírósági ítélet mondta ki.”
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104. §		
Az Szhitv.
a)
1. § (1) bekezdésében a„Fogalmak A jelen törvény és a törvény mellékleteinek és a Takarékbank Zrt. elfogadandó
alapszabályának alkalmazásában” szövegrész helyébe az „E törvény és a Takarékbank Zrt. alapszabályának
alkalmazásában” szöveg,
b)
1. § (1) bekezdés c) pontjában a „Gt. 255. § (3) bekezdés” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:296. § (3) bekezdése” szöveg,
c)
1. § (1) bekezdés q) pontjában a „Pénzügyi” szövegrész helyébe az „Intézményvédelmi” szöveg,
d)
1. § (1) bekezdés z) pontjában a „Hpt.” szövegrész helyébe a „hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.)” szöveg,
e)
11. § (4) bekezdésében a „részjegyeinek” szövegrész helyébe a „részvényeinek, részjegyeinek” szöveg,
f)
12. § (1) bekezdésében a „Hpt., valamint a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban:
Gt.), – illetve – hatályba lépése után – a 2013. évi V. tv. rendelkezéseit” szövegrész helyébe a „Hpt.-t és a Ptk.-t”
szöveg,
g)
14. § (4) bekezdés b) pontjában az „az alaptőkét megtestesítő instrumentumaira” szövegrész helyébe
az „a tulajdonában álló Takarékbank Zrt. részvényekre” szöveg,
h)
15. § (9) bekezdésében a „bankszámlájukat” szövegrész helyébe a „bankszámlájukat és értékpapírszámlájukat”
szöveg,
i)
17. § (1) bekezdésében a „visszavonja” szövegrész helyébe az „– a 19. § (8) bekezdése szerinti szabályzatban
kivett esetek kivételével – visszavonja” szöveg, a „15/A. §-ban” szövegrész helyébe a „15/A. §-ban, illetve
a 17/H. § (1) bekezdésében” szöveg,
j)
17/C. § (1) bekezdésében a „Szövetkezeti hitelintézet – kizárólag szövetkezeti formában –” szövegrész helyébe
a „Szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézet” szöveg,
k)
17/C. § (3) bekezdésében a „Gt.-től” szövegrész helyébe a „Ptk.-tól” szöveg,
l)
17/F. § (3) bekezdésében az „a tagjai, a jogi személyek száma azonban nem haladhatja meg” szövegrész helyébe
az „a tagjai. A szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézetek esetében a jogi személy tagok száma
nem haladhatja meg” szöveg,
m)
17/P. (6) bekezdésében a „(2) a)” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés a)” szöveg,
n)
17/T. § (3) bekezdésében a „Felügyelet (2) bekezdésben foglalt szabályoknak megfelelően kiadott jóváhagyását”
szövegrész helyébe a „kijelölését” szöveg,
o)
20. § (10) bekezdésében a „rendelkezik a Takarékbank Zrt. azon részvényesének a Takarékbank Zrt.-ben
tulajdonolt valamennyi részvényére, amely részvényes a Takarékbank Zrt. alapszabályáról a 20. § (7) bekezdés
szerinti szavazáskor nemmel szavaz, tartózkodik, vagy távol marad illetve a 19. § (6) bekezdés” szövegrész
helyébe a „rendelkezik a 19. § (6) bekezdés” szöveg
lép.
105. § (1) Az Szhitv.
a)
5. §-ában, 16. § (1), (4) és (5) bekezdésében hatályát veszti az „a REPIVA,” szövegrész,
b)
16. § (2) bekezdésében hatályukat vesztik az „a REPIVA,” szövegrészek,
c)
17/C. § (2) bekezdésében hatályát veszti a „vagy a 19. § (13) bekezdésében meghatározott esetben” szövegrész.
(2) Hatályát veszti az Szhitv.
a)
1. § (1) bekezdés m), n) és r) pontja,
b)
15. § (18) bekezdése,
c)
17. § (3) bekezdése,
d)
17. § (5) bekezdés c) pontja,
e)
17. § (6) és (7) bekezdése,
f)
17/K. § (11) bekezdése,
g)
17/T. § (2) bekezdése,
h)
19. § (1), (11) és (13) bekezdése,
i)
20. § (7) és (8) bekezdése,
j)
20/A. § (9) bekezdése,
k)
21/A. § (1) bekezdése,
l)
11. alcíme.
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20. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása
106. § (1) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 8. §
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A hitelintézet bank, szakosított hitelintézet vagy – részvénytársasági vagy szövetkezeti formában működő –
szövetkezeti hitelintézet lehet. A szövetkezeti hitelintézet lehet bank, szakosított hitelintézet és takarék- vagy
hitelszövetkezet.”
(2) A Hpt. 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A szövetkezeti formában működő szövetkezeti hitelintézet a 3. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 7. §
(3) bekezdésében megjelölt tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet végezhet.”
107. §		
A Hpt. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Bank és szakosított hitelintézet részvénytársaságként vagy fióktelepként, szövetkezeti hitelintézet szövetkezetként
vagy részvénytársaságként, pénzügyi vállalkozás részvénytársaságként, szövetkezetként, alapítványként vagy
fióktelepként működhet.”
108. §		
Hatályát veszti a Hpt. 25. § (2) bekezdés a) pontja.

21. Az egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló
2013. évi CCL. törvény módosítása
109. § (1) Az egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló 2013. évi CCL. törvény
(a továbbiakban: Agrmódtv.) 222. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A 39. § (1) és (2) bekezdése külön törvényben meghatározott időpontban lép hatályba.”
(2) Hatályát veszti az Agrmódtv.
a)
222. § (9) bekezdésében a „39. § (1) bekezdése, a” szövegrész,
b)
222. § (11) bekezdésében a „39. § (2) bekezdése és a” szövegrész.

22. Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról
szóló 2013. évi CCLII. törvény módosítása
110. § (1) Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi
CCLII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 191. §-a (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6a) A 100. § (9), (10), (19), (23) és (28) bekezdése, valamint (31) bekezdés h) és i) pontja 2015. május 1-jén lép hatályba.”
(2) A Módtv. 191. §-a következő (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6b) A 100. § (4), (5), (7) bekezdése, valamint (31) bekezdés a)–g) pontja külön törvényben meghatározott időpontban
lép hatályba.”
(3) Hatályát veszti a Módtv. 191. § (8) bekezdésében a „ , a 100. § (9) és (10), (19), (23), (28), valamint (31) bekezdése”
szövegrész.

23. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása
111. §		
Hatályát veszti a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 36. § (5) bekezdése.

24. Záró rendelkezések
112. § (1)
(2)
(3)
(4)

Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 4–8. § és a 20. § az e törvény kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
A 9. §, a 10. § és a 25–28. § az e törvény kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
A 78. §, a 103. § és a 2. melléklet 2015. január 1-jén lép hatályba.

113. §		
A 11. alcím az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.
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114. §		
A 20. alcím a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU
rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2014. évi XXXIX. törvényhez
Az MFB tv. 2. melléklete a következő 12. ponttal egészül ki:
[Az MFB Zrt. a 8. § (3) bekezdés b) pontja alapján a következő gazdálkodó szervezetekben rendelkezhet tulajdoni
részesedéssel:]
„12. MFB Földgázkereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság”

2. melléklet a 2014. évi XXXIX. törvényhez
A Ht. 5. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A hulladék fajtánkénti egységára:

1

A

B

Hulladéklerakási járulékfizetéssel érintett hulladék fajtája, jellege, típusa

Hulladéklerakási járulékfizetéssel
érintett hulladék egységára
évenként (Ft/tonna)

2

települési hulladék, ideértve az előkezelt települési hulladékot is

6000 Ft

3

építési-bontási hulladék

6000 Ft

4

veszélyes hulladék

6000 Ft

5

települési szennyvíziszap

6000 Ft

6

a hulladékból előállított termék gyártása során képződött és tovább
hasznosítható maradék hulladék

4000 Ft

7

a hulladékból előállított termék gyártása során képződött és tovább nem
hasznosítható maradék hulladék

3000 Ft
”
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2014. évi XL. törvény
a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával
kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás
szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről*
1. Általános rendelkezések
1. §		
E törvény hatálya a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi
határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: 2014. évi
XXXVIII. törvény) hatálya alá tartozó fogyasztói kölcsönszerződésekre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E törvény alkalmazásában:
1.
ÁSZF: a 2014. évi XXXVIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott ÁSZF,
2.
fogyasztó: a 2014. évi XXXVIII. törvény 2. § 1. pontja szerinti fogyasztó,
3.
fogyasztói kölcsönszerződés: a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1) és (1a) bekezdésében meghatározott
szerződés,
4.
pénzügyi intézmény: a 2014. évi XXXVIII. törvény 2. § 2. pontja szerinti pénzügyi intézmény,
5.
pénzügyi lízingszerződés: a 2014. évi XXXVIII. törvény 2. § 3. pontja szerinti pénzügyi lízingszerződés.

3. Elszámolási elvek
3. §

(1) A 2014. évi XXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti semmis kikötés alkalmazása esetén a semmis kikötés alapján
folyósított és a (2) bekezdés szerinti módon átszámított kölcsön, valamint a semmis kikötésnek megfelelően teljesített
és a (2) bekezdés szerinti módon átszámított törlesztőrészletek közötti különbözet összegét árfolyamrésből származó
túlfizetésként kell elszámolni a fogyasztó javára.
(2) А pénzügyi intézménynek az általa folyósított kölcsön összegét, majd pedig – a (3) bekezdés szerinti kivétellel –
a törlesztőrészletek összegét az ezek teljesítésének tényleges elszámolási napján érvényes, Magyar Nemzeti Bank
által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján kell átszámítania. Ha a pénzügyi intézmény az ÁSZF-jeiben vagy
a szerződéseiben konkrét napot határoz meg az átváltásra, úgy az átváltás napján érvényes Magyar Nemzeti Bank
által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján kell az átszámítást elvégezni.
(3) A 2014. évi XXXVIII. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti esetekben és időszakra vonatkozóan a pénzügyi intézmény által
a törvényes rendelkezéseknek megfelelően alkalmazott és a szerződés részévé vált devizaárfolyam esetén a Magyar
Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam alkalmazását mellőzni kell.

4. §

(1) A 2014. évi XXXVIII. törvény 4. § (2) bekezdése szerinti semmis kikötés alkalmazása esetén a semmis kikötés alapján
teljesített és a kamat-, kamatfelár- (a továbbiakban együtt: kamat), költség-, díjemelés figyelmen kívül hagyásával
kiszámított törlesztőrészletek közötti különbözet összegét az egyoldalú szerződésmódosításból származó
túlfizetésként kell elszámolni a fogyasztó javára.
(2) Nem tekinthető az (1) bekezdés szerinti egyoldalú szerződésmódosításnak, ha a pénzügyi intézmény a szerződés
megkötésekor előre meghatározott időszakra adott kamat-, költség-, díjkedvezményt megszüntetve a kedvezményes
időszak lejártát követően a kamatot, költséget, díjat egyoldalúan a szerződésben meghatározott mértékre emelte.
(3) Az elszámolást a szerződésben meghatározott, illetve a (2) bekezdés szerinti kedvezményes időszak lejártát követően
a szerződés részévé vált kamat, költség és díj mértékének alapulvételével kell elvégezni.
(4) Az egyoldalú szerződésmódosításból származó túlfizetés összege nem csökkenthető a kamat, költség, díj (3) bekezdés
szerint alapul vett mértékének – akár egyoldalú szerződésmódosítás eredményeként – bekövetkezett csökkenésére
tekintettel. Ha a csökkentésre jogszabály kötelező előírása alapján került sor, az 5. § (5) és (6) bekezdését alkalmazni
kell.

* A törvényt az Országgyűlés a 2014. szeptember 24-i ülésnapján fogadta el.
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(5) Az ÁSZF olyan egyoldalú módosítása, amellyel a pénzügyi intézmény az egyoldalú szerződésmódosításra irányuló
semmis kikötést változtatja meg, nem válik a módosítást megelőzően kötött fogyasztói kölcsönszerződés részévé.
(6) E § rendelkezéseit kell alkalmazni abban az esetben is, ha az egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó szerződéses
kikötés bármely más okból érvénytelen.

4. Elszámolási szabályok
5. §

(1) Ha a szerződéses kikötések semmisége miatt a 3. és a 4. § szerinti elszámolást egyaránt el kell végezni, az árfolyamrésből
származó és az egyoldalú szerződésmódosításból származó túlfizetés (a továbbiakban együtt: túlfizetés) elszámolását
egyidejűleg és együttesen kell teljesíteni.
(2) A fogyasztó követelését a fogyasztói kölcsönszerződés fennállásának időszakában a Magyar Nemzeti Bank elnökének
e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében (a továbbiakban: MNB rendelet) meghatározott módon úgy
kell kiszámítani, mintha a 3. és 4. §-ban meghatározott túlfizetéseket a túlfizetés időpontjában előtörlesztésként
teljesítették volna (a továbbiakban: fogyasztói követelés).
(3) A fogyasztói követelést – a (4) bekezdés kivételével – a polgári jog általános szabályainak megfelelően elsősorban
a költségre, azután a kamatra és végül a tőketartozásra kell elszámolni. Ha a fogyasztói követelés a fogyasztó pénzügyi
intézménnyel szemben esedékessé vált és lejárt tartozását meghaladja, azt az MNB rendeletében meghatározott
módon és időponttal előtörlesztésként kell elszámolni.
(4) Ha a fogyasztói kölcsönszerződés megszűnése a szerződésből eredő követelés teljesítésére irányuló kötelezettség
fennmaradása nélkül következett be, a szerződés megszűnését követő tartozatlan fizetések elszámolására a jogalap
nélküli gazdagodás szabályait kell alkalmazni, amelynek alapján azokat a jegybanki alapkamattal, devizában történt
tartozatlan fizetés esetén pedig az adott devizára irányadó – az MNB rendeletében meghatározott – pénzpiaci
kamattal megnövelt összegben kell megtéríteni.
(5) Az elszámolásra köteles pénzügyi intézmény az elszámolás során – a szerződéskötés érdekében adott kedvezmények
kivételével – a fogyasztói követelés összegéből jogosult levonni az adott időszakban nyújtott kedvezményt,
a kedvezmény felmerülésének időpontját figyelembe véve.
(6) Az (5) bekezdés szerinti kedvezménynek minősül minden olyan – szerződésmódosításon, a felek által, egymás közötti
viszonyukban alkalmazott gyakorlaton, kötelező jogszabályi rendelkezésen vagy bírósági határozaton alapuló –
vagyoni előny, illetve juttatás, amely abból származik, hogy a pénzügyi intézmény a fogyasztó fizetési kötelezettsége
fennállása alatt tőkét, kamatot, illetve díjat engedett el, vagy kedvezményes árfolyamot alkalmazott, és ennek
következtében a fogyasztó fizetési kötelezettsége a szerződésben eredetileg meghatározott kötelezettséghez képest
csökkent. A fogyasztói követelésből levonható kedvezmények elszámolásának módját az MNB rendelet határozza
meg.
(7) Az elszámolás részét képezi az új törlesztőrészlet meghatározása.

5. Az elszámolással kapcsolatos kötelezettséget érintő egyéb szabályok
6. §

(1) A pénzügyi intézményt a meg nem szűnt és a 2009. július 26. napját követően megszűnt fogyasztói kölcsönszerződés
alapján elszámolási kötelezettség terheli.
(2) A 2009. július 26. napján vagy azt megelőzően megszűnt szerződés tekintetében a pénzügyi intézményt akkor terheli
elszámolási kötelezettség, ha tudomása van arról, hogy a követelés nem évült el.
(3) A pénzügyi intézménynek – a 2009. július 26. napján vagy azt megelőzően megszűnt szerződés tekintetében –
a fogyasztó kérésére el kell számolnia, ha a fogyasztó igazolja, hogy a pénzügyi intézmény engedményezett
követelését vele szemben egy elszámolásra nem köteles pénzügyi intézmény (a továbbiakban: követeléskezelő)
érvényesíti.
(4) A pénzügyi intézménynek akkor is el kell számolnia a fogyasztóval, ha a fogyasztó állítja és a pénzügyi intézmény nem
vitatja, hogy a fogyasztó e törvényből eredő követelése nem évült el, vagy az el nem évülés tényét bíróság jogerős
ítélete megállapította.
(5) A fogyasztói követelés elszámolását az e törvényben és az MNB rendeletében meghatározott időpontokkal kell
elvégezni.
(6) A pénzügyi intézmény elszámolási kötelezettségét nem érinti, ha az elszámolás tárgyát képező fogyasztói
kölcsönszerződésből eredő követelésekkel összefüggésben a bíróság jogerős ítéletet hozott, kivéve, ha a jogerős
ítélet azt állapította meg, hogy a szerződés egésze érvénytelen, és azt a bíróság nem nyilvánította érvényessé vagy
a határozathozatalig terjedő időre hatályossá.
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(7) A fogyasztói követelés alapján keletkező fizetési kötelezettség teljesítéséért az elszámolásra kötelezett pénzügyi
intézménnyel egyetemlegesen felel a fogyasztóval szemben az a pénzügyi intézmény is, amely nem elszámolásra
kötelezett, de a fogyasztói kölcsönszerződésre tekintettel alapított önálló zálogjog jogosultja.
(8) Ha a pénzügyi intézmény a fogyasztói kölcsönszerződésre tekintettel felajánlott zálogtárgyon önálló zálogjogot
alapított, a fogyasztói kölcsönszerződésből eredő követelés jogosultja a követelés megszűnése esetén köteles erről
haladéktalanul írásban értesíteni az önálló zálogjog jogosultját, aki – ugyancsak haladéktalanul – köteles az önálló
zálogjog nyilvántartásból való törlése iránt eljárni.
(9) Ha a végelszámolás vagy a felszámolási eljárás alatt álló pénzügyi intézmény esetében az elszámoláshoz szükséges
információk nem állnak teljes körűen rendelkezésre, az elszámolás során az MNB rendeletben meghatározott becslési
módszertant kell alkalmazni.
7. §

(1) Ha az elszámolásra köteles pénzügyi intézmény a fogyasztóval szembeni követelését a szerződés megszűnését
követően követeléskezelőre engedményezte, az elszámolásra köteles pénzügyi intézménynek az 5. § (2) bekezdése
szerinti elszámolást mind a szerződés megszűnése időpontjával, mind pedig a követelés engedményezésének
időpontjával el kell készítenie.
(2) Az elszámolásból eredő jogai érvényesítéséhez a fogyasztó igényelheti a követeléskezelőtől, hogy a követeléskezelő
a fogyasztóval szemben fennálló követelésével az 5. § (3) bekezdése szerint – a követeléskezelő által a fogyasztónak
nyújtott kedvezmények tekintetében az 5. § (5) és (6) bekezdésének értelemszerű alkalmazásával – számoljon el.
Az elszámolás során az engedményezés időpontjától – az MNB rendeletében meghatározott módon – a követeléskezelő
által alkalmazott kamattal megnövelt összeggel kell figyelembe venni az engedményezés időpontjában fennálló
fogyasztói követelést.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti elszámolás eredményeként a követeléskezelő tartozik a fogyasztónak, annak kifizetésére
a követeléskezelő köteles, azonban az így kifizetett összeg megtérítését igényelheti az elszámolásra köteles pénzügyi
intézménytől. A követeléskezelő a követelése összegének az engedményezett követelés vételárához képest
bekövetkezett csökkenéséből az őt ért pénzügyi veszteség arányos megtérítését igényelheti az elszámolásra köteles
pénzügyi intézménytől.
(4) E § rendelkezéseit kell alkalmazni abban az esetben is, ha a követeléskezelő követelése teljesítés eredményeképpen
szűnt meg.

