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2014. évi XXII. törvény
a reklámadóról*

Az Országgyűlés az arányos közteherviselés elvére figyelemmel a következő törvényt alkotja:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E törvény alkalmazásában:
 1. médiaszolgáltatás: a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 

(a továbbiakban: Mttv.) szerinti médiaszolgáltatás,
 2. médiaszolgáltató: az Mttv. szerinti médiaszolgáltató,
 3. médiatartalom: az Mttv. szerinti médiatartalom,
 4. médiatartalom-szolgáltató: az Mttv. szerinti médiatartalom-szolgáltató,
 5. nettó árbevétel: a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a  továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó adóalany 

esetén az  Szt.-ben meghatározott értékesítés nettó árbevétele, a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvény (a  továbbiakban: Szja tv.) hatálya alá tartozó adóalany esetében az  Szja tv. szerinti általános 
forgalmi adó nélküli bevétel,

 6. nyomtatott anyag: nyomtatott üzleti reklámanyag, katalógus, prospektus, reklámposzter,
 7. reklám:

a) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 
(a továbbiakban: Reklámtv.) szerinti gazdasági reklám,

b) az Mttv. szerinti kereskedelmi közlemény,
 8. reklám közzététele: a Reklámtv. szerinti közzététel,
 9. sajtótermék: az Mttv. szerinti sajtótermék,
10. saját célú reklám: a  reklám közzétevő saját termékére, árujára, szolgáltatására, tevékenységére, nevére, 

megjelenésére vonatkozó reklám.

2. Az adókötelezettség, az adóalany

2. §  Adóköteles
a) a médiaszolgáltatásban,
b) a Magyarországon kiadott vagy Magyarországon terjesztett, túlnyomórészt magyar nyelvű sajtótermékben,
c) a Reklámtv. szerinti szabadtéri reklámhordozón,
d) bármely járművön, nyomtatott anyagon, ingatlanon,
e) az interneten, túlnyomórészt magyar nyelven
reklám közzététele.

3. §  Az adó alanya
a) az Mttv. szerint Magyarországon letelepedettnek minősülő médiatartalom-szolgáltató,
b) az a) pont alá nem tartozó, olyan médiaszolgáltató, amely napi műsoridejének legalább felében magyar nyelvű 

médiatartalmat tesz Magyarország területén elérhetővé,
c) a sajtótermék a) pont alá nem tartozó kiadója,
d) a szabadtéri reklámhordozót, valamint a reklám elhelyezésére szolgáló bármely járművet, nyomtatott anyagot, 

ingatlant reklám céljára hasznosító személy vagy szervezet,
e) az interneten közzétett reklám esetén a reklám közzétevője.

3. Az adó alapja

4. §  Az adó alapja az adóköteles tevékenységből származó adóévi nettó árbevétel. Saját célú reklám közzététele esetén 
az adó alapja a reklám közzétételével kapcsolatban közvetlenül felmerült költség.

* A törvényt az Országgyűlés a 2014. június 11-i ülésnapján fogadta el.
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4. Az adó mértéke

5. §  Az adó mértéke
a) az adóalap 0,5 milliárd forintot meg nem haladó része után 0%,
b) az adóalap 0,5 milliárd forintot meghaladó, de 5 milliárd forintot meg nem haladó része után 1%,
c) az adóalap 5 milliárd forintot meghaladó, de 10 milliárd forintot meg nem haladó része után 10%,
d) az adóalap 10 milliárd forintot meghaladó, de 15 milliárd forintot meg nem haladó része után 20%,
e) az adóalap 15 milliárd forintot meghaladó, de 20 milliárd forintot meg nem haladó része után 30%,
f ) az adóalap 20 milliárd forintot meghaladó része után 40%.