8. §		
Az elszámolással kapcsolatos minden költség az elszámolásra köteles pénzügyi intézményt – a 7. § (2) bekezdésében
foglalt szabályok alkalmazása esetén az ott meghatározottak tekintetében a követeléskezelőt – terheli. A pénzügyi
intézmény az e törvényben meghatározott kötelezettségeinek teljesítéséhez kapcsolódóan külön költséget
és díjat nem számolhat fel. A pénzügyi intézmény e törvényben meghatározott kötelezettségeinek teljesítése
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) szerinti
egyoldalú szerződésmódosítás alapjául nem szolgálhat.
9. §		
A fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelés elévülésének a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (7) bekezdése szerinti
nyugvása az e törvény szerinti elszámolásnak a fogyasztóval való közlése napjáig, de legkésőbb 2015. december 31-ig
tart.

6. Az elszámolás eltérő szabályai a végtörlesztett fogyasztói kölcsönszerződés esetén
10. §

(1) Ha a fogyasztói kölcsönszerződés teljesítésére irányuló kötelezettség a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 1996. évi CXII. törvény 200/B. §-ában foglaltak szerinti végtörlesztés következtében szűnt meg, a pénzügyi
intézménynek a fogyasztóval, a fogyasztónak a (3) bekezdés szerint bejelentett kérésére – az 5. § (5) és (6) bekezdésére
is figyelemmel – el kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdés szerinti elszámolás eredménye a fogyasztó részéről nem keletkeztet fizetési kötelezettséget.
(3) A fogyasztó 2015. március 1. napja és március 31. napja között kérheti a pénzügyi intézményt, hogy a részére készítsen
elszámolást. A fogyasztó az elszámolást 10 000 forintos díj ellenében kérheti. Ha az elszámolás eredményeként
az állapítható meg, hogy a fogyasztó javára a pénzügyi intézménynek fizetési kötelezettsége áll fenn, a pénzügyi
intézménynek a 10 000 forintos díjat a fogyasztó részére vissza kell térítenie. Ha a fogyasztó a végtörlesztés érdekében
forint alapú fogyasztói kölcsönszerződést kötött, nem kell megfizetnie a 10 000 forintos díjat, feltéve hogy a forint
alapú fogyasztói kölcsönszerződést az elszámolásra köteles pénzügyi intézménnyel vagy más pénzügyi intézménnyel
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kötötte, és a fogyasztó igazolja, hogy a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződés megkötésére a végtörlesztés
érdekében került sor.

7. Az elszámolás eltérő szabályai a Nemzeti Eszközkezelőnek vételre felajánlott lakóingatlanokkal
érintett fogyasztói kölcsönszerződés esetén
11. §

(1) Ha a Nemzeti Eszközkezelő a fogyasztó által felajánlott lakóingatlant a pénzügyi intézmény elszámolási
kötelezettségének e törvény szerinti teljesítése előtt megvásárolta, a pénzügyi intézménynek nem kell a fogyasztóval
elszámolnia.
(2) Ha а Nemzeti Eszközkezelő а fogyasztó által felajánlott lakóingatlant megvásárolta, а fogyasztónak а vételárfelosztási
tervben érintett hitelezője 2015. december 31. napjáig kérheti а Nemzeti Eszközkezelőt, hogy – kérelmének
továbbítása mellett – hívja fel a pénzügyi intézményt az elszámolás elkészítésére, és annak a Nemzeti Eszközkezelő
részére való megküldésére.
(3) Ha a pénzügyi intézmény javára az elszámolás bejelentését megelőzően kifizetett vételár – az elszámolás eredményére
és a Nemzeti Eszközkezelő által ennek alapján módosított vételárfelosztási tervre tekintettel – az őt megillető
vételárrész összegét meghaladja, a különbözet összegét a pénzügyi intézmény köteles a Nemzeti Eszközkezelőnek
– a felhívásában meghatározott, de legalább 30 napos határidőn belül – visszatéríteni. A visszatérített összegnek
a vételárfelosztási terv alapján arra soron következő jogosultaknak történő kifizetéséről a Nemzeti Eszközkezelő
gondoskodik.

8. Az elszámolás eltérő szabályai az árfolyamgáttal érintett fogyasztói kölcsönszerződés esetén
12. §

(1) A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről
szóló törvény alapján rögzített árfolyam alkalmazásának időszakától kezdődően a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó
hitelkeret-szerződés esetében az 5. § (3) bekezdését úgy kell alkalmazni, hogy a fogyasztói követelést – az esedékessé
vált és lejárt tartozások elszámolását követően – elsősorban a gyűjtőszámlahitel terhére és annak fennmaradó részét
azon devizakölcsön terhére kell elszámolni, amelyhez a gyűjtőszámlahitel kapcsolódik. A devizában meghatározott
fogyasztói követelésnek azt a részét, amely a gyűjtőszámlahitel terhére került elszámolásra, az MNB rendeletében
meghatározott időpont szerint érvényes, Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos árfolyamon kell forintra
átszámítani.
(2) A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló
törvény alapján az állam által megtérített mentesített követelésrész 50%-ával megegyező összeg az 5. § (6) bekezdés
alkalmazásában kedvezménynek minősül.

9. Az elszámolási kötelezettség teljesítésének határideje
13. §

(1) Ha a fogyasztói kölcsönszerződés vonatkozásában a pénzügyi intézmény nem kezdeményezte a 2014. évi
XXXVIII. törvény 8. § (1) bekezdés a) pontja szerinti polgári peres eljárást, az elszámolást 2015. január 15. napja és
2015. január 29. napja között kell a fogyasztónak megküldenie.
(2) Ha a fogyasztói kölcsönszerződés vonatkozásában a pénzügyi intézmény a 2014. évi XXXVIII. törvény 8. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti polgári peres eljárást kezdeményezett, az elszámolást 2015. február 1. napja és 2015. február
28. napja között kell a fogyasztónak megküldenie. Ha a polgári peres eljárás befejezésére 2014. december 31. napja
után kerül sor, az elszámolás megküldésének véghatárideje a polgári peres eljárás befejezésétől számított hatvanadik
nap.
(3) Minden más esetben, ha sem a pénzügyi intézmény nem indított 2015. január 12. napjáig keresetet, sem pedig
a felügyeleti és fogyasztóvédelmi jogkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) nem indított
2015. február 28. napjáig közérdekű keresetet, az elszámolást 2015. április 16. napja és 2015. április 30. napja között
kell a fogyasztónak megküldeni.
(4) Ha a (3) bekezdésben említett esetben akár a pénzügyi intézmény, akár a Felügyelet keresetet indít, az elszámolást
2015. augusztus 15. napja és 2015. szeptember 30. napja között kell a fogyasztónak megküldeni. Ha bármelyik polgári
peres eljárás befejezésére 2015. július 31. napja után kerül sor, az elszámolás megküldésének a véghatárideje a polgári
peres eljárás befejezésétől számított hatvanadik nap.
(5) A pénzügyi intézménynek a 10. § (3) bekezdésben meghatározott esetben 2015. november 30-áig kell megküldenie
az elszámolást a fogyasztónak.
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(6) A pénzügyi intézménynek a 11. § (2) bekezdésben meghatározott esetben 2016. február 28. napjáig kell az elszámolást
a Nemzeti Eszközkezelőnek megküldenie.
(7) E § alkalmazásában a polgári peres eljárás befejezésének időpontja a bíróság eljárást befejező határozata jogerőre
emelkedésének napja, ha felülvizsgálati kérelem előterjesztésére került sor, a felülvizsgálati eljárás során hozott,
eljárást befejező határozat közlésének napja.
14. §		
A követeléskezelő a 7. § (2) bekezdésben meghatározott elszámolást a fogyasztó erre irányuló igényének benyújtásától
számított 30 napon belül köteles elvégezni.

10. Az elszámolás és az elszámolás közlése
15. §		
Ha a fogyasztó lakóhelye a fogyasztói kölcsönszerződésben megjelölttől vagy a fogyasztó által utoljára bejelentett
lakóhelytől eltér, a fogyasztónak be kell jelentenie az új lakóhelyét az elszámolásra köteles pénzügyi intézménynek.
Lakóhelyként azt a címet kell bejelenteni, amelyre a fogyasztó a pénzügyi intézmény küldeményeit várja.
16. §

(1) Az elszámolást a pénzügyi intézmény a fogyasztó részére, annak fogyasztói kölcsönszerződésben megjelölt, illetve
a 15. § szerinti bejelentett címére küldi meg tértivevényes levélben. A megküldés időpontjának az elszámolás postára
adásának időpontját kell tekinteni.
(2) Az elszámolást az MNB rendeletben meghatározott tartalommal és formában kell elkészíteni.
(3) Ha a pénzügyi intézmény valamennyi érintett fogyasztó számára megküldte az elszámolást, ennek tényét 15 napon
belül az internetes honlapján közzéteszi és azt egyidejűleg valamennyi bankfiókjában kifüggeszti. Ha a pénzügyi
intézménynek a 13. § alapján eltérő időpontokban kell elszámolnia a fogyasztóval, a közzétételt a 13. §-ban
meghatározott időpontok szerinti csoportosításban kell megtennie, azt követően, hogy az egyes csoportokban
valamennyi elszámolás megtörtént vagy nem kell elszámolni. A közzététel részletes tartalmi és formai követelményeit
az MNB rendeletben állapítja meg. Akkor is beáll a pénzügyi intézmény közzétételi kötelezettsége, ha a fogyasztó
helyébe lépő örökös személye bizonytalan, ezért számára az elszámolás megküldésére nem került sor, de a többi
érintett fogyasztó számára megküldésre került az elszámolás.

17. §

(1) Ha e rendelkezés hatálybalépése előtt a fogyasztói kölcsönszerződés teljesítésére irányuló kötelezettség megszűnt, és
az elszámolás alapján a pénzügyi intézménynek fizetési kötelezettsége keletkezik a fogyasztó felé, a fogyasztónak be
kell jelentenie azt a fizetési számlaszámot, amelyre az elszámolásban szereplő összeg utalását kéri vagy közölnie kell,
hogy az összeget a bankfiókban történő készpénzfizetés útján veszi át; a pénzügyi intézménynek erről a fogyasztó
részére tájékoztatást kell adnia.
(2) Ha az elszámolás a fogyasztói kölcsönszerződésben, illetve a fogyasztó által bejelentett lakóhelyről „cím nem
azonosítható”, „címzett ismeretlen”, „nem kereste”, „átvételt megtagadta”, „elköltözött”, „kézbesítés akadályozott”
vagy „bejelentve: meghalt” jelzéssel érkezik vissza vagy a fogyasztó az (1) bekezdésben meghatározott bejelentést
30 napon belül nem teszi meg, a fogyasztót megillető összeget a pénzügyi intézmény elkülönített számlán
– a polgári jog kötelmekre vonatkozó általános szabályai szerint elévülő követelésként – kezeli. A pénzügyi intézmény
az elkülönített számlán történő kezeléshez kapcsolódóan kezelési költséget nem számíthat fel, és a fogyasztó kamatot
nem igényelhet.

11. Az elszámolás felülvizsgálata
18. §

(1) Ha a fogyasztó a pénzügyi intézmény által a számára megküldött elszámolást vitatja – a (2) bekezdésben foglalt
kivétellel –, az elszámolás kézbesítésétől számított 30 napon belül panasszal élhet a pénzügyi intézmény felé. Ha
a fogyasztó a panasz benyújtásában akadályozva volt, a panaszt az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül,
de legkésőbb a panasz benyújtására nyitva álló határidőt követő 90 napig terjesztheti elő.
(2) Ha az elszámolás a fogyasztói kölcsönszerződésben, illetve a fogyasztó által bejelentett lakóhelyről „cím nem
azonosítható”, „címzett ismeretlen”, „nem kereste”, „átvételt megtagadta”, „elköltözött”, „kézbesítés akadályozott” vagy
„bejelentve: meghalt” jelzéssel érkezik vissza, a panasz az elszámolásról való tudomásszerzéstől számított 30 napon
belül, ha a fogyasztó a panasz benyújtásában akadályozva van, az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül,
de – a (4) bekezdés és a 31. § (2) bekezdés esetét ide nem értve – legkésőbb 2015. december 31. napjáig terjeszthető
elő.
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(3) A tudomásszerzés időpontja
a)
ha „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza: a kézbesítés második megkísérlését követő 5. munkanap,
b)
ha „átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza: a kézbesítés megkísérlésének napja,
c)
ha „cím nem azonosítható”, „címzett ismeretlen”, „elköltözött”, „kézbesítés akadályozott” vagy „bejelentve:
meghalt” jelzéssel érkezik vissza: a 16. § (3) bekezdés szerinti honlapon történő közzétételt követő harmincadik
nap.
(4) Ha a 16. § (3) bekezdés szerinti honlapon történő közzétételre 2015. december 31. napját követő időpontban kerül
sor, a (2) bekezdés szerinti panasz legkésőbb a honlapon történő közzétételt követő hatvan napon belül terjeszthető
elő.
(5) Ha az (1)–(4) bekezdésben foglaltak szerint a panasz előterjesztésére nem kerül sor, úgy kell tekintetni, hogy
az elszámolásban foglaltakat a fogyasztó elfogadja. Ezt követően az elszámolás nem vitatható.
19. §

(1) Ha a pénzügyi intézmény a fogyasztóval nem számolt el, és a fogyasztó álláspontja szerint a pénzügyi intézménynek
vele szemben a 2014. évi XXXVIII. törvény, illetve e törvény alapján elszámolási kötelezettsége áll fenn, panasszal élhet
a pénzügyi intézmény felé. A panaszt legkésőbb a 16. § (3) bekezdés szerinti honlapon történő közzétételt követő
60 napon belül, ha a fogyasztó a panasz benyújtásában akadályozva van, az akadály megszűnésétől számított 30
napon belül, de – a (2) bekezdés és a 31. § (2) bekezdés esetét ide nem értve – legkésőbb 2015. december 31. napjáig
terjesztheti elő.
(2) Ha a 16. § (3) bekezdés szerinti honlapon történő közzétételre 2015. december 31. napját követő időpontban kerül
sor, az (1) bekezdés szerinti panasz legkésőbb a honlapon történő közzétételt követő 60 napon belül terjeszthető elő.

20. §		
A 18. és 19. § szerinti panasz előterjesztésére és annak elintézésére – a 21. § (1) bekezdésben foglalt eltéréssel – a Hpt.
panaszkezelésre vonatkozó szabályait és a panaszkezelésre vonatkozó MNB rendelet szabályait kell alkalmazni.
21. §

(1) A Hpt. 288. § (8) bekezdése nem alkalmazható; a panasz elutasítása esetén a fogyasztónak – ha a panaszban foglaltakat
továbbra is fenntartja – a pénzügyi intézmény álláspontjának kézbesítésétől számított 30 napon belül a Pénzügyi
Békéltető Testület eljárását kell kezdeményeznie. Ha a kérelem benyújtásában akadályozva volt, akkor az akadály
megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a kézbesítéstől számított 6 hónapon belül kell az eljárást
kezdeményezni. Erről a pénzügyi intézmény a válaszában tájékoztatja a fogyasztót, és megadja a Pénzügyi Békéltető
Testület levelezési címét.
(2) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB törvény) szerinti Pénzügyi Békéltető
Testület eljárására vonatkozó szabályokat az e törvényben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
(3) A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának kezdeményezésekor a fogyasztó kérelmének tartalmaznia kell az arra
irányuló határozott kérelmet is, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület állapítsa meg, hogy
a)
az elszámolás az általa megjelölt helytelen adatot, illetve számítási hibát tartalmazza, és állapítsa meg a helyes
elszámolást, továbbá kötelezze a pénzügyi intézményt annak végrehajtására vagy
b)
a panasz nem volt elkésett és így a panasz elutasításának nem volt helye, ezért a pénzügyi intézmény
a panaszeljárás keretében a panasszal érdemben köteles foglalkozni és a panaszeljárást az arra irányadó
szabályok szerint lefolytatni vagy
c)
a pénzügyi intézménynek vele szemben az elszámolási kötelezettsége a 2014. évi XXXVIII. törvény, illetve
e törvény szerint fennáll, és kötelezze az elszámolásra.
(4) A (3) bekezdés c) pontja szerinti kérelem alapján indult eljárás során a Pénzügyi Békéltető Testület az elévülés
tekintetében csak a 6. § (2) és (4) bekezdésében foglalt feltételek fennállását vizsgálhatja.
(5) A kérelemben be kell mutatni
a)
a (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben a helytelen adatot, illetve számítási hibát és annak okát is,
b)
a (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben annak indokát, hogy a panasz miért nem volt elkésett,
c)
a (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben annak indokát, hogy a pénzügyi intézménynek vele szemben
az elszámolási kötelezettsége a 2014. évi XXXVIII. törvény, illetve e törvény szerint miért áll fenn
és ahhoz mellékelni kell az állítást alátámasztó iratokat.

22. §

(1) A Pénzügyi Békéltető Testület a 21. § (3) bekezdés szerinti kérelmet háromtagú tanácsban eljárva, az eljárás írásbeli
lefolytatásával bírálja el, azzal hogy bármelyik fél kérelmére meghallgatást kell tartani; erről a feleket értesíti és felhívja
a feleket, hogy ha kérik meghallgatás tartását, azt 8 napon belül írásban jelentsék be. A tanács egyezséget jóváhagyó
vagy kötelezést tartalmazó határozattal dönt, vagy a kérelmet elutasítja és az eljárást megszünteti.
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(2) Az eljáró tanács a meghallgatás kitűzött időpontjáról a feleket kellő időben – de legalább a meghallgatást 8 nappal
megelőzően – előzetesen írásban értesíti és a kérelem másolatát a pénzügyi intézménynek egyidejűleg megküldi.
Az eljáró tanács az értesítésben a pénzügyi intézményt felszólítja, hogy 15 napon belül válasziratban nyilatkozzon
a fogyasztó igényének jogosságáról és elektronikus adathordozón a Pénzügyi Békéltető Testület által megadott
formátumban küldje meg a fogyasztóval közölt elszámolást, továbbá az annak alapjául szolgáló adatokat. Az eljáró
tanács felhívja a pénzügyi intézményt arra is, hogy válasziratát közvetlenül a fogyasztónak is küldje meg és egyezségi
ajánlat esetén azt közölje. Ha a felek között a meghallgatást megelőzően egyezség születik, az egyezség tényéről
a pénzügyi intézmény az eljáró tanácsot értesíti, és az aláírt egyezséget 8 napon belül megküldi. Az írásbeli egyezség
kézhezvételét követően a tanács az egyezséget jóváhagyja, ha az megfelel a jogszabályoknak.
(3) A kérelmező és a pénzügyi szolgáltató hatásköri kifogást a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásával kapcsolatban sem
a válasziratában, sem a meghallgatáson nem terjeszthet elő.
(4) A Pénzügyi Békéltető Testület kötelezést tartalmazó határozata az érintett pénzügyi intézményt akkor is kötelezi, ha
sem általános, sem egyedi alávetést nem tett.
23. §

(1) Az MNB törvény 116. § (1) bekezdése alkalmazásának nincs helye, a fogyasztó vagy a pénzügyi intézmény a Pénzügyi
Békéltető Testület eljárását követően nemperes eljárásban a 24–29. §-ban foglaltak szerint a döntés megváltoztatását
kérheti.
(2) Az MNB törvény 116. § (2) bekezdését alkalmazni kell, azzal hogy az MNB törvény 116. § (3) bekezdésében foglaltak
mellett a fogyasztó vagy a pénzügyi intézmény a kötelezést tartalmazó határozat hatályon kívül helyezését akkor is
kérheti, ha az eljárás nem felelt meg e törvény rendelkezéseinek. A perben perújításnak nincs helye.

24. §		
A nemperes eljárásra – ha a 25–29. § másként nem rendelkezik – a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
(a továbbiakban: Pp.) szabályait a polgári nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel kell megfelelően
alkalmazni.
25. §

(1) A fogyasztó mint kérelmező az elszámolást készítő pénzügyi intézmény mint kérelmezett ellen, a Pénzügyi Békéltető
Testület eljárását követően, a Pénzügyi Békéltető Testület eljárást megszüntető döntésének vagy a 21. § (3) bekezdés
a) pontja szerinti kérelem alapján a helyes elszámolást megállapító határozatának a fogyasztó részére történő
kézbesítését követő 30 napon belül a Pénzügyi Békéltető Testület eljárást megszüntető döntésének vagy a helyes
elszámolást megállapító határozatának megváltoztatása iránt polgári nemperes eljárást kezdeményezhet. Ha
a fogyasztó a kérelem előterjesztésében akadályozva van, akkor az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül,
de legkésőbb 2016. október 31. napjáig kell a kérelmet előterjesztenie.
(2) A kérelmező a kérelmében kérheti, hogy a bíróság a kérelmet elutasító és az eljárást megszüntető döntést változtassa
meg és határozatában állapítsa meg, hogy
a)
az elszámolás a kérelmező által megjelölt helytelen adatot, illetve számítási hibát tartalmazza, és állapítsa meg
a helyes elszámolást, továbbá kötelezze a pénzügyi intézményt annak végrehajtására vagy
b)
a panasz nem volt elkésett és így a panasz elutasításának nem volt helye, ezért a pénzügyi intézmény
a panaszeljárás keretében a panasszal érdemben köteles foglalkozni és a panaszeljárást az arra irányadó
szabályok szerint lefolytatni vagy
c)
a pénzügyi intézménynek a kérelmezővel szemben az elszámolási kötelezettsége a 2014. évi XXXVIII. törvény,
illetve e törvény szerint fennáll és kötelezze a kérelmezettet az elszámolásra.
(3) Ha a Pénzügyi Békéltető Testület határozatában a fogyasztó kérelmétől eltérően állapítja meg a helyes elszámolást,
a kérelmező a kérelmében kérheti, hogy a bíróság a Pénzügyi Békéltető Testület helyes elszámolást megállapító
határozatát változtassa meg és határozatában állapítsa meg, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület elszámolása
helytelen adatot, illetve számítási hibát tartalmaz és állapítsa meg a helyes elszámolást, továbbá kötelezze a pénzügyi
intézményt annak végrehajtására.
(4) A kérelmező a (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdés szerinti kérelmében kizárólag olyan helytelen adat, illetve
számítási hiba megállapítását kérheti, melyre hivatkozással a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását is kérte, és abban
kizárólag olyan indokot jelölhet meg, melyre hivatkozással a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását is kérte.
(5) A kérelmező a (2) bekezdés b) pontja szerinti kérelmében kizárólag olyan indokot adhat elő annak alátámasztására,
hogy a panasz miért nem volt elkésett, melyre hivatkozással a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását is kérte.
(6) A kérelmező a (2) bekezdés c) pontja szerinti kérelmében kizárólag olyan indokot adhat elő annak alátámasztására,
hogy a pénzügyi intézménynek vele szemben az elszámolási kötelezettsége a 2014. évi XXXVIII. törvény, illetve
e törvény szerint miért áll fenn, melyre hivatkozással a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását is kérte.
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26. §

(1) Az elszámolást készítő pénzügyi intézmény, mint kérelmező a fogyasztó, mint kérelmezett ellen – a Pénzügyi Békéltető
Testület határozatának kérelmező részére történő kézbesítését követő – 30 napon belül polgári nemperes eljárást
kezdeményezhet a Pénzügyi Békéltető Testület határozatának megváltoztatása iránt.
(2) A kérelmező a kérelmében kérheti, hogy a bíróság a Pénzügyi Békéltető Testület határozatát változtassa meg és
határozatában állapítsa meg, hogy
a)
az elszámolás helyes vagy
b)
a panasz elkésett és ezért a panaszeljárást nem kell lefolytatni vagy
c)
a kérelmezőnek a kérelmezettel szemben az elszámolási kötelezettsége a 2014. évi XXXVIII. törvény, illetve
e törvény szerint nem áll fenn.
(3) A kérelmező kérelmében csak olyan indokot adhat elő kérelme alátámasztására, melyet már a Pénzügyi Békéltető
Testület eljárásában is előadott.

27. §

(1) A polgári nemperes eljárás lefolytatására a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes törvényszék székhelyén működő
járásbíróság illetékes. Belföldi lakóhely hiányában az illetékességet a fogyasztó tartózkodási helye alapozza meg;
ha a fogyasztó tartózkodási helye ismeretlen vagy külföldön van, az utolsó belföldi lakóhely irányadó, ha pedig
ez nem állapítható meg vagy a fogyasztónak belföldön lakóhelye nem is volt, az illetékességet a pénzügyi intézmény
székhelye alapítja meg.
(2) A kérelmet a Pénzügyi Békéltető Testülethez kell benyújtani. A Pénzügyi Békéltető Testület a kérelmet az ügy irataival
együtt, a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül a bírósághoz továbbítja.

28. §

(1) A polgári nemperes eljárásban a bíróság kizárólag azon iratok és adatok alapján dönt, amelyek a Pénzügyi Békéltető
Testület eljárása során rendelkezésre álltak, az eljárásban egyéb bizonyításnak nincs helye.
(2) A bírósági titkár első fokon önállóan, önálló aláírási joggal eljárhat, érdemi határozatot hozhat a polgári nemperes
eljárásban.
(3) A bíróság bármelyik fél kérelmére meghallgatást tart.
(4) A polgári nemperes eljárásban szünetelésnek, felfüggesztésnek nincs helye.
(5) A polgári nemperes eljárásban nincs helye felülvizsgálatnak és perújításnak.
(6) A kérelem benyújtásának a Pénzügyi Békéltető Testület határozata végrehajtására halasztó hatálya van.

29. §		
A Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárásban és a 23. § (1) bekezdése alapján lefolytatott nemperes eljárásban hozott
jogerős, az elszámolás tárgyában született határozat más polgári eljárásban nem vitatható.

12. Az elszámolás, az elszámolás közlése, felülvizsgálata követeléskezelő esetén
30. §

(1) Ha az elszámolás a 7. § szerint történik, mind az elszámolásra köteles pénzügyi intézmény, mind a követeléskezelő
elszámolásával szembeni felülvizsgálat a 18–29. § szerinti rendben külön érvényesíthető.
(2) Nem érinti a 7. § (2) szerinti elszámolási kötelezettséget az, ha az elszámolásra köteles pénzügyi intézmény elszámolását
a fogyasztó vitatja.
(3) Ha az elszámolásra köteles pénzügyi intézmény elszámolása a 18–29. § szerinti igényérvényesítés eredményeképpen
megváltozik, a fogyasztó kérheti, hogy a követeléskezelő az elszámolását – az elszámolásra köteles pénzügyi
intézmény új elszámolására figyelemmel – módosítsa. A módosított elszámolással szembeni felülvizsgálat a 18–29. §
szerinti rendben érvényesíthető.

13. Az örökössel való elszámolás egyes szabályai
31. §

(1) Ha a fogyasztó helyébe örökös lép, a követelésre az öröklés szabályai irányadók.
(2) Hagyatéki eljárás, póthagyatéki eljárás esetén a 18. § (2) bekezdésében és a 19. § (1) bekezdésében meghatározott,
az akadály megszűnésétől számított határidőt a hagyatéki eljárás, póthagyatéki eljárás befejezésétől kell számítani,
ha a pénzügyi intézmény részére a 16. § (3) bekezdése szerinti közzétételt követő 30 napon belül igazolható módon
bejelentésre kerül a hagyatéki eljárás, póthagyatéki eljárás megindítása vagy az, hogy a hagyatéki eljárás, póthagyatéki
eljárás már folyamatban van. Ha a hagyatéki eljárás, póthagyatéki eljárás befejezésére 2015. december 31. napját
követő időpontban kerül sor, a 18. § (2) bekezdése szerinti, illetve a 19. § (1) bekezdése szerinti panasz legkésőbb
a hagyatéki eljárás, póthagyatéki eljárás befejezését követő 60 napon belül terjeszthető elő.
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14. Ellenőrzési eljárás
32. §

(1) A Felügyelet az MNB törvény szerinti – hivatalból megindítható – ellenőrzési eljárás keretében vizsgálja, hogy
a pénzügyi intézmények a 2014. évi XXXVIII. törvényben és e törvényben, valamint az MNB rendeletben foglaltaknak
megfelelően jártak-e el.
(2) A 2014. évi XXXVIII. törvényben, az e törvényben és az MNB rendeletben meghatározott, a pénzügyi intézménynek
a fogyasztóval szemben tanúsítandó magatartására vonatkozó kötelezettségek az MNB törvény 81–89/B. §-a
tekintetében fogyasztóvédelmi rendelkezéseknek minősülnek.

15. A közérdekű keresettel indított perek
33. §

(1) A 2014. évi XXXVIII. törvény 6. § (2) bekezdése szerinti közérdekű keresettel indított per a Fővárosi Törvényszék
kizárólagos illetékességébe tartozik.
(2) A közérdekű keresettel indított perre a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. alcímében foglalt szabályokat kell megfelelően
alkalmazni a 34–36. §-ban meghatározott eltéréssel.

34. §

(1) Ha a Felügyelet keresetlevele 2015. február 14-e előtt érkezett be, azt ebből az okból elutasítani nem kell, hanem úgy
kell tekinteni, mintha a keresetlevél benyújtására 2015. február 14. napján került volna sor.
(2) A bíróságnak a keresetlevél beérkezésétől számított 15 napon belül kell megvizsgálnia a keresetlevelet, és döntenie
a keresetlevél elutasításáról vagy a tárgyalás kitűzéséről. A tárgyalást legkésőbb a keresetlevél vizsgálatától számított
tizenötödik napra kell kitűzni. A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy a keresetlevélnek az alperes részére való kézbesítése
a tárgyalás napját legalább 8 nappal megelőzze. A bíróság a keresetet 45 napon belül bírálja el, amely határidőt
a tárgyalás kitűzésétől kell számítani.
(3) A perben nem kell alkalmazni a 2014. évi XXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdését és 8. § (1) bekezdését.
(4) A Felügyelet személyes illetékmentessége erre az eljárásra is kiterjed.

35. §

(1) A 2014. évi XXXVIII. törvény 8. § (3)–(5) bekezdése helyett az e §-ban foglalt szabályokat kell alkalmazni.
(2) A Felügyeletnek egy keresetlevélben kell kérnie egy pénzügyi intézmény valamennyi – 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §
(2) bekezdése szerinti – ÁSZF szerződéses kikötései érvénytelenségének megállapítását.
(3) A Felügyelet kizárólag a 36. § (2) bekezdésében foglaltak megállapítását kérheti.
(4) A keresetlevélhez a Pp. 121. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak mellett csatolni kell a (2) bekezdés szerinti
ÁSZF-ek egy okiratba foglalt azon kivonatát, amely kizárólag azokat a szerződéses kikötéseket tartalmazza, amelyek
tekintetében a Felügyelet az érvénytelenség megállapítását kéri, a szerződéses kikötések esetén meg kell jelölni azt
az időszakot, amely alatt a pénzügyi intézmény a szerződéses kikötést alkalmazta. A kivonatban az egyes szerződéses
feltételek mellett fel kell tüntetni azon tényeket és bizonyítékokat, amelyek a Felügyelet szerint megalapozzák
a kereseti kérelemben foglaltakat. A keresetlevélhez továbbá elektronikus adathordozót kell csatolni, amely
tartalmazza a keresetlevélnek és mellékleteinek informatikai eszköz alkalmazásával megszerkesztett, szerkeszthető
formátumú változatát.

36. §

(1) A 2014. évi XXXVIII. törvény 11. §-a helyett az e §-ban foglalt szabályokat kell alkalmazni.
(2) A bíróság az eljárásban kizárólag azt vizsgálja, hogy a Felügyelet által tisztességtelennek tartott szerződéses kikötés
a 2014. évi XXXVIII. törvény 4. § (1) bekezdése szerint tisztességes-e.
(3) Ha a bíróság azt állapítja meg, hogy a Felügyelet által tisztességtelennek tartott szerződéses kikötés megfelel
a 2014. évi XXXVIII. törvény 4. § (1) bekezdése szerinti valamennyi feltételnek és ezért a szerződéses kikötés tisztességes,
a keresetet elutasítja.
(4) Ha a bíróság azt állapítja meg, hogy a Felügyelet által tisztességtelennek tartott szerződéses kikötés nem felel
meg a 2014. évi XXXVIII. törvény 4. § (1) bekezdése szerinti bármelyik feltételnek, és ezért a szerződéses kikötés
tisztességtelen, megállapítja, hogy a szerződéses kikötés tisztességtelen és ezért érvénytelen.

16. A szerződés érvénytelenségének vagy a szerződés egyes rendelkezései érvénytelenségének
(részleges érvénytelenség) megállapítása iránti perekre vonatkozó szabály alkalmazásának kizárása
37. §

(1) E törvény hatálya alá tartozó szerződések tekintetében a szerződés érvénytelenségének vagy a szerződés egyes
rendelkezései érvénytelenségének (a továbbiakban: részleges érvénytelenség) megállapítását a bíróságtól a fél csak
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az érvénytelenség következményeinek alkalmazására is kiterjedően kérheti. Ennek hiányában a keresetlevél, illetve
a kereset érdemben – eredménytelen hiánypótlási felhívást követően – nem bírálható el. Ha a fél kéri az érvénytelenség
vagy a részleges érvénytelenség jogkövetkezményének levonását, meg kell jelölnie, hogy milyen jogkövetkezmény
alkalmazását kéri. A jogkövetkezményre vonatkozóan a félnek határozott kérelmet kell előterjesztenie.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel a törvény hatálya alá tartozó szerződések tekintetében a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 239/A. § (1) bekezdése alapján, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. V. törvény 6:108. § (2) bekezdése alapján – ha annak e törvényben foglalt feltételei fennállnak – a szerződés
érvénytelenségének vagy részleges érvénytelenségének megállapítása iránt indult és folyamatban lévő eljárásokban
a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül el kell utasítani vagy az eljárásokat meg kell szüntetni. Nincs helye
a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának vagy az eljárás megszüntetésének, ha a fél a szerződés
érvénytelenségének vagy részleges érvénytelenségének megállapítása iránti kereseti kérelme mellett az eljárásban
más kereseti kérelmet is előterjesztett; ebben az esetben úgy kell tekinteni, hogy a megállapítás iránti kereseti
kérelmet nem tartja fenn. E szerint kell eljárni a felfüggesztés megszűnését követően folytatott eljárásokban is.
(3) Ha a folyamatban lévő eljárásban a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának már nincs helye, az eljárást
meg kell szüntetni, ha a fél a keresetét (viszontkeresetét) a bíróság erre irányuló hiánypótlási felhívásának kézbesítésétől
számított 30 napon belül nem változtatja meg, és nem kéri az érvénytelen szerződés érvénytelensége vagy részleges
érvénytelensége jogkövetkezményének levonását, továbbá nem jelöli meg, hogy milyen jogkövetkezmény
alkalmazását kéri. Nincs helye az eljárás megszüntetésének, ha a fél a szerződés érvénytelenségének vagy részleges
érvénytelenségének megállapítása iránti kereseti kérelme mellett az eljárásban más kereseti kérelmet is előterjesztett;
ebben az esetben úgy kell tekinteni, hogy a fél a megállapítás iránti kereseti kérelmet nem tartja fenn.

17. A felfüggesztett perekre vonatkozó szabályok
38. §

(1) A 2014. évi XXXVIII. törvény 16. § (1) bekezdése alapján külön törvényben meghatározott intézkedésig, de legkésőbb
2014. december 31. napjáig felfüggesztett eljárásokat a bíróság 2014. december 31. napjától külön törvényben
meghatározott intézkedésig, de legkésőbb 2015. december 31. napjáig ismételten hivatalból felfüggeszti.
(2) E rendelkezés hatálybalépését követően a 2014. évi XXXVIII. törvény 16. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy az eljárásokat a bíróság a külön törvényben meghatározott intézkedésig, de legkésőbb 2015.
december 31. napjáig függeszti fel hivatalból.

39. §		
Ha a 2014. évi XXXVIII. törvény 16. §-a alapján felfüggesztett eljárásban a szerződés érvénytelenségének vagy
részleges érvénytelenségének megállapítása iránti keresetet érvényesítenek az eljárást meg kell szüntetni, ha a fél
a keresetét (viszontkeresetét) az eljárás folytatásáról szóló tájékoztatás és a hiánypótlásra szóló felhívás kézbesítésétől
számított 30 napon belül nem változtatja meg, és nem kéri az érvénytelen szerződés érvénytelensége vagy részleges
érvénytelensége jogkövetkezményének levonását, továbbá nem jelöli meg, hogy milyen jogkövetkezmény
alkalmazását kéri. Nincs helye az eljárás megszüntetésének, ha a fél a szerződés érvénytelenségének vagy a szerződés
egyes rendelkezései érvénytelenségének vagy részleges érvénytelenségének megállapítása iránti kereseti kérelme
mellett az eljárásban más kereseti kérelmet is előterjesztett; ebben az esetben úgy kell tekinteni, hogy a fél
a megállapítás iránti kereseti kérelmet nem tartja fenn.
40. §

(1) Ha a peres felek – a 39. § szerinti per kivételével – legkésőbb az eljárás felfüggesztésének megszűnését követő első
tárgyalási napon
a)
egyezséget kötnek,
b)
a per megszüntetését közösen kérik,
a peres eljárás illetékét az állam viseli, ezen túlmenően mindegyik fél maga viseli a saját költségeit, a bíróság
e kérdésekről hivatalból határoz.
(2) Akkor is az állam viseli a peres eljárás illetékét – a 39. § szerinti per kivételével –, ha a felperes legkésőbb az eljárás
felfüggesztésének megszűnését követő első tárgyalási napon eláll a keresetétől és ennek folytán a per megszüntetésére
kerül sor. Ez esetben a Pp. 160. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a felperes az érdemi tárgyalás
megkezdését követően is jogosult az alperes hozzájárulása nélkül elállni, valamint mindegyik fél maga viseli a saját
költségeit.
(3) A per 39. § szerinti megszüntetetése esetén a peres eljárás illetékét az állam viseli, ezen túlmenően mindegyik fél
maga viseli a saját költségeit.
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(4) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 80. § (1) bekezdése szerint kell eljárni az (1)–(3) bekezdésben
meghatározott esetben is, akként, hogy a kiszabott, de még meg nem fizetett illeték törlésének, illetve a megfizetett
illeték visszatérítésének hivatalból van helye.