5. Kapcsolt vállalkozás adó- és adóelőlegfizetési kötelezettségének megállapítása

6. § (1) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint kapcsolt vállalkozásnak minősülő adóalanyok adóját úgy 
kell megállapítani, hogy az egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló adóalanyok adóalapját össze kell adni, 
és az eredmény alapulvételével az 5. § szerinti adómértékkel kiszámított összeget az egyes adóalanyok között olyan 
arányban kell megosztani, mint amilyen arányt az adóalany adóalapja az egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban 
álló adóalanyok által elért összes adóalapban képvisel.

 (2) Az  (1)  bekezdésben foglalt adószámítási mód szerint – a  7.  §-ban foglaltakra is figyelemmel – kell megállapítani 
az adóelőleget is.

 (3) Az  (1)–(2)  bekezdés szerinti számítások végrehajtása érdekében az  egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban 
álló adóalanyok kötelesek együttműködni. A  számítások dokumentálását (ideértve az  elkészítést és a  megőrzést 
is) az  egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló adóalanyok mindegyike köteles elvégezni. A  számítások 
dokumentációját az adóhatóság kérésére be kell mutatni.

6. Eljárási rendelkezések

7. § (1) Az adó alanya adókötelezettségét – önadózás útján – az adóévet követő ötödik hónap utolsó napjáig állapítja meg és 
vallja be az e célra rendszeresített nyomtatványon az állami adóhatósághoz.

 (2) Az  adóalany az  adóévre a  (3)  bekezdés a)–b)  pontja szerinti esetben az  adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig, 
a (3) bekezdés c)–d) pontja szerinti esetben az adóköteles tevékenység megkezdését követő 15 napon belül – az erre 
a célra rendszeresített nyomtatványon – az állami adóhatósághoz adóelőleget köteles bevallani.

 (3) Az adóelőleg összege
a) ha az  adóalany adóévet megelőző adóéve 12 hónap, akkor az  adóévet megelőző adóévben folytatott 

adóköteles tevékenységből származó adóalap alapulvételével az 5. § szerint számított összeg,
b) ha az  adóalany adóévet megelőző adóéve 12 hónapnál rövidebb, akkor az  adóévet megelőző adóévben 

folytatott adóköteles tevékenységből származó adóalap 12 hónapra számított összegének alapulvételével 
az 5. § szerint számított összeg,

c) az adóköteles tevékenységet az adóévben jogelőd nélkül kezdő adóalany esetében az adóévre várható adó 
összege,

d) átalakulással létrejött adóalany esetén a  jogelőd által az  adóévben az  átalakulás napjáig elért, adóköteles 
tevékenységből származó adóalap alapulvételével, az  5.  § szerinti adómértékkel számított összeg olyan 
aránya, amilyen arányban az átalakulással létrejött adóalany (ide értve kiválás esetén a fennmaradó társaságot 
is) a jogelőd vagyonából részesült.

 (4) Az  adóalany az  adófizetési kötelezettségét a  bevallás benyújtására előírt határnapig, az  adóelőleg-fizetési 
kötelezettségét a  (3) bekezdés a)–b) pontja szerinti esetben két egyenlő részletben, az adóév hetedik hónapjának 
20. napjáig és tizedik hónapjának 20. napjáig, a  (3) bekezdés c)–d) pontja szerinti esetben két egyenlő részletben 
a tevékenység megkezdését követő 15 napon belül és az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig teljesíti.

 (5) Az adófizetésre kötelezettnek az adóelőleget az adóévben az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie 
(a továbbiakban: előleg-kiegészítés). Az előleg-kiegészítésre kötelezett a várható fizetendő adó és az adóévre már 
bevallott előlegek különbözetéről az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig bevallást nyújt be és ezzel egyidejűleg tesz 
eleget a fizetési kötelezettségének.

 (6) Az adófizetésre nem kötelezett adóalany adó, adóelőleg és előleg-kiegészítés bevallására nem kötelezett.
 (7) A  befizetett adóelőleg, előleg-kiegészítés és az  adó éves összege közötti különbözetet az  adóévet követő ötödik 

hónap utolsó napjáig kell befizetni, illetve a többlet-befizetést ettől az időponttól lehet visszaigényelni.
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 (8) A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adóalany az adó- és adóelőlegfizetési kötelezettségét az üzleti év első napján 
hatályos szabályok szerint állapítja meg, vallja be és teljesíti.