18. A végrehajtási eljárásokra vonatkozó szabályok
41. §

(1) A 2014. évi XXXVIII. törvény 17. §-ában foglalt szabályokat az ott szabályozott végrehajtási eljárásokban a pénzügyi
intézmény és a fogyasztó közötti elszámolás adós részére történő megküldésének bejelentését vagy a (3) vagy
(4) bekezdés szerinti bejelentést követő harmincadik nap elteltét követően nem kell alkalmazni.
(2) A végrehajtást kérőnek az elszámolás adós részére történő megküldését követő 30 napon belül kell az (1) bekezdés
szerinti bejelentést a végrehajtónak – ha a végrehajtható okirat a végrehajtónak még nem került megküldésre
a bejelentést a végrehajtást elrendelő bíróságnak, közjegyzőnek – megküldenie, valamint ahhoz mellékelnie kell
az elszámolást is, egyúttal meg kell tennie azokat az intézkedéseket, melyeket a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi
LIII. évi törvény a végrehajtást kérő részére előír.
(3) A (2) bekezdés szabályainak alkalmazásával azt is be kell jelenteni, ha a fogyasztói kölcsönszerződés tekintetében
e törvény rendelkezései szerint nem kell elszámolni.
(4) Ha a végrehajtást kérő követeléskezelő, és a fogyasztó nála nem kérte a 7. § (2) bekezdése szerinti elszámolást a 16. §
(3) bekezdése szerinti honlapon való közzétételt követő harminc napon belül, ezt kell bejelenteni a (2) bekezdés
szabályainak alkalmazásával.
(5) A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet 16. § (3) bekezdése alkalmazásának az (1) bekezdés
szerinti esetben nincs helye.
(6) A végrehajtónak a 2014. évi XXXVIII. évi törvény 17. §-a alapján szünetelő ügyként nyilvántartandó ügyek intézését
a (2) bekezdés szerinti bejelentés és melléklete végrehajtóhoz érkezésétől számított 60 napon belül kell megkezdenie.
(7) Ha a 2014. évi XXXVIII. törvény 17. §-ában szabályozott végrehajtási eljárásokban a 2014. évi XXXVIII. törvény 17. §-ában
foglalt szabályokat az (1) bekezdés alapján már nem kell alkalmazni és az eljárásban az adós részére korábban
részletfizetést engedélyeztek, az adósnak a még nem teljesített részleteket – ha kérte a 2014. évi XXXVIII. törvény
17. § (9) bekezdése szerint a 2014. évi XXXVIII. törvény 17. § (3) bekezdésének alkalmazását – a részletfizetés
engedélyezésének szabályai szerinti időszakonként kell megfizetnie.
(8) Ha a 2014. évi XXXVIII. törvény 17. §-ában szabályozott végrehajtási eljárásokban a 2014. évi XXXVIII. törvény 17. §-ában
foglalt szabályokat az (1) bekezdés alapján már nem kell alkalmazni és az eljárásban az adóssal szemben korábban
letiltást alkalmaztak – ha kérte a 2014. évi XXXVIII. törvény 17. § (9) bekezdése szerint a 2014. évi XXXVIII. törvény 17. §
(3) bekezdésének alkalmazását –, a levonás folytatása iránt intézkedni kell.
(9) Ha a végrehajtható okirat kiállítása még nem történt meg, és az elszámolás eredményeképpen a végrehajtást
kérő követelése a már előterjesztett végrehajtható okirat kiállítása iránti kérelemtől eltér, a végrehajtást kérő
köteles az elszámolás eredményének megfelelő tartalmú módosított végrehajtható okirat kiállítása iránti kérelmet
– a végrehajtható okirat kiállítása iránti kérelemre vonatkozó szabályok szerint és kellő példányszámban –
az elszámolás előterjesztésével egyidejűleg előterjeszteni; avagy ha az elszámolás eredményeképpen követelése
már nem áll fenn, akkor a már előterjesztett végrehajtható okirat kiállítása iránti kérelmet köteles visszavonni. Ezek
elmulasztása esetén a végrehajtást elrendelő bíróság, közjegyző a végrehajtható okirat kiállítása iránti kérelmet
elutasítja. Ha a végrehajtható okirat kiállítása már megtörtént, de annak a végrehajtó részére való megküldésére
még nem került sor, a végrehajtást elrendelő bíróság, közjegyző a végrehajtást kérő által előterjesztett elszámolást
a végrehajtható okirat mellékleteként a végrehajtónak megküldi.
(10) Ha végrehajtási ügy beterjesztésre került a bírósághoz, a végrehajtó az (1) bekezdés szerinti bejelentésről tájékoztatja
a bíróságot.
(11) A 2014. évi XXXVIII. törvény 17. §-ában szabályozott végrehajtási eljárásokban legkésőbb 2016. december
31. napját követően a 2014. évi XXXVIII. törvény 17. §-ában foglalt szabályokat nem kell alkalmazni, azzal hogy
ha eddig az időpontig a végrehajtást kérő nem teszi meg a (2)–(4) bekezdés szerinti bejelentést, a végrehajtás
– az e bekezdésben foglalt kivétellel – a bírósági végrehajtásról szóló 1994. LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 52. §
c) pontja alapján szünetel. Ha az adós részére részletfizetést engedélyeztek vagy a letiltás előjegyzését a munkáltató
(a járandóságot folyósító szerv) igazolta és más intézkedésre nincs lehetőség vagy nincs szükség, a részletfizetés,
illetve a letiltás tekintetében szükséges eljárási cselekmények, intézkedések foganatosíthatók.

1816
42. §

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

10. szám

(1) A Vht. 303. §-ában meghatározott lakóingatlan-kiürítés foganatosítása – a Vht. 182/A. §-ában foglalt rendelkezések
figyelembevételével – a pénzügyi intézmény és a fogyasztó közötti elszámolás adós részére történő megküldésének
végrehajtó részére történő bejelentését vagy a (2) vagy a (3) bekezdés szerinti bejelentést követő harmincadik napon
folytatható, a bejelentésre a 41. § (2) bekezdésének szabályait kell alkalmazni.
(2) A 41. § (2) bekezdés szabályainak alkalmazásával azt is be kell jelenteni, ha a fogyasztói kölcsönszerződés tekintetében
e törvény rendelkezései szerint nem kell elszámolni.
(3) Ha a végrehajtást kérő követeléskezelő és a fogyasztó nála nem kérte a 7. § (2) bekezdése szerinti elszámolást a 16. §
(3) bekezdése szerinti honlapon való közzétételt követő harminc napon belül, ezt kell bejelenteni a 41. § (2) bekezdés
szabályainak alkalmazásával.
(4) A Vht. 303. §-ában meghatározott lakóingatlan-kiürítés foganatosítása – a Vht. 182/A. §-ában foglalt rendelkezések
figyelembevételével – legkésőbb 2016. december 31. napját követően folytatható.

19. A zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítését szabályozó kormányrendelet
szabályainak alkalmazása
43. §

(1) A 2014. évi XXXVIII. törvény 18. §-ában szabályozott eljárásban a 2014. évi XXXVIII. törvény 18. §-ában foglalt
szabályokat a pénzügyi intézmény és a fogyasztó közötti elszámolás adós részére történő megküldését követő
harmincadik napot követően nem kell alkalmazni.
(2) A 2014. évi XXXVIII. törvény 18. §-ában szabályozott eljárásban a 2014. évi XXXVIII. törvény 18. §-ában foglalt
szabályokat annak megállapítását követő harmincadik napot követően nem kell alkalmazni, hogy a fogyasztói
kölcsönszerződés tekintetében e törvény rendelkezései szerint nem kell elszámolni.
(3) A 2014. évi XXXVIII. törvény 18. §-ában szabályozott eljárásban a 2014. évi XXXVIII. törvény 18. §-ában foglalt
szabályokat annak megállapítását követő harmincadik napot követően nem kell alkalmazni, hogy a követeléskezelőnél
a fogyasztó nem kérte a 7. § (2) bekezdése szerinti elszámolást a 16. § (3) bekezdése szerinti honlapon való közzétételt
követő harminc napon belül.
(4) A 2014. évi XXXVIII. törvény 18. §-ában szabályozott eljárásban az ott meghatározott szabályokat legkésőbb
2016. december 31. napját követően nem kell alkalmazni.

20. Az elszámolással kapcsolatos számviteli szabályok
44. §		
A 2014. évi XXXVIII. törvény és e törvény végrehajtása következtében a fogyasztóknak – az előző üzleti évekkel
kapcsolatosan – túlfizetésként elszámolt, megtérített összeg a pénzügyi intézménynél a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény szerinti jelentős összegű hibának minősül, azzal hogy azt – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 19. §
(3) bekezdésének és 37. § (5) bekezdésének előírásaitól eltérően – a jóváírás (elszámolás), a kifizetés (megtérítés)
üzleti évének tárgyidőszaki ráfordításai között, rendkívüli ráfordításként kell elszámolni. Az előző üzleti évekkel
kapcsolatosan túlfizetésként elszámolt, megtérített összeg tekintetében nem kell alkalmazni а számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 170. §-ának rendelkezéseit.

21. Egyoldalú kamatemelés, költségemelés, díjemelés tilalma, és a fogyasztói kölcsönszerződések
körében a felmondás tekintetében érvényesülő speciális szabályozás
45. §

(1) A pénzügyi intézmény fogyasztói kölcsönszerződések tekintetében külön törvényben meghatározott időpontig, de
legkésőbb 2016. április 30. napjáig nem jogosult egyoldalú kamatemelésre, költségemelésre vagy díjemelésre.
(2) A fogyasztói kölcsönszerződést a fogyasztót terhelő fizetési kötelezettség nem teljesítése miatt a pénzügyi
intézmény az e törvény szerinti elszámolás fogyasztó részére való megküldését követő hatállyal mondhatja fel, illetve
a fogyasztóval szembeni hátralékos követelése ilyen hatállyal válhat egy összegben esedékessé.
(3) A (2) bekezdés szerinti felmondás az elszámolás megküldését követő napon, de legkésőbb 2016. december
31. napján és abban az esetben válik hatályossá, ha a fogyasztóval szemben az elszámolás eredményeként is
fennállnak a felmondás, illetve a részletekben történő teljesítés jogának elvesztése alapjául szolgáló törvényes, illetve
szerződéses feltételek.
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22. Záró rendelkezések
46. §		
Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Bank elnöke – az MNB törvény 4. § (7) bekezdésében rögzített, a Magyar
Nemzeti Bank makroprudenciális, így különösen a rendszerszintű kockázatok megelőzésével kapcsolatos és a 4. §
(9) bekezdésének a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében –, hogy rendeletben határozza meg
a)
az elszámolás módszertanának részletes szabályait és annak képleteit,
b)
a fogyasztói követelésből levonható kedvezmények elszámolásának szabályait, módját és annak képleteit,
c)
az elszámolás részletes tartalmi és formai követelményeit,
d)
az elszámolási fordulónapokat,
e)
a pénzügyi teljesítésre vonatkozó teljesítési határidőket,
f)
a végelszámolás és a felszámolási eljárás alatt álló pénzügyi intézmény esetében az elszámolás során az MNB
rendeletben meghatározott becslési módszertant,
g)
az elszámolással kapcsolatos honlapon való közzététel tartalmi és formai követelményeit, és
h)
az elszámoláshoz és az elszámolással kapcsolatos igényérvényesítéshez szükséges egyéb részletes szabályokat.
47. §

(1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. október 15. napján lép hatályba.
(2) E törvény 1–45. §-a és 48–51. §-a 2014. november 1. napján lép hatályba.

48. §		
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 7. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A magánszemély adókötelezettségét – bármely adóévre vonatkozóan – nem érinti az a részére – bármely
időpontban – kifizetett (megtérített), jóváírt (túlfizetésként elszámolt) vagyoni érték, amely e magánszemélyt
a) a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával
kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény és a Kúriának a pénzügyi intézmények
fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló
2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló törvény vagy
b) a fogyasztói kölcsönszerződések tisztességtelenségével összefüggésben indított egyedi perek pernyertességét
követően, a pénzügyi intézménnyel való elszámolás
alapján illeti meg.”
49. §		
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény a következő 29/ZS. §-sal egészül ki:
„29/ZS. § (1) Ha a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi
határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: 2014. évi
XXXVIII. törvény) és a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi
határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás
szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: elszámolási törvény,
a 2014. évi XXXVIII. törvény és az elszámolási törvény együtt: Törvények) végrehajtása miatt – figyelemmel az elszámolási
törvény 44. §-ában foglaltakra – a társasági adóban, társas vállalkozások különadójában, a helyi iparűzési adóban,
az innovációs járulékban, a pénzügyi szervezetek különadójában a 2008–2014. adóévekre bevallott és megfizetett
adó (a továbbiakban: összes bevallott adó) csökkentésének az adózás rendjéről szóló törvény szerinti önellenőrzés
vagy ismételt ellenőrzés alkalmazásával azért lenne helye, mert az a számviteli beszámolóval lezárt 2008–2014.
üzleti éveknek az említett adók alapját képező bevételeire, ráfordításaira és a 2009. üzleti év mérlegfőösszegére
vonatkozna, akkor – önellenőrzés, ismételt ellenőrzés helyett – az adózó azzal az összeggel, amellyel a Törvények
végrehajtása miatti önellenőrzés, ismételt ellenőrzés esetén az összes bevallott adót csökkentené (a továbbiakban e §
alkalmazásában: különbözet), a 2015. adóévi fizetendő társasági adót csökkenti.
(2) Ha a különbözet összege több, mint a 2015. adóévi fizetendő társasági adó összege, akkor a fennmaradó
különbözet a soron következő adóévek társasági adóját csökkenti, a 2015. adóévet követő adóévekben összesen
legfeljebb a fennmaradó különbözet erejéig.
(3) Az adóalany a 2015. adóévi társasági adóelőleg kiegészítésről tett bevallásban feltünteti, a 2015. adóévi társasági
adóbevallásban bevallja az (1) bekezdésben említett adónként és adóévenként – a helyi iparűzési adó esetén
azon településenként is, ahol az adóalanyt az adóévben helyi iparűzési adókötelezettség terhelte – a helyesbített
adóalapot és adót, amelyeket egyébként az önellenőrzés esetén is kellene, illetve amelyeket ismételt ellenőrzés
esetén a határozat tartalmazna.
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(4) Az elszámolási törvény 44. §-a szerint 2015. adóévben elszámolt rendkívüli ráfordítás a 8. § (1) bekezdés d) pontjának
alkalmazásában а pénzügyi intézménynek minősülő adózónál nem а vállalkozási tevékenység érdekében felmerült
ráfordításnak minősül.
(5) Növeli az adózás előtti eredményt a pénzügyi intézménynél a Törvények végrehajtására tekintettel képzett bármely
céltartalék, céltartalékot növelő összeg következtében elszámolt ráfordítás, feltéve, hogy azzal összefüggésben
az adózó a 8. § (1) bekezdés a) pontja alapján nem növelte az adózás előtti eredményét.
(6) Csökkenti az adózás előtti eredményt a pénzügyi intézménynél a Törvények végrehajtására tekintettel képzett
bármely céltartalék felhasználása miatt az adóévben elszámolt bevétel, feltéve, hogy azzal összefüggésben az adózó
a 7. § (1) bekezdés b) pontja alapján nem csökkentette az adózás előtti eredményét.
(7) A pénzügyi intézménynek minősülő adózó által a kapcsolt vállalkozásának minősülő pénzügyi intézmény
részére kizárólag a Törvények végrehajtása következtében, azzal közvetlen összefüggésben felmerült költségek,
ráfordítások fedezetére visszafizetési kötelezettség nélkül, 2015. december 31-ig adott támogatás, juttatás alapjául
szolgáló szerződésre, megállapodásra nem terjed ki e törvénynek a kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak
módosítására irányadó jogszabályi rendelkezései hatálya.
(8) A (7) bekezdés hatálya alá tartozó támogatás, juttatás adóévi ráfordításként elszámolt összege a 8. § (1) bekezdés
d) pontjának alkalmazásában a pénzügyi intézménynek minősülő adózónál a vállalkozási tevékenység érdekében
felmerült ráfordításnak minősül.
(9) Az (5)–(6) bekezdést a 2014. adóévi adókötelezettség megállapítása során is alkalmazni kell.
(10) Az elszámolási törvény 44. §-ának és az (1)–(8) bekezdés rendelkezéseit az elszámolási törvény hatálybalépésekor
folyamatban lévő önellenőrzések esetében is alkalmazni kell.”
50. §		
Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról 2006. évi LIX. törvény 4. §-a a következő (5a) bekezdéssel
egészül ki:
„(5a) A pénzügyi intézmény által az (5) bekezdés alapján az elszámolás napját megelőzően megfizetett járadék
összegét nem érinti a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi
határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás
szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló törvény szerinti elszámolás.”
51. §

(1) A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló
2011. törvény LXXV. törvény 5. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a hiteladós előtörlesztést teljesít, az előtörlesztett összeget – amennyiben a devizakölcsönből eredő tartozása
a hiteladósnak még fennáll, a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi
határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás
szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 12. § (1) bekezdésében szabályozott
előtörlesztés kivételével – a devizakölcsön előtörlesztéseként kell elszámolni. A pénzügyi intézmény a devizakölcsönre
vonatkozó teljes előtörlesztést abban az esetben fogadja el, ha az előtörlesztett összeg a gyűjtőszámlahitelre
vonatkozó hitelkeretszerződésből eredő tartozás teljes megfizetését is fedezi. A devizakölcsön részleges vagy teljes
előtörlesztésére – törvény eltérő rendelkezése hiányában – annak tényleges elszámolásakor a pénzügyi intézmény
által alkalmazott törlesztési árfolyamon kerülhet sor.”
(2) A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló
2011. törvény LXXV. törvény a következő 16. §-sal egészül ki:
„16. § (1) A 2/A. § (1) bekezdése alapján az elszámolás napját megelőzően a magyar állam által megtérített mentesített
követelésrész összegét nem érinti a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó
jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített
elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló törvény szerinti elszámolás.
(2) A 13/A. §-ban meghatározott támogatás összegét nem érinti a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói
kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi
XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló törvény szerinti
elszámolás.”
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(1) A 2014. évi XXXVIII. törvény 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) E törvény alkalmazásában fogyasztói kölcsönszerződésnek minősül – az (1) bekezdésben foglaltakon
túl – a pénzügyi intézmény és a fogyasztó között létrejött deviza alapúnak nem minősülő deviza hitel- vagy
kölcsönszerződés, pénzügyi lízingszerződés, ha azt az (1) bekezdésben meghatározott időpontok között kötötték, és
annak részévé a 4. § (1) bekezdése szerinti kikötést is tartalmazó általános szerződési feltétel vagy egyedileg meg nem
tárgyalt szerződési feltétel vált.”
(2) A 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E törvény hatálya nem terjed ki:
a) a hitelkártyához vagy fizetési számlához kapcsolódó és
b) az állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú forint alapú
kölcsönszerződésre.”
(3) A 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a pénzügyi intézmény végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt áll, az e törvény szerinti kötelezettségek
a végelszámolót, illetve a felszámolót terhelik. A felszámolási zárómérleg – illetve végelszámolás esetében
a végelszámolás időszakáról a számviteli beszámoló – elkészítésére akkor kerülhet sor, ha az e törvény és a külön
törvény szerinti elszámolási kötelezettségek teljesítése megtörtént. A külön törvényben meghatározott eljárásokban
teljesített elszámolással összefüggésben a fogyasztói követelést, illetve a Nemzeti Eszközkezelő részére járó
visszatérítési igényt a felszámoló, illetve a végelszámoló külön hitelezői bejelentés nélkül, elismert követelésként
veszi nyilvántartásba és igazolja vissza. Ha az elszámolási kötelezettséggel vagy azzal összefüggésben a külön
törvény szerinti felülvizsgálatra vagy perre kerül sor, az eljárásoknak a külön törvényben meghatározott befejezését
követő hatvan napon belül kell az ezek alapján megállapított hitelezői követeléseket nyilvántartásba venni és erről
a visszaigazolást az érintetteknek megküldeni.”
(4) A 2014. évi XXXVIII. törvény 1. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Ahol az (1a) bekezdés szerinti fogyasztói kölcsönszerződésből ered a követelés, a (6) bekezdés szerinti követelés
elévülése e rendelkezés hatálybalépésének napjától a 3. § (5) bekezdése és a 4. § (3) bekezdése szerinti külön
törvényben meghatározott időpontig nyugszik.”
(5) A 2014. évi XXXVIII. törvény 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A pénzügyi intézménynek a fogyasztóval külön törvényben meghatározott módon kell elszámolnia.”
(6) A 2014. évi XXXVIII. törvény 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződéses kikötés semmis, ha a pénzügyi intézmény a 8. § (1) bekezdés szerinti
határidőben nem kezdeményezte a polgári peres eljárás lefolytatását vagy a bíróság a keresetet elutasítja vagy a pert
megszünteti, kivéve ha a szerződéses kikötés esetében a 6. § (2) bekezdés szerinti peres eljárás megindításának lehet
helye, de az eljárás nem került megindításra vagy az eljárás megindításra került, de a bíróság nem állapította meg
a (2a) bekezdés szerint a szerződéses kikötés semmisségét.”
(7) A 2014. évi XXXVIII. törvény 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdés szerinti szerződéses kikötés semmis, ha a bíróság annak semmisségét az elszámolásról szóló
külön törvény alapján a Felügyelet által indított közérdekű keresettel indított perben megállapította.”
(8) A 2014. évi XXXVIII. törvény 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) és a (2a) bekezdésben foglalt esetben a pénzügyi intézménynek a fogyasztóval külön törvény szerint
meghatározott módon kell elszámolnia.”
(9) A 2014. évi XXXVIII. törvény 5. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A pénzügyi intézménynek 2014. november 30. napjáig meg kell vizsgálnia az 1. § (1a) bekezdése szerinti fogyasztói
kölcsönszerződés részévé váló azon ÁSZF-eket, melyekben szerepel az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét
tartalmazó szerződéses kikötés.
(4) A pénzügyi intézménynek 2014. november 30. napjáig be kell jelentenie a Felügyelet részére valamennyi (3) bekezdés
szerinti szerződéses kikötést tartalmazó ÁSZF-et, és nyilatkoznia kell arról, hogy az azokban foglalt szerződéses kikötést
tisztességesnek vagy tisztességtelennek tekinti-e, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződéses kikötések
alapján sor került-e egyoldalú kamat-, díj- vagy költségemelést eredményező szerződésmódosításra. A bejelentéshez
a Felügyelet részére mellékelni kell a szerződéses kikötéssel érintett szerződések azonosítási számát és az érintett
szerződés alapján fennálló követelések összegét.”
(10) A 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Ha a pénzügyi intézmény a vizsgálat során azt állapítja meg, hogy az általa alkalmazott valamely ÁSZF
tartalmaz olyan szerződéses kikötést, mely esetében a 4. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésre figyelemmel
vélelmezni kell a szerződéses kikötés tisztességtelenségét, de a pénzügyi intézmény álláspontja szerint a szerződéses
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(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)
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kikötés tisztességes, a vélelem megdöntése iránt – ha a (2) bekezdés eltérően nem rendelkezik – a 6. alcímben foglalt
szabályok szerint polgári peres eljárást indíthat.
(2) A forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vagy az 1. § (1a) bekezdése szerinti fogyasztói kölcsönszerződések
esetén a 2010. november 26-át követően közzétett ÁSZF-ek vagy a korábbi ÁSZF-ek 2010. november 26-át követően
közzétett módosításai vonatkozásában nem kell vélelmezni a 4. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésre figyelemmel
a szerződéses kikötés tisztességtelenségét. A Felügyelet a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény
szerinti eljárásokat folytathatja le és 2015. február 14. és február 28. között hivatalból közérdekű keresettel pert
indíthat; a határidő jogvesztő. A közérdekű keresettel indított perre a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói
kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi
XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló törvényben foglalt
szabályokat kell alkalmazni.”
A 2014. évi XXXVIII. törvény 7. § (7) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(A perben nincs helye)
„k) perújításnak.”
A 2014. évi XXXVIII. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénzügyi intézmény 6. § szerinti polgári peres eljárást megindító keresetlevelének, ha a per tárgyát képező ÁSZF kikötést)
„b) forint alapú hitel- vagy kölcsönszerződés, pénzügyi lízingszerződés esetén alkalmazták 2010. november 26-án
vagy azt megelőzően, 2015. január 5. napja és január 12. napja között,”
(kell a bírósághoz beérkeznie, a határidő jogvesztő.)
A 2014. évi XXXVIII. törvény 8. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A pénzügyi intézmény 6. § szerinti polgári peres eljárást megindító keresetlevelének, ha a per tárgyát képező ÁSZF kikötést)
„c) az 1. § (1a) bekezdése szerinti fogyasztói kölcsönszerződés esetén alkalmazták 2010. november 26-án vagy azt
megelőzően, 2015. január 5. napja és január 12. napja között”
(kell a bírósághoz beérkeznie, a határidő jogvesztő.)
A 2014. évi XXXVIII. törvény 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti esetben a keresetlevél 2015. január 5. napja előtt érkezett be
a bírósághoz, azt ebből az okból elutasítani nem kell, hanem úgy kell tekinteni, mintha a keresetlevél benyújtására
2015. január 5. napján került volna sor.”
A 2014. évi XXXVIII. törvény 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A pénzügyi intézménynek – a (3a) bekezdésben foglalt eltéréssel – egy keresetlevélben kell kérnie az általa
alkalmazott valamennyi ÁSZF 4. § (1) bekezdése szerinti szerződéses kikötései érvényességének megállapítását.
A keresetlevélben azt az időszakot is meg kell jelölni, amely alatt a pénzügyi intézmény a szerződéses kikötést
alkalmazta.”
A 2014. évi XXXVIII. törvény 8. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A pénzügyi intézménynek egy keresetlevélben kell kérnie az általa alkalmazott valamennyi olyan ÁSZF 4. §
(1) bekezdése szerinti szerződéses kikötései érvényességének megállapítását, melyek esetében a keresetlevélnek
2015. január 5. napja és január 12. napja között kell a bírósághoz megérkeznie. A keresetlevélben azt az időszakot is
meg kell jelölni, amely alatt a pénzügyi intézmény a szerződéses kikötést alkalmazta.”
A 2014. évi XXXVIII. törvény 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A keresetlevélhez a Pp. 121. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak mellett csatolni kell a (3) bekezdés szerinti
ÁSZF-ek egy okiratba foglalt azon kivonatát, amely kizárólag azokat a szerződéses kikötéseket tartalmazza, amelyek
tekintetében a pénzügyi intézmény az érvényesség megállapítását kéri, a szerződéses kikötések esetén meg kell
jelölni azt az időszakot, amely alatt a pénzügyi intézmény a szerződéses kikötést alkalmazta. A kivonatban az egyes
szerződéses feltételek mellett fel kell tüntetni azon tényeket és bizonyítékokat, amelyek a pénzügyi intézmény
szerint megalapozzák a kereseti kérelemben foglaltakat. A keresetlevélhez továbbá elektronikus adathordozót kell
csatolni, amely tartalmazza a keresetlevélnek és mellékleteinek informatikai eszköz alkalmazásával megszerkesztett,
szerkeszthető formátumú változatát.”
A 2014. évi XXXVIII. törvény 10. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A bíróságnak a 8. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetben a keresetlevél beérkezésétől számított 30 napon
belül kell megvizsgálnia a keresetlevelet és dönteni a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításáról, vagy
a tárgyalás kitűzéséről. Ha a bíróság a keresetlevelet nem utasítja el idézés kibocsátása nélkül, a 9. § (3) bekezdése
szerinti határidőt a tárgyalás kitűzésétől kell számítani.”
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(19) A 2014. évi XXXVIII. törvény 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) A bíróság a külön törvényben meghatározott intézkedésig, de legkésőbb 2014. december 31. napjáig
hivatalból felfüggeszti – a 6. § (2) bekezdése szerinti közérdekű keresettel indított per és a 6. alcímben szabályozott
per kivételével – azt a peres eljárást, amelynek a tárgya részben vagy egészben a 3. § (1) bekezdése vagy a 4. §
(1) bekezdése szerinti szerződéses kikötés, illetve amely pert az ilyen szerződéses kikötésen is alapuló követelés
érvényesítése iránt a pénzügyi intézmény indított a fogyasztóval szemben. A bíróság a felfüggesztés tárgyában
tárgyaláson kívül is határozhat. Az eljárás felfüggesztésére a Pp. 155. §-ában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell,
azzal hogy a felfüggesztést elrendelő bírósági határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.
(2) A bíróság a külön törvényben meghatározott intézkedésig, de legkésőbb 2015. december 31. napjáig hivatalból
felfüggeszti – a 6. § (2) bekezdése szerinti közérdekű keresettel indított per és a 6. alcímben szabályozott per kivételével
– azt a peres eljárást is, amelynek a tárgya részben vagy egészben a 4. § (1) bekezdése szerinti szerződéses kikötés,
illetve amely pert az ilyen szerződéses kikötésen is alapuló követelés érvényesítése iránt a pénzügyi intézmény indított
a fogyasztóval szemben, ha a 4. § (1) bekezdése szerinti szerződéses kikötés az 1. § (1a) bekezdése szerinti fogyasztói
kölcsönszerződésben szerepel. A felfüggesztésre az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni.”
(20) A 2014. évi XXXVIII. törvény 17. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) E § alkalmazásában – a (2) bekezdésben foglaltak mellett – kölcsönszerződés: pénzügyi intézmény és fogyasztó
mint adós vagy adóstárs által kötött, deviza alapúnak nem minősülő deviza hitel- vagy kölcsönszerződés, pénzügyi
lízingszerződés.”
(21) A 2014. évi XXXVIII. törvény 17. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A végrehajtást kérő, illetve az adós kérheti annak megállapítását, hogy a kölcsönszerződésben nem szerepel a 3. §
(1) bekezdése, illetve a 4. § (1) bekezdése szerinti szerződéses kikötés. A kérelmet a végrehajtónál kell benyújtani,
aki azt – elbírálás végett – az ügy irataival együtt beterjeszti a végrehajtást foganatosító bírósághoz. A kérelmet
a végrehajtást foganatosító bíróság a végrehajtási kifogás elbírálásának szabályai szerint bírálja el.”
(22) A 2014. évi XXXVIII. törvény 17. § (10) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(E törvény rendelkezései nem akadályozzák azt, hogy)
„c) a kölcsönszerződések esetén a végrehajtás elrendelésére (a végrehajtási eljárásba bekapcsolódásra irányuló
kérelem elbírálására) sor kerüljön és a végrehajtás elrendelése (a végrehajtási eljárásba bekapcsolódásra irányuló
kérelem elbírálása) körébe tartozó eljárási cselekmények, nyilatkozatok megtehetőek legyenek.”
(23) A 2014. évi XXXVIII. törvény a következő 22. §-al egészül ki:
„22. § (1) Ha a 17. § (2) bekezdése szerinti kölcsönszerződések esetén a végrehajtás elrendelése (a végrehajtási
eljárásba bekapcsolódásra irányuló kérelem elbírálása) iránti kérelmet 2014. július 26. napját követően nyújtották be,
és 2014. október 15. napjáig nem került sor a végrehajtás elrendelésére (a végrehajtási eljárásba bekapcsolódásra
irányuló kérelem elbírálására), a végrehajtás elrendelése (a végrehajtási eljárásba bekapcsolódásra irányuló kérelem
elbírálása) iránt 2014. december 15. napjáig kell intézkedni.
(2) E törvénynek a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi
határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás
szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított
1. § (2) bekezdése szerinti kölcsönszerződések esetén a 16. § alapján felfüggesztett eljárásokat a fél kérelmére folytatni
kell; a bíróságnak a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül kell a folytatás iránt intézkednie.
(3) E törvénynek a Módtv.-nyel megállapított 1. § (2) bekezdése szerinti kölcsönszerződések esetén a végrehajtást kérő
vagy az adós a 17. § (7)–(8) bekezdése szerinti eljárás lefolytatását kérheti, a kérelmet a bíróság soron kívül bírálja el.
(4) E törvénynek a Módtv.-nyel megállapított 1. § (2) bekezdése szerinti kölcsönszerződések esetén a 18. §-ban foglalt
szabályokat 2014. december 15. napjától nem kell alkalmazni.”
(24) A 2014. évi XXXVIII. törvény 5. § (2) bekezdésében a „Felügyelet részére valamennyi” szövegrész helyébe a „felügyeleti
és fogyasztóvédelmi jogkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) részére valamennyi”
szöveg lép.
(25) Hatályát veszti a 2014. évi XXXVIII. törvény 3. § (4) és (6) bekezdése.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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A nemzetgazdasági miniszter 30/2014. (X. 9.) NGM rendelete
az egyszerűsített felszámolás során a felszámolói díj kiegészítéséhez, valamint egyes végelszámolói
készkiadásokhoz nyújtott költségvetési támogatás központi költségvetéssel történő elszámolásának
és folyósításának szabályairól szóló 37/2012. (XII. 17.) NGM rendelet módosításáról
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § (2) bekezdésében és
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény 73. § (3) bekezdésében,
a 2. § tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85. § (8) bekezdésében,
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § (2) bekezdésében és
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény 73. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az egyszerűsített felszámolás során a felszámolói díj kiegészítéséhez, valamint egyes végelszámolói készkiadásokhoz
nyújtott költségvetési támogatás központi költségvetéssel történő elszámolásának és folyósításának szabályairól
szóló 37/2012. (XII. 17.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Gazdasági Hivatal negyedévente összesített kimutatást készít
a) a végelszámoló meg nem térült és igazolt készkiadásairól, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és
a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 131/A. § (6) bekezdésében,
b) a Bérgarancia biztos meg nem térült és igazolt készkiadásairól és munkadíjáról, a Ctv. 117/A. § (5) bekezdésében,
c) a végelszámoló meg nem térült, igazolt készkiadásairól és munkadíjáról, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 9/J. § (5) bekezdésében
meghatározott összeghatárig való kiegészítés érdekében.”
2. §		
Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az államháztartásért felelős miniszter az összesített kimutatás beérkezésétől számított 15 munkanapon belül
intézkedik az 1. és 2. § szerinti kimutatások alapján járó kifizetéseknek a központi költségvetés Magyar Államkincstárnál
vezetett 10032000-01457058 számú, „Egyéb pénzügyi elszámolások” kiadási számláról
a) a Cstv. 59. § (5) bekezdése szerinti esetben a Gazdasági Hivatal 10032000-01483013-25000007 számú,„Egyszerűsített
felszámolási” letéti számlájára,
b) a 2. § a) pontja szerinti esetben a Gazdasági Hivatal 10032000-01483013-28000006 számú, „Végelszámolási
munkadíj” letéti számlájára,
c) a 2. § b) pontja szerinti esetben a Gazdasági Hivatal 10032000-01483013-29000009 számú, „Bérgarancia biztos
fedezet” letéti számlájára,
d) a 2. § c) pontja szerinti esetben a Gazdasági Hivatal 10032000-01483013-27000003 számú, „Egyesületek, civil
szervezetek megszüntetése” letéti számlájára
történő átutalásáról.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter
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Az ING Önkéntes Nyugdíjpénztár közleménye
a 2014. tevékenység lezáró beszámolójának közzétételéről
MÉRLEG – Eszközök
Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

Megnevezés

Megállapított
eltérések
(+, –)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Előző évi
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

1

4

5

6

c

f

g

h

001

73OME1

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

70 858 394

74 849 723

0

74 849 723

002

73OME11

A) Befektetett eszközök

43 601 975

52 644 855

0

52 644 855

003

73OME111

I. Immateriális javak

0

0

0

0

004

73OME1111

1. Vagyoni értékű jogok

0

0

0

0

005

73OME1112

2. Szellemi termékek

0

0

0

0

006

73OME1113

3. Immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

0

007

73OME1114

4. Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

0

008

73OME112

II. Tárgyi eszközök

0

4 201

0

4 201

009

73OME1121

1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

0

0

0

0

010

73OME1122

2. Tartós befektetési célú ingatlanok
és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

0

0

0

011

73OME1123

3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

0

4 201

0

4 201

012

73OME1124

4. Beruházások, felújítások

0

0

0

0

013

73OME1125

5. Beruházásokra adott előlegek

0

0

0

0

014

73OME1126

6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete

0

0

0

0

015

73OME1127

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

016

73OME113

III. Befektetett pénzügyi eszközök

43 601 975

52 640 654

0

52 640 654

017

73OME1131

1. Egyéb tartós részesedések

1 792 759

1 432 753

0

1 432 753

018

73OME1132

2. Egyéb tartósan adott kölcsön

602

0

0

0

019

73OME1133

3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38 525 193

50 095 674

0

50 095 674

020

73OME11331

3.1. Kötvények

746 890

0

0

0

021

73OME11332

3.2. Állampapírok

37 778 303

50 095 674

0

50 095 674

022

73OME11333

3.3. Befektetési jegyek

0

0

0

0

023

73OME11334

3.4. Jelzáloglevél

0

0

0

0

024

73OME11335

3.5. Egyéb értékpapírok

0

0

0

0

025

73OME1134

4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési
különbözete

3 283 421

1 112 227

0

1 112 227

026

73OME12

B) Forgóeszközök

27 255 273

22 204 868

0

22 204 868

027

73OME121

I. Készletek

0

0

0

0

028

73OME1211

1. Anyagok

0

0

0

0

029

73OME1212

2. Áruk

0

0

0

0

030

73OME1213

3. Készletekre adott előlegek

0

0

0

0

031

73OME1214

4. Áruk értékelési különbözete

0

0

0

0

032

73OME122

II. Követelések

3 054 875

1 637 954

0

1 637 954

033

73OME1221

1. Tagdíjkövetelések

2 622 833

1 543 608

0

1 543 608

034

73OME1222

2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból
(vevők)

0

0

0

0
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

Megnevezés

Előző évi
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések
(+, –)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

1

4

5

6

f

g

c

035

73OME1223

3. Tagi kölcsön

036

73OME1224

4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó
követelés

037

73OME1225

5.Egyéb követelések

038

73OME1226

6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó
követelés értékelési különbözete

039

73OME123

III. Értékpapírok

040

73OME1231

1. Egyéb részesedések

041

73OME1232

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok

042

73OME12321

2.1. Kötvények

043

73OME12322

2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok

044

73OME12323

2.3. Befektetési jegyek

045

73OME12324

2.4. Jelzáloglevél

046

73OME12325

2.5. Egyéb értékpapírok

047

73OME1233

3. Értékpapírok értékelési különbözete

048

73OME1234

4. Határidős ügyletek értékelési különbözete

049

73OME124

IV. Pénzeszközök

050

73OME1241

1. Pénztárak

051

73OME1242

2. Pénztári elszámolási betétszámla

052

73OME1243

053

73OME1244

054

73OME1245

5. Devizaszámla

055

73OME1246

056

73OME13

057

73OME131

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

058

73OME132

2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása

h

75 550

79 904

0

79 904

0

0

0

0

356 492

14 442

0

14 442

0

0

0

0

23 246 039

19 357 674

0

19 357 674

0

0

0

0

22 033 467

19 277 756

0

19 277 756

0

0

0

0

13 385 247

6 497 550

0

6 497 550

8 648 220

12 780 206

0

12 780 206

0

0

0

0

0

0

0

0

1 212 572

79 918

0

79 918

0

0

0

0

954 359

1 209 240

0

1 209 240

0

0

0

0

724

549

0

549

3. Elkülönített betétszámla

795 884

1 141 703

0

1 141 703

4. Rövid lejáratú bankbetétek

120 103

0

0

0

37 820

66 827

0

66 827

6. Pénzeszközök értékelési különbözete

–172

161

0

161

C) Aktív időbeli elhatárolások

1 146

0

0

0

0

0

0

0

1 146

0

0

0

MÉRLEG – Források
Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

Megnevezés

Előző évi
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések
(+, –)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

1

4

5

6

k

n

o

p

70 858 394

74 849 723

0

74 849 723

129 811

227 179

0

227 179

001

73OMF1

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

002

73OMF11

Saját tőke

003

73OMF111

I. Induló tőke

0

0

0

0

004

73OMF1111

1. Működés fedezetének induló tőkéje

0

0

0

0

005

73OMF1112

2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló
tőkéje

0

0

0

0

006

73OMF1113

3. Likviditási célú induló tőke

0

0

0

0
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Ssz.