 (9) Az  adóval kapcsolatos hatósági feladatokat az  állami adóhatóság látja el, az  adóból származó bevétel a  központi 
költségvetés bevétele.

 (10) Az e  törvényben nem szabályozott eljárási kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény előírásai 
az irányadók.

 (11) Az  Szt. hatálya alá tartozó adóalany az  e  törvény alapján megállapított adót az  adózás előtti eredmény terhére 
számolja el.

7. Záró rendelkezések

8. §  E törvény a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

9. § (1) A  2014. évi adó összege – ha az  adóalany e  törvény hatálybalépését megelőzően kezdte meg a  2.  § szerinti 
tevékenységét – az adóalany 2014. évi, 2. § szerinti tevékenységéből származó adóalap alapulvételével az 5. § szerint 
számított összeg – e törvény hatályba lépésétől számított időszak naptári napjaival – arányos része.

 (2) A 2014. évi adóelőleg összege az adóalany 2013. évi, 2. § szerinti tevékenységéből származó nettó árbevétele, saját 
célú reklám közzétételével összefüggő közvetlen költsége, továbbá a 10. §-ban foglaltak alapulvételével az 5. § szerint 
számított összeg – e törvény hatályba lépésétől számított időszak naptári napjaival – arányos része.

 (3) Az adóalany a 2014. évi adóelőlegét – a 7. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően – 2014. augusztus 20-áig köteles 
megállapítani és bevallani, továbbá két egyenlő részletben, 2014. augusztus 20-áig és 2014. november 20-ig köteles 
megfizetni.

 (4) A  2.  § szerinti tevékenységét 2014. évben kezdő adóalany esetében, továbbá annak a  naptári évtől eltérő üzleti 
évet választó adóalanynak az esetében, akinek nincs 2014. augusztus 20-áig beszámolóval lezárt utolsó üzleti éve, 
a 2014. évi adóelőleg összege a 2014. adóévre, illetve a beszámolóval le nem zárt üzleti évre várható adó összegének 
az e törvény hatályba lépésétől számított időszak naptári napjaival arányos része.

10. §  Az adóalany csökkentheti a 2014. évben kezdődő adóév adóalapját – legfeljebb annak erejéig – a társasági adóról és 
az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 17. § (1) bekezdése vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvény 49/B. § (7) bekezdése szerinti elhatárolt veszteség 50%-ával.

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

2014. évi XXXIII. törvény
az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról*

I. FEJEZET 
A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény (a  továbbiakban: Szja tv.) 65.  § (6)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  (1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában említett bevételből – ha az  az értékpapír megszerzését követően 
elsőként megszerzett kamat, hozam – levonható az értékpapír megszerzésére fordított kiadás részeként az értékpapír 
vételárában az  értékpapír szerzéséig megfizetett, az  értékpapír feltételei szerint meghatározott, kiszámított 
felhalmozódott kamat, hozam azzal, hogy az  így levont összeg az  (1)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában említett 
esetben az értékpapír átruházásakor, beváltásakor, visszaváltásakor az értékpapír megszerzésére fordított értékként 

* A törvényt az Országgyűlés a 2014 . július 4-i ülésnapján fogadta el.
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nem vehető figyelembe. Nem kell kamatjövedelmet megállapítani a  kollektív befektetési forma átalakulása vagy 
beolvadása következtében a jogelőd kollektív befektetési értékpapírjának a jogutód kollektív befektetési értékpapírjára 
történő átváltása esetében, azzal, hogy ilyen esetben a jogutód értékpapírjának megszerzésére fordított értékként 
a jogelőd értékpapírjának megszerzésére fordított értéket kell figyelembe venni. Nem kell továbbá kamatjövedelmet 
megállapítani a kollektív befektetési forma részalapja által kibocsátott kollektív befektetési értékpapírnak ugyanezen 
kollektív befektetési forma másik részalapja által kibocsátott kollektív befektetési értékpapírra történő átváltása 
esetében, azzal, hogy ilyen esetben a  megszerzett részalap értékpapírjának megszerzésére fordított értékként 
a visszaváltott részalap értékpapírjának megszerzésére fordított értéket kell figyelembe venni.”