PSZÁF kód

Megnevezés

Előző évi
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések
(+, –)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

1

4

5

6

k

007

73OMF112

II. Be nem fizetett alapítói támogatások (–)

008

73OMF113

009

n

o

p

0

0

0

0

III. Tartalék tőke

143 285

211 584

0

211 584

73OMF114

IV. Működés és kiegészítő vállalkozási
tevékenység mérleg szerinti erdedménye

–13 474

15 595

0

15 595

010

73OMF115

V. Értékelési tartalék

011

73OMF12

Céltartalékok

012

73OMF121

013

0

0

0

0

69 640 752

74 005 464

0

74 005 464

I. Működési céltartalék

40 974

5 965

0

5 965

73OMF1211

1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett
céltartalék

40 863

5 917

0

5 917

014

73OMF1212

2. Működési portfolió értékelési különbözetéből
képzett céltartalék

111

48

0

48

015

73OMF12121

2.1. Időarányosan járó kamat (+)

111

48

0

48

016

73OMF12122

2.2. Járó osztalék (+)

0

0

0

0

017

73OMF12123

2.3. Devizaárfolyam-változás (+/–)

0

0

0

0

018

73OMF12124

2.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó
értékkülönbözet (+/–)

0

0

0

0

019

73OMF122

II. Fedezeti céltartalék

66 791 772

72 269 197

0

72 269 197

020

73OMF1221

1. Egyéni számlákon

66 758 172

72 226 134

0

72 226 134

021

73OMF12211

1.1. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú
bevételekből képzett céltartalék

44 821 063

46 448 582

0

46 448 582

022

73OMF12212

1.2. Egyéni számlákon jóváírt realizált
hozambevételekből képzett céltartalék

17 441 545

24 585 552

0

24 585 552

023

73OMF12213

1.3. Egyéni számlákon jóváírt értékelési
különbözet

4 495 564

1 192 000

0

1 192 000

024

73OMF122131 1.3.1. Időarányosan járó kamat (+)

953 206

998 076

0

998 076

025

73OMF122132 1.3.2. Járó osztalék (+)

0

0

0

0

026

73OMF122133 1.3.3. Devizaárfolyam-változás (+/–)

–151 119

126 037

0

126 037

027

73OMF122134 1.3.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó
értékkülönbözet (+/–)

3 693 477

67 887

0

67 887

028

73OMF1222

2. Szolgáltatási tartalékon

33 600

43 063

0

43 063

029

73OMF12221

2.1. Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti
céltartalék

32 185

41 445

0

41 445

030

73OMF12222

2.2. Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált
hozambevételekből képzett céltartalék

1 415

1 618

0

1 618

031

73OMF12223

2.3. Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési
különbözet

0

0

0

0

032

73OMF122231 2.3.1. Időarányosan járó kamat (+)

0

0

0

0

033

73OMF122232 2.3.2. Járó osztalék (+)

0

0

0

0

034

73OMF122233 2.3.3. Devizaárfolyam-változás (+/–)

0

0

0

0

035

73OMF122234 2.3.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó
értékkülönbözet (+/–)

0

0

0

0

036

73OMF123

III. Likviditási céltartalék

185 173

186 694

0

186 694

037

73OMF1231

3. Likviditási portfolió értékelési különbözete

70

85

0

85
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

Megnevezés

Előző évi
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések
(+, –)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

1

4

5

6

k

038

73OMF12311

3.1. Időarányosan járó kamat (+)

039

73OMF12312

040
041

n

o

p

63

74

0

74

3.2. Járó osztalék (+)

0

0

0

0

73OMF12313

3.3. Devizaárfolyam-változás (+/–)

0

0

0

0

73OMF12314

3.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó
értékkülönbözet (+/–)

7

11

0

11

042

73OMF1232

5. Egyéb likviditási célokra

172 231

174 665

0

174 665

043

73OMF1233

6. Azonosítatlan befizetések befektetési
hozamának tartaléka

12 872

11 944

0

11 944

044

73OMF124

IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka

2 622 833

1 543 608

0

1 543 608

045

73OMF1241

1. Működési célú tagdíjak tartaléka

046

73OMF1242

2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka

047

73OMF1243

3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka

048

73OMF13

Kötelezettségek

049

73OMF131

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

050

73OMF132

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

051

73OMF1321

1. Tagokkal szembeni kötelezettségek

052

73OMF1322

2. Kötelezettség áruszállításból és
szolgáltatásból (szállítók)

053

73OMF1323

3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök

054

73OMF1324

055
056

150 958

88 614

0

88 614

2 469 275

1 453 467

0

1 453 467

2 600

1 527

0

1 527

1 065 958

617 080

0

617 080

0

0

0

0

1 065 958

617 080

0

617 080

69 422

987

0

987

151 436

153 716

0

153 716

0

0

0

0

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

337 259

6 045

0

6 045

73OMF1325

5. Azonosítatlan függő befizetések

507 841

456 332

0

456 332

73OMF13251

a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések

408 247

245 466

0

245 466

057

73OMF13252

b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő
befizetések

71 930

163 342

0

163 342

058

73OMF13253

c) pénztártaghoz nem rendelhető függő
befizetések

27 664

47 524

0

47 524

059

73OMF14

Passzív időbeli elhatárolások

21 873

0

0

0

060

73OMF141

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

061

73OMF142

2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása

062

73OMF143

3. Halasztott bevételek

0

0

0

0

21 873

0

0

0

0

0

0

0

Eredménykimutatás – Pénztár működési tevékenysége
Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

Megnevezés

Előző évi
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések
(+, –)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

1

4

5

4

c

n

o

f

001

73OA01

Tagok által fizetett tagdíj

167 168

87 629

0

87 629

002

73OA02

Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

114 300

52 972

0

52 972

003

73OA03

Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés
(–)

181 650

93 269

0

93 269
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

Megnevezés

Előző évi
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések
(+, –)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

1

4

5

4

o

c

n

57 528

31 213

0

31 213

157 346

78 545

0

78 545

91 998

46 377

0

46 377

442

169

0

169

389

99

0

99

Egyéb bevételek

167 959

178 546

0

178 546

Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)

418 134

303 736

0

303 736

73OA11

Működéssel kapcsolatos ráfordítások

432 420

289 536

0

289 536

012

73OA111

Anyagjellegű ráfordítások

124 357

97 534

0

97 534

013

73OA1111

Anyagköltség

35

0

0

0

014

73OA1112

Igénybe vett szolgáltatások

60 222

51 991

0

51 991

015

73OA11121

Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat
ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)

50 190

42 473

0

42 473

016

73OA11122

Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla
alapján)

746

3 534

0

3 534

017

73OA11123

Könyvvizsgálat díja (számla alapján)

6 525

3 048

0

3 048

018

73OA11124

Aktuáriusi díj (számla alapján)

0

0

0

0

019

73OA11125

Szaktanácsadás díja (számla alapján)

14

2 498

0

2 498

020

73OA11126

Marketing-, hirdetés-, propagandaés reklámköltség

2 747

438

0

438

021

73OA1113

Egyéb szolgáltatások költsége

64 100

45 543

0

45 543

022

73OA112

Személyi jellegű ráfordítások

101 782

51 132

0

51 132

023

73OA1121

Bérköltség

72 347

35 260

0

35 260

024

73OA11211

Állományba tartozó pénztári alkalmazottak
munkabére

69 143

33 618

0

33 618

025

73OA11212

Állományba nem tartozók munkadíja

3 204

1 642

0

1 642

026

73OA112121

Aktuáriusi díj (megbízási díj)

0

0

0

0

027

73OA112122

Szaktanácsadás díja (megbízási díj)

0

0

0

0

028

73OA112123

Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj
(megbízási díj)

0

0

0

0

029

73OA112124

Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja

0

0

0

0

030

73OA112125

Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja

3 204

1 642

0

1 642

031

73OA1122

Személyi jellegű egyéb kifizetések

9 811

6 175

0

6 175

032

73OA1123

Bérjárulékok

19 624

9 697

0

9 697

033

73OA113

Értékcsökkenési leírás

0

0

0

0

034

73OA114

Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások

206 281

140 870

0

140 870

004

73OA04

Utólag befolyt tagdíjak

005

73OA05

Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)

006

73OA06

Tagok egyéb befizetései

007

73OA07

Működési célra kapott rendszeres támogatás

008

73OA08

Működési célra juttatott eseti adomány

009

73OA09

010

73OA10

011

f

035

73OA1141

Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások

17 073

9 018

0

9 018

036

73OA1142

Működési céltartalékképzés jövőbeni
kötelezettségekre

37 863

7 400

0

7 400

037

73OA1143

Egyéb ráfordítások

151 345

124 452

0

124 452

038

73OA12

Szokásos működési tevékenység eredménye
(10–11) (+/–)

–14 286

14 200

0

14 200
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Ssz.

PSZÁF kód

Megnevezés

Előző évi
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések
(+, –)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

1

4

5

4

c

039

73OA13

Nem befektetési célú tulajdoni részesedést
jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása
(+/–)

040

73OA14

041

n

o

f

0

0

0

0

Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek

957

1 447

0

1 447

73OA141

Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök
után kapott (járó) kamat

0

0

0

0

042

73OA142

Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű
bevétel

957

1 447

0

1 447

043

73OA143

Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír
vételárában lévő kamat (–)

0

0

0

0

044

73OA15

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések
és hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok nyereségjellegű különbözete
(árfolyamnyereség)

0

0

0

0

045

73OA16

Befektetési jegyek realizált hozama

0

0

0

0

046

73OA17

Kapott osztalékok és részesedések

0

0

0

0

047

73OA18

Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei

47

0

0

0

048

73OA19

Értékelési különbözetben elszámolt várható
hozam

76

–63

0

–63

049

73OA191

Időarányosan járó kamat

76

–63

0

–63

050

73OA192

Járó osztalék

0

0

0

0

051

73OA193

Devizaárfolyam-változásból adódó
értékkülönbözet

0

0

0

0

052

73OA1931

Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)

0

0

0

0

053

73OA1932

Veszteségjellegű különbözet
(árfolyamveszteség) (–)

0

0

0

0

054

73OA194

Egyéb piaci értékítéletből adódó
értékkülönbözet

0

0

0

0

055

73OA1941

Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)

0

0

0

0

056

73OA1942

Veszteségjellegű különbözet
(árfolyamveszteség) (–)

0

0

0

0

057

73OA20

Befektetési célú ingatlanok hasznosításából,
eladásából származó bevételek

0

0

0

0

058

73OA21

Befektetési tevékenység bevételei összesen
(14+...+20)

1 080

1 384

0

1 384

059

73OA22

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

0

060

73OA23

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések
és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
veszteségjellegű különbözete
(árfolyamveszteség)

0

0

0

0

061

73OA24

Befektetési jegyek realizált vesztesége

0

0

0

0

062

73OA25

Értékelési különbözetből képzett működési
céltartalék

76

–63

0

–63
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

Megnevezés

Előző évi
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések
(+, –)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

1

4

5

4

c

063

73OA251

Időarányosan járó kamat

064

73OA252

065
066

n

o

f

76

–63

0

–63

Járó osztalék

0

0

0

0

73OA253

Devizaárfolyam különbözet

0

0

0

0

73OA254

Egyéb piaci értékítéletből adódó
értékkülönbözet

0

0

0

0

067

73OA26

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása

0

0

0

0

068

73OA27

Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos
ráfordítások

0

0

0

0

069

73OA28

Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb
ráfordítások

192

52

0

52

070

73OA281

Vagyonkezelői díjak

0

0

0

0

071

73OA282

Letétkezelői díjak

0

0

0

0

072

73OA283

Befektetési tevékenységgel kapcsolatos
különböző egyéb ráfordítások

192

52

0

52

073

73OA29

Befektetési tevékenység ráfordítási összesen
(22+...+28)

268

–11

0

–11

074

73OA30

Befektetési tevékenység eredménye (21–29)
(+/–)

812

1 395

0

1 395

075

73OA31

Rendkívüli bevételek

0

0

0

0

076

73OA32

Rendkívüli ráfordítások

0

0

0

0

077

73OA33

Rendkívüli eredmény (31–32) (+/–)

0

0

0

0

078

73OA34

Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei

0

0

0

0

079

73OA35

Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai

0

0

0

0

080

73OA36

Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás
előtti eredménye (34–35)

0

0

0

0

081

73OA37

Adófizetési kötelezettség (–)

0

0

0

0

082

73OA38

Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység
mérleg szerinti eredménye (12+/–13+/–30+/–
33+/–36–37) (+/–)

–13 474

15 595

0

15 595

Eredménykimutatás – Pénztári szolgáltatások fedezete
Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

Megnevezés

Előző évi
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések
(+, –)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

1

4

5

4

n

o

c

f

001

73OB01

Tagok által fizetett tagdíj

2 967 853

1 542 787

0

1 542 787

002

73OB02

Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

2 143 343

967 495

0

967 495

003

73OB03

Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés
(–)

2 955 885

1 514 649

0

1 514 649

004

73OB04

Utólag befolyt tagdíjak

951 602

512 176

0

512 176

005

73OB05

Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)

3 106 913

1 507 809

0

1 507 809
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10. szám
Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

Megnevezés

Előző évi
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések
(+, –)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

1

4

5

4

n

o

c

006

73OB06

Tagok egyéb befizetései

007

73OB061

Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság
által átutalt összeg

008

73OB07

009

f

1 817 736

952 241

0

952 241

324 824

199 812

0

199 812

Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres
támogatás

28 989

11 115

0

11 115

73OB08

Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti
adomány

25 561

6 476

0

6 476

010

73OB09

Szolgáltatási célú egyéb bevételek

2 544 701

2 018 282

0

2 018 282

011

73OB10

Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú
bevételek összesen (5+6+7+8+9)

7 523 900

4 495 923

0

4 495 923

012

73OB11

Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú
egyéb ráfordítások

2 544 702

2 018 281

0

2 018 281

013

73OB12

Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek

2 853 404

1 492 785

0

1 492 785

014

73OB121

Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű
bevétel

3 644 802

3 101 147

0

3 101 147

015

73OB122

Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír
vételárában lévő kamat (–)

791 398

1 608 362

0

1 608 362

016

73OB13

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések
és hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok nyereségjellegű különbözete
(árfolyamnyereség)

2 896 975

5 185 933

0

5 185 933

017

73OB14

Befektetési jegyek realizált hozama

297 328

2 327 524

0

2 327 524

018

73OB15

Kapott osztalékok és részesedések

251 110

167 472

0

167 472

019

73OB16

Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei

348 701

79 127

0

79 127

020

73OB17

Értékelési különbözetben elszámolt várható
hozam

–123 082

–3 303 564

0

–3 303 564

021

73OB171

Időarányosan járó kamat

–276 511

44 869

0

44 869

022

73OB172

Járó osztalék

0

0

0

0

023

73OB173

Devizaárfolyam-változásból adódó
értékkülönbözet

–326 476

301 978

0

301 978

024

73OB1731

Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)

0

301 978

0

301 978

025

73OB1732

Veszteségjellegű különbözet
(árfolyamveszteség) (–)

326 476

0

0

0

026

73OB174

Egyéb piaci értékítéletből adódó
értékkülönbözet

479 905

–3 650 411

0

–3 650 411

027

73OB1741

Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)

1 248 368

85 976

0

85 976

028

73OB1742

Veszteségjellegű különbözet
(árfolyamveszteség) (–)

768 463

3 736 387

0

3 736 387

029

73OB18

Befektetési célú ingatlanok hasznosításából,
eladásából származó bevételek

0

0

0

0

030

73OB19

Befektetési tevékenység bevételei összesen
(12+...+18)

6 524 436

5 949 277

0

5 949 277

031

73OB191

Egyéni számlákat megillető hozambevételek

6 523 407

5 948 859

0

5 948 859

10. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

1831
Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

Megnevezés

Előző évi
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések
(+, –)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

1

4

5

4

n

o

c

f

032

73OB1911

Egyéni számlákat megillető realizált hozam

6 646 489

9 252 423

0

9 252 423

033

73OB1912

Egyéni számlákat megillető értékelési
különbözet

–123 082

–3 303 564

0

–3 303 564

034

73OB192

Szolgáltatási tartalékot megillető
hozambevételek

1 029

418

0

418

035

73OB1921

Szolgáltatási tartalékot megillető realizált
hozam

1 029

418

0

418

036

73OB1922

Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési
különbözet

0

0

0

0

037

73OB20

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

038

73OB21

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések
és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
veszteségjellegű különbözete
(árfolyamveszteség)

039

73OB22

040

73OB23

041

73OB24

Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos
ráfordítások

042

73OB25

043

73OB251

044

73OB252

Letétkezelői díjak

045

73OB253

Befektetési tevékenységgel kapcsolatos
különböző egyéb ráfordítások

046

73OB26

047

0

0

0

0

389 563

218 639

0

218 639

Befektetési jegyek realizált vesztesége

42 359

46 283

0

46 283

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása

216 341

81 551

0

81 551

0

0

0

0

Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb
ráfordítások

461 632

290 338

0

290 338

Vagyonkezelői díjak

439 834

273 408

0

273 408

16 818

9 451

0

9 451

4 980

7 479

0

7 479

Befektetési tevékenység ráfordításai összesen
(20+...+25)

1 109 895

636 811

0

636 811

73OB261

Egyéni számlákat terhelő befektetéssel
kapcsolatos ráfordítások

1 109 839

636 772

0

636 772

048

73OB262

Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel
kapcsolatos ráfordítások

56

39

0

39

049

73OB27

Befektetési tevékenység eredménye (19–26)
(+/–)

5 414 541

5 312 466

0

5 312 466

050

73OB271

Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam

5 536 651

8 615 651

0

8 615 651

051

73OB272

Egyéni számlákon jóváírható értékelési
különbözet

–123 082

–3 303 564

0

–3 303 564

052

73OB273

Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó
hozam

972

379

0

379

053

73OB274

Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési
különbözet

0

0

0

0

054

73OB28

Fedezeti céltartalék képzés (10–11+/–27) (–)

10 393 739

7 790 108

0

7 790 108

055

73OB281

Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek
és ráfordítások különbözetének összegében

4 979 198

2 477 642

0

2 477 642

056

73OB282

Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból

5 536 651

8 615 651

0

8 615 651
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10. szám
Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

Megnevezés

Előző évi
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések
(+, –)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

1

4

5

4

n

o

c

f

057

73OB283

Egyéni számlákon jóváírt értékelési
különbözetből

–123 082

–3 303 564

0

–3 303 564

058

73OB2831

Időarányosan járó kamat

–276 511

44 869

0

44 869

059

73OB2832

Járó osztalék

0

0

0

0

060

73OB2833

Devizaárfolyam különbözetből

–326 476

301 978

0

301 978

061

73OB2834

Egyéb piaci értékítéletből adódó
értékkülönbözetből

479 905

–3 650 411

0

–3 650 411

062

73OB284

Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból

972

379

0

379

063

73OB285

Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési
különbözetből

0

0

0

0

064

73OB2851

Időarányosan járó kamat

0

0

0

0

065

73OB2852

Járó osztalék

0

0

0

0

066

73OB2853

Devizaárfolyam különbözetből

0

0

0

0

067

73OB2854

Egyéb piaci értékítéletből adódó
értékkülönbözet

0

0

0

0

Eredménykimutatás – Likviditási fedezet
Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

Megnevezés

001

73OC01

Tagok által fizetett tagdíj

002

73OC02

Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

003

73OC03

Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés
(–)

004

73OC04

005

Előző évi
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések
(+, –)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

1

4

5

4

c

n

o

f

1 613

1 043

0

1 043

863

511

0

511

3 130

1 608

0

1 608

Utólag befolyt tagdíjak

976

537

0

537

73OC05

Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)

322

483

0

483

006

73OC06

Tagok egyéb befizetései

1 581

799

0

799

007

73OC07

Likviditási célra kapott rendszeres támogatás

0

0

0

0

008

73OC08

Likviditási célra juttatott eseti adomány

0

0

0

0

009

73OC09

Likviditási célú egyéb bevételek

2 510

2 148

0

2 148

010

73OC10

Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)

4 413

3 430

0

3 430

011

73OC11

Likviditási célú egyéb ráfordítások

2 717

5 067

0

5 067

012

73OC12

Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek

12 755

2 817

0

2 817

013

73OC121

Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű
bevétel

12 755

2 817

0

2 817

014

73OC122

Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír
vételárában lévő kamat (–)

0

0

0

0
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1833
Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

Megnevezés

015

73OC13

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések
és hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok nyereségjellegű különbözete
(árfolyamnyereség)

016

73OC14

017

73OC15

018

Előző évi
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések
(+, –)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

1

4

5

4

c

n

o

f

30 254

4 668

0

4 668

Befektetési jegyek realizált hozama

0

0

0

0

Kapott osztalékok és részesedések

0

0

0

0

73OC16

Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei

0

0

0

0

019

73OC17

Értékelési különbözetben elszámolt várható
hozam

–1 692

111

0

111

020

73OC171

Időarányosan járó kamat

–1 706

66

0

66

021

73OC172

Járó osztalék

0

0

0

0

022

73OC173

Devizaárfolyam-változásból adódó
értékkülönbözet

0

0

0

0

023

73OC1731

Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)

0

0

0

0

024

73OC1732

Veszteségjellegű különbözet
(árfolyamveszteség) (–)

0

0

0

0

025

73OC174

Egyéb piaci értékítéletből adódó
értékkülönbözet

14

45

0

45

026

73OC1741

Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)

23

45

0

45

027

73OC1742

Veszteségjellegű különbözet
(árfolyamveszteség) (–)

9

0

0

0

028

73OC18

Befektetési célú ingatlanok hasznosításából,
eladásából származó bevételek

0

0

0

0

029

73OC19

Befektetési tevékenység bevételei összesen
(12+...+18)

41 317

7 596

0

7 596

030

73OC191

Likviditási és kockázati célú pénzeszközök
befektetésével kapcsolatos bevételek

7 397

2 564

0

2 564

031

73OC192

Azonosítatlan befizetések befektetésével
kapcsolatos bevételek

33 920

5 032

0

5 032

032

73OC20

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

0

033

73OC21

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések
és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
veszteségjellegű különbözete
(árfolyamveszteség)

19

15

0

15

034

73OC22

Befektetési jegyek realizált vesztesége

0

0

0

0

035

73OC23

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása

0

0

0

0

036

73OC24

Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos
ráfordítások

0

0

0

0

037

73OC25

Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb
ráfordítások

7 002

2 134

0

2 134

038

73OC251

Vagyonkezelői díjak

6 742

2 031

0

2 031

039

73OC252

Letétkezelői díjak

260

103

0

103
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Nagyságrend: ezer forint

Ssz.

PSZÁF kód

Megnevezés

Előző évi
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések
(+, –)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

1

4

5

4

c

040

73OC253

Befektetési tevékenységgel kapcsolatos
különböző egyéb ráfordítások

041

73OC26

042

n

o

f

0

0

0

0

Befektetési tevékenység ráfordításai összesen
(20+...+25)

7 021

2 149

0

2 149

73OC261

Likviditási és kockázati célú pénzeszközök
befektetésével kapcsolatos ráfordítások

1 413

757

0

757

043

73OC262

Azonosítatlan befizetések befektetésével
kapcsolatos ráfordítások

5 608

1 392

0

1 392

044

73OC27

Befektetési tevékenység eredménye (19–26)
(+/–)

34 296

5 447

0

5 447

045

73OC28

Likviditási és kockázati céltartalék képzés
(10–11+/–27) (–)

35 992

3 810

0

3 810

046

73OC281

Értékelési különbözetből képzett likviditási
céltartalék

–48

14

0

14

047

73OC2811

Időarányosan járó kamat

–38

10

0

10

048

73OC2812

Járó osztalék

0

0

0

0

049

73OC2813

Devizaárfolyam különbözetek

0

0

0

0

050

73OC2814

Egyéb piaci értékítéletből adódó
értékkülönbözetek

–10

4

0

4

051

73OC282

Egyéb likviditási célokra

7 728

154

0

154

052

73OC283

Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára

28 312

3 642

0

3 642

Független könyvvizsgálói jelentés
az ING Önkéntes Nyugdíjpénztár tagjai részére
A tevékenységet lezáró beszámolóról készült jelentés
1. Elvégeztük az ING Önkéntes Nyugdíjpénztár (Pénztár) mellékelt 2014. június 30-i fordulónapra elkészített tevékenységet lezáró
beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely tevékenységet lezáró beszámoló a 2014. június 30-i fordulónapra elkészített mérlegből
– melyben az eszközök és források egyező végösszege 74 849 723 E Ft, a működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg
szerinti eredménye 15 595 E Ft nyereség-, a 2014. január 1-től 2014. június 30-ig tartó időszakra vonatkozó eredménykimutatásból
és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.
A vezetés felelőssége a tevékenységet lezáró beszámolóért
2. A vezetés felelős a megbízható és valós képet nyújtó tevékenységet lezáró beszámoló elkészítéséért és bemutatásáért a
számviteli törvényben foglaltakkal összhangban, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart
ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes tevékenységet lezáró
beszámoló elkészítése.
A könyvvizsgáló felelőssége
3. A mi felelősségünk a tevékenységet lezáró beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat
a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvényekkel
és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai
követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk
arról, hogy a tevékenységet lezáró beszámoló mentes-e lényeges hibás állításoktól.
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4. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a
tevékenységet lezáró beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a tevékenységet
lezáró beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló
megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a megbízható és valós képet nyújtó tevékenységet lezáró
beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati
eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső
kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott
számviteli alapelvek megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint a tevékenységet
lezáró beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.
5. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói
véleményünk megadásához.
Vélemény
6. Véleményünk szerint a tevékenységet lezáró beszámoló megbízható és valós képet ad az ING Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014.
június 30-án fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről valamint az ezen időponttal végződő időszakra vonatkozó jövedelmi
helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.
Egyéb ügyek
7. A jelen független könyvvizsgálói jelentés a soron következő küldöttközgyűlésre, a tulajdonosi határozat meghozatala céljából
készült és így nem tartalmazza az ezen a küldöttközgyűlésen meghozandó határozatok esetleges hatását.
Egyéb jelentéstételi kötelezettség: az üzleti jelentésről készült jelentés
8. Elvégeztük az ING Önkéntes Nyugdíjpénztár mellékelt 2014. június 30-i fordulónapra elkészített üzleti jelentésének a vizsgálatát.
A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk
az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó tevékenységet lezáró beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti
jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és a tevékenységet lezáró beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott
és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk
szerint az ING Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. június 30-i fordulónapra elkészített üzleti jelentése az ING Önkéntes Nyugdíjpénztár
2014. június 30-i fordulónapra elkészített tevékenységet lezáró beszámolójának adataival összhangban van.
Budapest, 2014. szeptember 26.
Virágh Gabriella
Ernst & Young Kft. Kamarai tag
Nyilvántartásba-vételi szám: 001165

Bertalan Zsuzsanna
könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 005611
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Felhívjuk t. hirdetőink figyelmét arra, hogy az érvénytelenített bélyegzőkkel és iratokkal kapcsolatos hirdetési megbízá
sukat a következő két cím bármelyikére küldhetik postán vagy
faxon:
Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzetgazdasági Közlöny
Szerkesztősége
1051 Bp., József nádor tér 2–4., telefon: 795-2721; fax: 795-0295.
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. Fax: 266-5099.
Az egyéb címekre küldött megrendelés csak kerülő úton jut
el a szerkesztőségbe, ezért megjelenése felesleges késedelmet
szenvedhet.
Felhívjuk figyelmüket továbbá arra, hogy a bélyegző (irat)
érvénytelenné nyilvánításának napját minden esetben közöljék,
mert ennek hiányában kénytelenek vagyunk a megrendelőlevél dátumát feltüntetni, ami az esetek többségében nem fedi
a valós helyzetet.
Sajnálattal közöljük egyúttal, hogy a beérkező megrendeléseket időhiány miatt nem áll módunkban visszaigazolni.
Tájékoztatjuk t. megrendelőinket, hogy a hirdetésnek nem
minősülő közlemények, hirdetmények közzétételi díja megkezdett
kéziratoldalanként 19 239 Ft; a bélyegzők, okiratok stb. érvénytelenítése egységesen 22 737 Ft, melyet a kiadó a megjelenést
követően kiszámláz.
(A Szerkesztőség)

Érvénytelenített iratok
(alfabetikus sorrendben)
Az AIM-Medical Kft. (1157 Budapest, Nyírpalota út 15.)
bejelentése:
BI2SA 2608301–BI2SA 2608350
sorszámú számlatömböt eltulajdonították (felhasznált
számlák sorszáma: BI2SA 2608301–BI2SA 2608306 és BI2SA
2608308), használata 2014. augusztus 1-től érvénytelen.
*

2261801–2261850
sorszámú nyugtatömb használata 2014. szeptember 29-től
érvénytelen.
*
A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (1075 Budapest,
Rumbach Sebestyén u. 19–21.) bejelentései:
YK2EB 6596221–6596240
sorszámú készpénzfizetési számlatömböt eltulajdonították,
használata 2014. szeptember 2-től érvénytelen;
valamint
UK1EA 9514281–9514300
sorszámú készpénzfizetési számlatömböt eltulajdonították,
használata 2014. szeptember 15-től érvénytelen;
valamint
XX2SA 4542701–4542750
XX2SA 4548551–4548560
XX2SA 4552901–4552950
sorszámú készpénzfizetési számlatömböt eltulajdonították,
használata 2014. szeptember 18-tól érvénytelen;
és
YK2EB 6614581–6614600
sorszámú készpénzfizetési számlatömböt eltulajdonították,
használata 2014. szeptember 29-től érvénytelen.
*
A Csillag 99 Bt. (2377 Örkény, Piac tér 890/2.)
AM7E-O 656551–656600 készpénzfizetési számlatömb
AM7N-J 151351–151400 nyugtatömb
sorszámú nyomtatványokat eltulajdonították, használatuk
2014. július 13-tól érvénytelen.
*

Az Allianz Hungária Zrt. bejelentései:
903002
sorszámú ügynökigazolvány használata 2014. április 22-től
érvénytelen;
valamint

A Groupama Garancia Biztosító Zrt. bejelentése:
5666221–5666250
5665021–5665050

2276951–2277000

sorszámú nyugtatömbök használata 2014. szeptember
13-tól érvénytelen.

2236601–2236650

*

sorszámú nyugtatömbjeinek használata 2014. szeptember
16-tól érvénytelen;
valamint
2262501–2262550
sorszámú nyugtatömb használata 2014. szeptember 22-től
érvénytelen;

Kovács Szabolcs (1072 Budapest, Dob u. 20. 3/34.) bejelentése:
YK2SA-5761201–YK2SA-5761250
sorszámú számlatömb elveszett, használata 2014. augusztus
20-tól érvénytelen.
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A Kormány 259/2014. (X. 10.) Korm. rendelete
az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalászon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában,
az 1. § (4) bekezdése és a 2. melléklet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 3. § (4) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
16.2., 17. és 24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az Apollo Tyres Hungary Kft. által Gyöngyöshalász község közigazgatási
területén lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0105/10, 0105/11, 0105/12, 0105/13, 0105/14, 0105/15, 0105/16,
0105/17, 0105/18, 0106, 0107/1, 0107/3, 0107/4, 0110/2, 0111/7, 0111/8, 0111/9, 0111/10, 0111/11, 0111/12, 0111/13
helyrajzi számú földrészleteken, illetve az ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését
követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő, gumiabroncsgyár és az ahhoz kapcsolódó építmények,
infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással függenek össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
eljárásokat, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.
(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben
meghatározott hatóságokat jelöli ki.
(4) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott eljárásfajtára vonatkozó jogszabály az adott
eljárásban szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági
ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára – a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerinti – feladat- és hatáskörrel
rendelkező kormánymegbízottként a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
3. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban
a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki
azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.
(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.
(3) Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések
kivételével – hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.
(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a)
építésügyi hatósági ügyekben nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
b)
építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a ……/2014. (……) Korm. rendelethez

1. melléklet a 259/2014. (X. 10.) Korm. rendelethez

Az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalász területén megvalósuló új
Az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalász területén megvalósuló új gyártóüzemének
gyártóüzemének
megvalósításával összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt
megvalósításával összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított
jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel
eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok
rendelkező hatóságok

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

Beruházás
megnevezése

Beruházás
azonosítója

Kiemelt
beruházásként
gumiabroncsgyár
és az ahhoz
kapcsolódó
építmények,
infrastrukturális
fejlesztések
megvalósítása

Gyöngyöshalász
község külterületén
fekvő, az ingatlannyilvántartás szerint
0105/10, 0105/11,
0105/12, 0105/13,
0105/14, 0105/15,
0105/16, 0105/17,
0105/18, 0106,
0107/1, 0107/3,
0107/4, 0110/2,
0111/7, 0111/8,
0111/9, 0111/10,
0111/11, 0111/12,
0111/13 helyrajzi
számú földrészletek,
valamint az ezen
földrészletekből a
telekalakítási
eljárások jogerős
befejezését követően
kialakított
földrészletek

C

D

A beruházás
Első fokon eljáró
megvalósításával
hatóság
kapcsolatos eljárások
építésügyi hatósági
Gyöngyösi Járási
engedélyezési és
Hivatal Járási
tudomásulvételi
Építésügyi Hivatala
eljárások

E
Másodfokon eljáró
hatóság
Heves Megyei
Kormányhivatal
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala

örökségvédelmi
hatósági eljárások,
régészeti
feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
(a további régészeti
feladatellátás
meghatározása
kivételével)

Egri Járási Hivatal
Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala

további régészeti
feladatellátás
meghatározása

Budapest Főváros
Kormányhivatalának
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala

környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési eljárás

Észak-Magyarországi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség

Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

természetvédelmi
hatósági
engedélyezési eljárás

Észak-Magyarországi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség
Heves Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
Felügyelősége

Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központ

útügyi hatósági
engedélyezési eljárás

vízügyi és vízvédelmi Borsod-Abaújhatósági
Zemplén Megyei
engedélyezési eljárás Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Heves Megyei
Kormányhivatal
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala,
régészet
vonatkozásában:
Budapest Főváros
Kormányhivatalának
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala
nincs

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
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A Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatalról és a
területi mérésügyi és
műszaki biztonsági
hatóságokról szóló
320/2010. (XII. 27.)
Korm. rendelet 12. §
(2) bekezdése és
13. § (2) bekezdése
szerinti
engedélyezési eljárás

Borsod-AbaújZemplén Megyei
Kormányhivatal
Miskolci Mérésügyi
és Műszaki
Biztonsági Hatósága

Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatal

11

ingatlannyilvántartási
hatósági eljárás
telekalakítási
hatósági eljárás

Gyöngyösi Járási
Hivatal Járási
Földhivatala
Gyöngyösi Járási
Hivatal Járási
Földhivatala

Heves Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala
Heves Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala

12

földvédelmi hatósági
eljárás

13

földmérési hatósági
eljárás

Gyöngyösi Járási
Hivatal Járási
Földhivatala
Gyöngyösi Járási
Hivatal Járási
Földhivatala

Heves Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala
Heves Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala

14

hírközlési hatósági
engedélyezési eljárás

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal
Miskolci
Bányakapitányság

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal

bányahatósági
engedélyezési eljárás

Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal
Miskolci
Bányakapitányság

Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal

talajvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás

Heves Megyei
Kormányhivatal
Növény- és
Talajvédelmi
Igazgatósága

Nemzeti
Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

útügyi és vasúti
hatósági
engedélyezési eljárás

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási
Hivatala

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központ

9

10

15

16

17

18

szénhidrogén
vezetékkel, valamint
annak üzemben
tartásához szükséges
létesítményekkel
kapcsolatos
engedélyezésre
irányuló hatósági
eljárások
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tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési
eljárások;
beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárásai;
a jogszabályban
rögzített tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos hatósági
eljárások
a jogszabályban
rögzített
közegészségügyi
hatósági eljárások

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

Heves Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi
Szakigazgatási
Szerve
veszélyes anyagokkal Belügyminisztérium
kapcsolatos súlyos
Országos
balesetek elleni
Katasztrófavédelmi
védekezésre
Főigazgatóság
vonatkozó
katasztrófavédelmi
engedélyezési
eljárások

1841

nincs

Országos
Tisztifőorvosi
Hivatal

nincs
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2. melléklet
a ……/2014.
(……)
Korm. rendelethez
2. melléklet
a 259/2014.
(X. 10.) Korm.
rendelethez
Az 1.
szerinti
szempontból
kiemelt
jelentőségű
ügyekben
Azmelléklet
1. melléklet
szerintinemzetgazdasági
nemzetgazdasági szempontból
kiemelt
jelentőségű
ügyekben
közreműködő
közreműködő
szakhatóságok
szakhatóságok

1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

A

B

C

Szakhatósági
közreműködés tárgyköre

Elsőfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

Másodfokú eljárásban kijelölt
szakhatóság

építésügy

Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Építésügyi
Hivatala

Heves Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala

műemlékvédelem

Egri Járási Hivatal Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

Heves Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala

régészet

Egri Járási Hivatal Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros
Kormányhivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

környezetvédelem,
természetvédelem

Észak-Magyarországi Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

vízügy és vízvédelem

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

közúti közlekedés

Heves Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központ

vasúti közlekedés

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi,
Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központ

légi közlekedés

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi
Hivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központ

földtan

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Miskolci Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal

földvédelem

Gyöngyösi Járási Hivatal Járási
Földhivatala

Heves Megyei Kormányhivatal
Földhivatala

bányászat

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Miskolci Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal

rendészet

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

tűzvédelem

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

honvédelem

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal honvédelemért felelős miniszter
vezetője

katasztrófavédelem

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

talajvédelem

Heves Megyei Kormányhivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal

erdővédelem

Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal

egészségügy

Heves Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke

műszaki biztonság

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és
Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
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A Kormány 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelete
a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) az államháztartásért felelős miniszter
irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv.
(2) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §
(2) bekezdés l) pontjában meghatározott ügyek tekintetében a központi államigazgatási szervekről, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában
meghatározott hatásköröket a Főigazgatóság tekintetében a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős
miniszter gyakorolja.
(3) Az államháztartásért felelős miniszter, a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter, valamint
a Főigazgatóság a (2) bekezdésben meghatározott hatáskörök gyakorolásának és a feladatok végrehajtásának
részletes szabályairól megállapodást köthet.