2. §  Az Szja tv. 84/Z. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„84/Z. § (1) E törvénynek a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel és az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi 
XXXIII. törvénnyel megállapított 1. számú melléklet 2. pont 2.7. alpontja és 9. pont 9.3. alpontja – ha az a magánszemély 
számára kedvezőbb – a 2014. január 1-jétől megszerzett jövedelmekre is alkalmazható.
(2) E törvénynek az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXIII. törvénnyel megállapított 
11. számú melléklet IV. fejezet 13. pontja 2014. január 1-jétől alkalmazható.”

3. §  Az Szja tv.
a) 1. számú melléklete az 1. melléklet,
b) 11. számú melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.

2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

4. §  A  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996.  évi LXXXI.  törvény (a  továbbiakban: Tao. tv.) 7.  § (1)  bekezdés 
h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adózás előtti eredményt csökkenti)
„h) a  megszerzett társaság tagjánál (részvényesénél) a  kedvezményezett részesedéscsere alapján kivezetett 
részesedésre az adóévben elszámolt árfolyamnyereség [ideértve a kivezetett részesedés kapcsán – a kedvezményezett 
részesedéscsere során – a 8. § (1) bekezdés dzs) pont b) alpontja alapján elszámolt összeget is], ha az adózó igénybe 
kívánja venni e  kedvezményt; e  kedvezmény alkalmazása esetén az  adózó a  kedvezményezett részesedéscsere 
alapján megszerzett valamennyi részesedést elkülönítetten tartja nyilván,”

5. §  A Tao. tv. 8. § (1) bekezdés t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adózás előtti eredményt növeli)
„t) a  7.  § (1)  bekezdésének h)  pontja alapján az  adózás előtti eredmény csökkentéseként elszámolt összegből 
a kedvezményezett részesedéscsere alapján megszerzett részesedés bekerülési értéke csökkentéseként, könyv szerinti 
értéke kivezetéseként az  adóévben bármely jogcímen elszámolt (de összesen legfeljebb az  említett rendelkezés 
alapján az  adózás előtti eredmény csökkentéseként figyelembe vett) összeg, figyelemmel a  (7)  bekezdésben 
foglaltakra,”

6. §  Tao. tv. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1)–(2) és (4) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmaznia
a) az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózónak a közös beszerzés és értékesítés érdekében 
létrehozott olyan kapcsolt vállalkozással – a  versenyhátrány megszüntetése céljából – kötött tartós szerződésre, 
amely kapcsolt vállalkozásban a kis- és középvállalkozások szavazati joga együttesen meghaladja az 50 százalékot,
b) az  adózónak az  állam vagy helyi önkormányzat részére történő, jogszabályban meghatározott kötelezettségen 
alapuló, visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz (ideértve 
a beruházás átadását is) esetében.”

7. §  A Tao. tv. a következő 29/Y. §-sal egészül ki:
„29/Y.  § (1) E  törvénynek az  egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014.  évi XXXIII.  törvénnyel 
megállapított 7. § (1) bekezdés h) pontját és 8. § (1) bekezdés t) pontját az adózó a 2014. évi adókötelezettségének 
megállapítása során választása szerint alkalmazza.
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(2) E törvénynek az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXIII. törvénnyel megállapított 
18. § (3) bekezdését az adózó a 2013. évi adókötelezettségének megállapítása során is alkalmazhatja.”

8. §  A Tao. tv. 30. § (11) bekezdés b) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a kultúráért felelős miniszter, hogy az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben 
a 22. § (1) bekezdése alapján az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatásra vonatkozóan]
„b) a 22. § (4) bekezdése szerinti támogatási igazolás iránti kérelem tartalmát, a támogatási igazolás kiállítására irányuló 
eljárás szabályait, a támogatási igazolás tartalmát, valamint a támogatási igazolással kapcsolatos adatszolgáltatás és 
ellenőrzés, továbbá a 22. § (1) bekezdése szerinti kiegészítő támogatás megfizetésének részletes szabályait”
(meghatározza.)

II. FEJEZET 
KÖZVETETT ADÓT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

3. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

9. §  Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) a következő 45/A. §-sal egészül ki:
„45/A.  § (1) A  következő, nem adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetében a  teljesítés helye az  a  hely, ahol 
ezzel összefüggésben a  szolgáltatást igénybevevő nem adóalany letelepedett, letelepedés hiányában pedig, ahol 
lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van:
a) telekommunikációs szolgáltatások;
b) rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások;
c) elektronikus úton nyújtott szolgáltatások.
(2) E § alkalmazásában elektronikus úton nyújtott szolgáltatás különösen:
a) elektronikus tárhely rendelkezésre bocsátása, honlap tárolása és üzemeltetése, valamint számítástechnikai eszköz 
és program távkarbantartása,
b) szoftver rendelkezésre bocsátása és frissítése,
c) kép, szöveg és egyéb információ rendelkezésre bocsátása, valamint adatbázis elérhetővé tétele,
d) zene, film és játék – ideértve a szerencsejátékot is – rendelkezésre bocsátása, valamint politikai, kulturális, művészeti, 
tudományos, sport- és szórakoztatási célú médiaszolgáltatás, illetőleg ilyen célú események közvetítése, sugárzása,
e) távoktatás,
feltéve, hogy a szolgáltatás nyújtása és igénybevétele globális információs hálózaton keresztül történik. A szolgáltatás 
nyújtója és igénybevevője közötti, ilyen hálózaton keresztüli kapcsolat felvétele és tartása – ideértve az ajánlat tételét 
és elfogadását is – azonban önmagában még nem elektronikus úton nyújtott szolgáltatás.”

10. §  Az Áfa tv. 86. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mentes az adó alól:)
„i) a  szerencsejáték szervezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó szerencsejáték-szolgáltatás nyújtása, ideértve 
ezek közvetítését is, valamint a szerencsejáték szervezésére vonatkozó tevékenység gyakorlása jogának az állam által 
koncessziós szerződéssel történő átengedése;”

11. §  Az Áfa tv. 142. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
[Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti:]
„j) a 6/B. számú mellékletben felsorolt termék értékesítése esetén, amennyiben az nem tartozik a XVI. Fejezet szerinti 
különös rendelkezések hatálya alá.”

12. §  Az Áfa tv. XIX. Fejezetének címe helyébe a következő fejezetcím lép:
„TELEKOMMUNIKÁCIÓS, RÁDIÓS ÉS AUDIOVIZUÁLIS MÉDIASZOLGÁLTATÁSOKKAL, VALAMINT 
ELEKTRONIKUS ÚTON NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÜLÖNÖS SZABÁLYOK”

13. §  Az Áfa tv. XIX. Fejezete a 252. §-t megelőzően a következő alfejezetcímmel egészül ki:
„1. alfejezet 
A Közösség területén nem letelepedett adóalanyra vonatkozó különös szabályok”
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14. §  Az Áfa tv. 252. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az az adóalany, aki (amely) nem telepedett le gazdasági céllal a Közösség területén, gazdasági célú letelepedés 
hiányában pedig nem rendelkezik lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel a Közösség területén, és a Közösség 
területén a  45/A.  § szerinti szolgáltatásokon kívül nem teljesít más olyan termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, 
termék Közösségen belüli beszerzését, amely után a Közösség bármely tagállamának joga szerint adót kell fizetnie, 
a  szolgáltatásnyújtás Közösség területén történő megkezdését megelőzően kérelmezheti, hogy őt az  állami 
adóhatóság ilyen minőségében nyilvántartásba vegye.
(2) Az  állami adóhatóság a  kérelmet elutasítja, ha az  adóalanyt a  Közösség valamely más tagállamában ilyen 
minőségében már nyilvántartásba vették, vagy erre irányuló kérelmét a Közösség valamely más tagállamában már 
benyújtotta és annak elbírálása jogerősen még nem zárult le.”