2. §		
A Főigazgatóságot főigazgató vezeti.
3. §

(1) A Főigazgatóság:
a)
biztosítja a minisztériumok − kivéve a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumot
és a külpolitikáért felelős miniszter irányítása alá tartozó külképviseleteket − működéséhez szükséges
munkakörnyezetet, ennek keretében gondoskodik az említett szervezetek elhelyezését szolgáló ingatlanok és
az intézményi működéshez szükséges gépjárművek üzemeltetéséről, továbbá a szervezetek munkavégzéshez
szükséges tárgyi eszközökkel történő ellátásáról − ide nem értve az informatikai-telekommunikációs
eszközöket −, illetve az intézményi működéshez szükséges kiszolgáló tevékenységek megszervezéséről,
b)
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: MNV Zrt.)
kötött vagyonkezelési szerződések keretei között − ingatlanok vonatkozásában az MNV Zrt.-t terhelő
elhelyezési kötelezettséggel összhangban − ellátja az a) pontban meghatározott feladatokhoz kapcsolódó
vagyonelemekkel összefüggő vagyongazdálkodási feladatokat,
c)
végzi a jogszabályban meghatározott központosított közbeszerzési feladatokat,
d)
ellátja a jogszabályban foglalt elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos végrehajtási feladatokat,
e)
jogszabályban meghatározottak szerint vagy erre vonatkozó megállapodás alapján a közbeszerzésekről szóló
törvény hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokat bonyolít le az a) pontban meghatározott szerv, a Kormány
irányítása vagy felügyelete alá tartozó más költségvetési szerv, az azok vagyonkezelésébe tartozó, többségi
állami tulajdonban álló gazdasági társaság és a Kormány által alapított közalapítvány mint ajánlatkérő részére,
f)
végzi a központosított közbeszerzés normatíva rendszerének meghatározásával, módosításával összefüggő
előkészítő feladatokat,
g)
végzi − az 1. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével − az állami vezetők és
az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010.
(VI. 10.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat,
h)
ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, kormányhatározat, az alapító okirat, az irányító szerv
vezetője, az 1. § (2) bekezdése alapján irányítási jogokat gyakoroló miniszter vagy az 1. § (3) bekezdésében
meghatározott megállapodás a hatáskörébe utal.
(2) A Főigazgatóság az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szolgáltatásokat az 1. mellékletben meghatározott
körben és terjedelemben biztosítja.
(3) A Főigazgatóság az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ellátási szolgáltatások nyújtásának módjára és szintjére,
valamint a szolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozóan az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
szervekkel megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza a Főigazgatóság által nyújtott szolgáltatások
részletezését és feltételeit, így különösen a megállapodás megkötésének időpontjában ellátandó intézményi
létszámot, az adott intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlanokat megjelölve az ingatlanokban elfoglalt – nem
közös használatú – alapterületet, – az állami vezetők használatában lévő gépjárművek kivételével – a gépjárműveket,
az adott intézmény ellátására a Főigazgatóság költségvetésben rendelkezésre álló gazdálkodási költségkeretet.
A szolgáltatások mennyiségi mutatóinak a szolgáltatási megállapodásban rögzített mértéket meghaladó változása
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esetén a többletigények költségvetési fedezetét az ellátott intézmény a Főigazgatóság részére külön megállapodás
alapján köteles biztosítani.
(4) A Főigazgatóság a (2) bekezdés szerinti szolgáltatások nyújtására − szabad kapacitás rendelkezésre állása esetén −
az (1) bekezdés a) pontjában nem szereplő központi költségvetési szervekkel, valamint a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősülő központi költségvetési
vagy európai uniós forrásokból finanszírozott más szervezetekkel, továbbá az Országgyűlés felügyelete alá tartozó
más szervekkel megállapodást köthet. A megállapodásokban rendelkezni kell a Főigazgatóságnál a nyújtott
szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő közvetlen és közvetett kiadások ellentételezéséről.
4. §

(1) Kivételes esetben a 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szervek jogosultak az 1. mellékletben meghatározott
szolgáltatásokra irányuló beszerzéseiket saját hatáskörben megvalósítani, ha
a)
a kiemelt biztonsági védelmet igénylő eszközök beszerzése és üzemeltetése ezt szükségessé teszi,
b)
a Főigazgatóság igénybevétele a jogszabályban előírt feladatok határidőben történő teljesítését veszélyezteti,
vagy
c)
jogszabályban meghatározott közfeladat ellátásához szükséges speciális szolgáltatási szint biztosítása egyedi
esetben más módon hatékonyabban megvalósítható.
(2) A saját hatáskörben megvalósított beszerzés (1) bekezdésben meghatározott jogalapját az érintett szerv köteles
dokumentálni.
(3) A kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter az R. 6. § (2) bekezdés l) pontjában meghatározott
ügyek tekintetében saját hatáskörben beszerzéseket valósíthat meg.

5. §		
A 4. § (3) bekezdése szerint beszerzett eszközök üzemeltetéséről a Főigazgatóság gondoskodik a 3. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. §		
Hatályát veszti a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelethez
A Főigazgatóság által nyújtott szolgáltatások
I.		 IRODA INGATLANOK ÜZEMELTETÉSE
1. Közműszolgáltatások (villamos energia, földgáz energia, távhő, víz- és csatorna szolgáltatás) biztosítása
2. Műszaki üzemeltetés, karbantartás
2.1. Gondnoki feladatok ellátása
2.2. Épületgépészeti karbantartás, hibaelhárítás
2.3. Épületvillamossági karbantartás, hibaelhárítás
2.4. Épület karbantartás, hibaelhárítás
2.5. Konyhatechnikai eszközök karbantartása, hibaelhárítása
2.6. TV előfizetés biztosítása és belső hálózat karbantartása
3. Higiénés szolgáltatások
3.1. Takarítás (napi és időszakos)
3.2. Vizes blokkok higiénés termékeinek biztosítása
3.3. Szelektív hulladékgyűjtés
3.4. Szemétszállítás
3.5. Rovarirtás
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4. Biztonságtechnikai szolgáltatások, biztonságtechnikai berendezések üzemeltetése
4.1. Épület élőerős őrzése
4.2. Tűzoltó és -jelző rendszerek telepítése és karbantartása
4.3. Beléptető- és riasztórendszerek telepítése és karbantartása
4.4. Épületekkel kapcsolatos, üzemeltetőt terhelő tűz- és munkavédelmi feladatok ellátása
5. Parkolóhely biztosítása
6. Információs táblák, névtáblák biztosítása
7. Épületekkel kapcsolatos építési beruházások lebonyolítása, építési beruházással kapcsolatos egyéb feladatok ellátása
II.		
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

MŰSZAKI ÉS IRODAI ELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
Költöztetés, egyéb szállítási feladatok
Irodaszer ellátás
Nyomtatvány ellátás
3.1. Nyomdai termékek biztosítása (levélpapír, névjegy, boríték stb.)
3.2. Újság, folyóirat biztosítása
3.3. Szakkönyv, szakkiadvány biztosítása könyvtáron keresztül
Iroda berendezés biztosítása
4.1. Irodabútor biztosítása
4.2. Szobadíszítés (függöny, kép, szobanövény stb.)
Műszaki, irodatechnikai és konyhatechnikai eszközök biztosítása
Teakonyhai felszerelések, porcelán- és üvegáruk, konyhai textíliák biztosítása
Sokszorosítás
7.1. Fénymásolás, sokszorosítás
7.2. Tűzés, spirálozás, laminálás, egyéb kötészeti feladatok
Jóléti, szociális szolgáltatások
8.1. Kávé-, üdítőital automata biztosítása
8.2. Kondicionálóterem, szauna stb. üzemeltetése
Tisztítószerek
9.1. Teakonyhai feladatokhoz
9.2. TMK feladatokhoz
Rendezvények lebonyolításához
10.1. Hangosítás biztosítás
10.2. Hangfelvétel készítés
10.3. Rendezvénytechnikai felszerelések szállítása
Iratmegsemmisítés
Postai szolgáltatások biztosítása

III.		 GÉPJÁRMŰVEKKEL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK
1. Gépjármű használattal kapcsolatos szolgáltatások
1.1. Gépjármű használat biztosítása
1.1.1.
Személyes gépjármű használat biztosítása jogszabály alapján
1.1.2.
Szervezeti egységhez kirendelt gépjármű biztosítása jogszabály alapján
1.1.3.
Eseti gépjármű használat biztosítása
1.1.3.1.
Taxi szolgáltatás a Főigazgatóság üzemeltetésében lévő gépjárművel
1.1.3.2.
Kulcsos gépjármű szolgáltatás
1.1.3.3.
Tárgyalóbusz és protokoll gépjármű szolgáltatás
1.1.3.4.
Taxi szolgáltatás, külső szolgáltató bevonásával
1.2. Gépjárművezető biztosítása
1.2.1.
A Főigazgatóság azon gépjárműveihez, melyek használói jogszabály alapján gépjárművezető
igénybevételére jogosultak, a Főigazgatóság hivatásos gépjárművezetőt biztosít
1.2.2.
Eseti gépjármű használathoz gépjárművezető biztosítása
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Diszpécser szolgálat
1.3.1.
Gépjármű átvétele és átadása munkaidőben
1.3.2.
Gépjármű és szállítási igények koordinálása, menedzselése
1.4. Garázsmesteri szolgálat
1.4.1.
Menetlevél kiadása, visszavétele
1.4.2.
Gépjármű átvétele és átadása
1.4.3.
A továbbhaladáshoz szükséges anyagok (motorolaj, szélvédőmosó folyadék stb.) kiadása
1.4.4.
24 órás szolgálat
1.5. Szerviz ügyfélszolgálat
1.5.1.
Műszaki vizsgáztatás elvégzése, időszakos karbantartás, garanciális és garancia időn túli javítás,
karambolos javítás lebonyolítása
1.6. Gépjárműápolás
1.6.1.
Gépjárműmosás, takarítás, ápolás, gépjármű kozmetika
1.7. Autómentés biztosítása
1.7.1.
Üzemképtelen gépjármű szállításának biztosítása 0–24 óráig
1.8. Csere gépjármű biztosítása
1.8.1.
Az állandó használatra kiadott gépjármű helyett, annak javítása idejére csere gépjármű biztosítása
a rendelkezésre álló készlet erejéig
1.9. Gumiabroncs biztosítása
1.9.1.
Keréktárcsára szerelt, téli és nyári gumiabroncs biztosítása
1.10. Úthasználat biztosítása
1.10.1. Belföldi autópálya használat biztosítása
1.10.2. Eseti külföldi autópálya- és úthasználat biztosítása
1.11. Parkolás biztosítása
1.11.1. A felmerülő parkolási költségek megtérítése a parkolást igazoló parkolójegy leadása mellett, vagy
mobiltelefonos parkolási lehetőség biztosításával
1.12. Behajtási engedélyek biztosítása
1.12.1. Kizárólag fizetés ellenében megközelíthető, vagy engedélyköteles területekre szóló behajtási
engedélyek biztosítása adott alkalomra vagy időszakra
1.13. Üzemanyag biztosítása
1.13.1. Üzemanyag biztosítása belföldön, üzemanyagkártya használatával
1.13.2. Üzemanyag biztosítása külföldön, eseti jelleggel, üzemanyagkártya használatával
1.14. Biztosítás
1.14.1. Kötelező felelősségbiztosítás és Casco biztosítás megkötése, és folyamatos biztosítása
1.15. Tartozékok
1.15.1. Egyedi igények (telefon-kihangosító, GPS navigáció, tető csomagtartó stb.) eszközigénylő
formanyomtatvány kézhezvétele utáni, egyedi elbírálást követően történő biztosítása
2. Gépjárműbérlés
2.1. Speciális igény esetén bérautó biztosítása
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A nemzetgazdasági miniszter 29/2014. (IX. 25.) NGM rendelete
a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló
19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet módosításáról
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.)
NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) Ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az ingatlantulajdonos a csatlakozóvezeték és
a felhasználói berendezés – a gázfelhasználó technológia kivételével – műszaki-biztonsági felülvizsgálatát
– a 2/A. §-ban meghatározott kivétellel – 2016. január 1-jétől a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló
127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott időszakos gázmérő hitelesítéssel összefüggő
gázmérőcserével (a továbbiakban: gázmérő csere) egyidejűleg köteles elvégeztetni.
(2) Ha az ingatlantulajdonos a gázmérő cseréjének dátumához képest 10 évnél nem régebbi jegyzőkönyvvel
igazolja a műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégeztetésének tényét, nem köteles a soron következő gázmérő
cseréjével egyidejűleg újból elvégeztetni a felülvizsgálatot. Az ingatlantulajdonos a gázmérő cseréjének napja előtt
3 munkanappal köteles bejelenteni, hogy a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot az e bekezdésben meghatározott
időszakban elvégeztette. A földgázelosztói engedélyes a hitelesítési mérőcsere időpontjáról szóló értesítésben köteles
tájékoztatni az ingatlantulajdonost az e bekezdésben foglalt igazolás lehetőségéről és az elvégzett felülvizsgálatbejelentési kötelezettségről.
(3) Ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az ingatlantulajdonos a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot
az ellátását lehetővé tevő, területileg illetékes földgázelosztói engedélyestől történő megrendelés útján köteles
elvégeztetni. A földgázelosztói engedélyes a hitelesítési mérőcsere időpontjáról szóló értesítésben köteles tájékoztatni
a felhasználót a műszaki-biztonsági felülvizsgálat megrendelésének kötelezettségéről.”
2. §

(1) Az R. 2/A. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az 1981. január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe
helyezett felhasználói berendezés – a gázfelhasználó technológia kivételével – vagy csatlakozóvezeték esetében
az ingatlantulajdonos a földgázelosztói engedélyesnél 2014. december 31-ig köteles bejelentést tenni, melyben
megrendeli az első műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégzését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a helyszíni vizsgálatot az ingatlantulajdonos általi bejelentés és megrendelés
alapján a földgázelosztói engedélyes 2015. december 31-ig köteles elvégezni a gázszerelők engedélyezéséről és
nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező
gázszerelő útján.
(3) A (2) bekezdés szerinti felülvizsgálat során feltárt hibák kijavítására az ingatlantulajdonos 2016. december 31-ig
köteles. E határidő meghosszabbodik a (8) bekezdésben meghatározott eljárás időtartamával.
(4) A társasház a földgázelosztói engedélyestől a társasházra vonatkozó használatbavételi engedély jogerőre
emelkedésétől számított 10 éven belül, vagy amennyiben ebben az időszakban a csatlakozóvezeték cseréjére
sor került, a cserét követő 10 éven belül, majd ezt követően 10 évente rendszeresen köteles megrendelni
a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát. A társasházban található helyiségekben üzembe helyezett
felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatát a csatlakozóvezetékek esedékes felülvizsgálatával
egyidejűleg kell elvégeztetni. A társasházi csatlakozóvezeték felülvizsgálatának megrendelésével egyidejűleg
a társasházban található, átalánydíjas felhasználási helyek ingatlantulajdonosai is kötelesek megrendelni a műszakibiztonsági felülvizsgálatot.”
(2) Az R. 2/A. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) E rendelet társasházakra vonatkozó rendelkezéseit a lakásszövetkezetekre vonatkozóan is alkalmazni kell.”

3. §		
Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. §, a 3. § és az 1. melléklet 2014. október 15-én lép hatályba.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 29/2014. (IX. 25.) NGM rendelethez
Az R. 1. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A gázfogyasztó készülékek (készülékenként kitölteni)
A gázfogyasztó készülék típusa:
A gázfelhasználás módja:
Fsz.

Tárgy

Eltérés az üzembe helyezési követelményektől
Nincs

A gázfogyasztó készülékek
alkalmassága (vagylagos):
– Gyártási engedély
– Biztonságtechnikai behozatali
1.

engedély
– Átalakítási engedély
– Gázfelhasználási technológia
bejelentése, hatósági engedélye
– CE-jel
Gázfogyasztó készülék

2.

elhelyezésének szabályossága,
hozzáférhetőség

3.

Biztonsági tartozékok
működőképessége
Égéstermék elvezetés
szabályossága
Égéstermék elvezető berendezés
– Készülék tartozékként
készülékkel együtt tanúsítva
– Készülék tartozékként nem

4.

készülékkel együtt tanúsítva
– Szigetelt elvezetés esetén
a szigetelés megfelelősége,
épsége
– Állékonyságának biztosítottsága
tető fölé történt kivezetés esetén
– Rögzítések alkalmassága
Kéményseprő
– ipari közszolgáltató által
elvégzett vizsgálatokról készült
bizonylat(ok) meglétének

5.

ellenőrzése.
Bizonylat(ok)
– keltjének időpontja,
– érvényessége,
– készülék teljesítmény és kémény
terhelhetőségének egybevetése

6.

Légellátás biztosítottsága
Összeszellőztetés
Elszívó berendezés és égéstermék
elvezető berendezésbe kötött

7.

készülék esetén
– reteszfeltételek szükségessége,
– megléte,
– működőképessége
A gázfogyasztó készülékek
időszakos felülvizsgálatot

8.

megelőző utolsó
karbantartásának és
beszabályozásának időpontja”

Van

Eltérés leírása*
megjegyzések

Az eltérés minősítése
Megfelel

Feltétellel
megfelel*

Nem felel meg*
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A nemzetgazdasági miniszter közleménye
az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés
alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által
2014. szeptember 1. és 2014. szeptember 30. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók
jegyzékéről

2014. szeptember 1. és szeptember 30. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által
engedélyezett és nyilvántartásába bejegyzett utazási vállalkozások
Csajeno Restaurátor, Kereskedelmi és Művészeti Szolgáltató Kft.
1147 Budapest, Istvánffy u. 37.
tel.: +36-30-222-3822
fax: –
eng. szám: U-001573
Bejegyzés dátuma: 2014. 09. 04.
Qalandar Élménytúrák Utazásszervező Kft.
1031 Budapest, Nánási út 1/B
tel.: +36-70-380-4371
fax: eng. szám: U-001574
Bejegyzés dátuma: 2014. 09. 05.
Wine a’More Utazási Iroda Kft.
2040 Budaörs, Ébner György köz 4.
tel.: +36-23-444-172
fax: +36-23-998-636
eng. szám: U-001575
Bejegyzés dátuma: 2014. 09. 11.

2014. szeptember 1. és szeptember 30. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartása
szerint utazásszervező tevékenységet utazásközvetítésre módosítottak az alábbi vállalkozások
ELEKTRON GM Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
9400 Sopron, Bánfalvi út 53.
tel.: +36-99-508-107
fax: +36-99-508-106
eng. szám: U-001102
Változás bejegyzése: 2014. 09. 16.

2014. szeptember 1. és szeptember 30. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartása
szerint utazásközvetítő tevékenységet utazásszervezésre módosítottak az alábbi vállalkozások
A fenti időszakban ilyen vállalkozás nem volt.
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2014. szeptember 1. és szeptember 30. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
nyilvántartásából kérelemre visszavont engedélyek
PELASTA Vagyonvédelmi Kft.
1094 Budapest, Márton u. 35. 2. em. 3.
tel.: +36-1-789-3306
fax: +36-1-354-0727
eng. szám: U-001060
Törölve: 2014. 09. 22.

2014. szeptember 1. és szeptember 30. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
nyilvántartásából – jogszabálysértés miatt – jogerősen törölt, visszavont engedélyű vállalkozások
A fenti időszakban ilyen vállalkozás nem volt.

2014. szeptember 1. és szeptember 30. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
nyilvántartásából – jogszabálysértés miatt – jogerősen törölt, visszavont engedélyű és a tevékenység
folytatásától 1 évre eltiltott vállalkozások
A fenti időszakban ilyen vállalkozás nem volt.
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FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

JOGSZABÁLYOK
A NEMZETGAZDASÁGI
MINISZTER KÖZLEMÉNYE

28/2014. (IX. 24.)
NGM rendelet

A 2015. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről ....................
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Az EU Kék Kártyával foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgár részére fizetendő kötelező legkisebb munkabér megállapításáról, valamint egyes munkaügyi tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 44/2011. (XII. 16.) NGM rendelet 3. § (1) és
(2) bekezdése szerinti legkisebb munkadíj 2015. évi mértékéről .....................................................................................................................
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A nemzetgazdasági miniszter 28/2014. (IX. 24.) NGM rendelete
a 2015. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.
2. §		
A 2015. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:
a)
január 10., szombat
munkanap
január 2., péntek		
pihenőnap
b)
augusztus 8., szombat
munkanap
augusztus 21., péntek
pihenőnap
c)
december 12., szombat
munkanap
december 24., csütörtök
pihenőnap
3. §		
Az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje – a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény 96. § (1) bekezdése alapján – a 2. §-tól eltérően is meghatározható.
4. §

(1) Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2015. december 31-én hatályát veszti.
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A nemzetgazdasági miniszter közleménye
az EU Kék Kártyával foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgár részére fizetendő kötelező legkisebb
munkabér megállapításáról, valamint egyes munkaügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló
44/2011. (XII. 16.) NGM rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése szerinti legkisebb munkadíj 2015. évi mértékéről
Az EU Kék Kártyával foglalkoztatott harmadik országbeli állampolgár részére fizetendő kötelező legkisebb munkabér
megállapításáról, valamint egyes munkaügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2011. (XII. 16.) NGM
rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 3. § (1) bekezdése szerinti legkisebb havi munkadíj mértéke 346 500 forint,
az NGM rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti legkisebb havi munkadíj mértéke 277 200 forint 2015-ben.
Budapest, 2014. október 29.
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