15. §  Az Áfa tv. 253. §-a a következő (3)–(4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az az adóalany, aki (amely) a 45/A. § szerinti szolgáltatás nyújtása utáni adófizetési kötelezettségét azon tagállami 
szabályozás alapján teljesíti, amely tartalmában megfelel a Héa-irányelv 358–369. cikkében foglaltaknak, az előzetesen 
felszámított adót a XVIII. fejezet rendelkezései szerint jogosult visszatéríttetni.
(4) A  (3)  bekezdés szerinti jogát az  adóalany az  elismert harmadik államban letelepedett adóalanyra vonatkozó 
szabályok szerint érvényesítheti, azzal, hogy esetében
a) a 244. § helyett a (3) bekezdés alkalmazandó;
b) az e fejezet szerinti jogállását nem kell igazolni.”

16. §  Az Áfa tv. a 253. §-t követően a következő alfejezetekkel egészül ki:
„2. alfejezet 
Belföldön letelepedett adóalanyra vonatkozó különös szabályok
253/A. § (1) Az az adóalany, aki (amely) a 45/A. § szerinti szolgáltatást teljesít a Közösség olyan tagállamában, ahol 
nem rendelkezik gazdasági célú letelepedéssel, kérelmezheti, hogy őt az  állami adóhatóság ilyen minőségében 
nyilvántartásba vegye, feltéve, hogy gazdasági tevékenységének székhelye belföldön van, vagy gazdasági 
tevékenységének székhelye a Közösség területén kívül van, azonban belföldön rendelkezik állandó telephellyel.
(2) Az  állami adóhatóság a  kérelmet elutasítja, ha az  adóalany gazdasági tevékenységének székhelye a  Közösség 
területén kívül van és őt a Közösség valamely más tagállamában ilyen minőségében már nyilvántartásba vették, vagy 
erre irányuló kérelmét a Közösség más tagállamában már benyújtotta és annak elbírálása jogerősen még nem zárult 
le.
(3) Abban az esetben, ha az adóalany gazdasági tevékenységének székhelye a Közösség területén kívül van, azonban 
a Közösség legalább két tagállamában is rendelkezik állandó telephellyel, az adóalany választhat, hogy melyik állandó 
telephelye szerinti tagállamban kéri az (1) bekezdés szerinti minőségében történő nyilvántartásba vételét.
(4) Abban az esetben, ha az adóalanyt a (3) bekezdés szerinti választása alapján az állami adóhatóság ilyen minőségében 
nyilvántartásba vette, az adóalanyt ezen döntése a választása évét követő második naptári év végéig köti.
3. alfejezet 
A Közösség területén letelepedett adóalanyra vonatkozó különös szabályok
253/B. § (1) Az az adóalany,
a) akinek (amelynek) gazdasági célú letelepedési helye, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy 
szokásos tartózkodási helye nem belföldön, hanem a Közösség valamely más tagállamában van, és
b) akit (amelyet) belföldön adóalanyként nem vettek nyilvántartásba és egyébként belföldön adóalanyként történő 
nyilvántartásba vételre nem kötelezett, és
c) aki (amely) belföldön a 45/A. § szerinti szolgáltatást nyújt oly módon, hogy adófizetési kötelezettségét a gazdasági 
célú letelepedése, ennek hiányában lakóhelye, vagy szokásos tartózkodási helye szerinti tagállamban teljesíti azon 
tagállami szabályozás alapján, amely tartalmában megfelel a Héa-irányelv 369a–369k. cikkében foglaltaknak,
az előzetesen felszámított adó levonására nem jogosult, megilleti azonban annak a XVIII. fejezet rendelkezései szerinti 
visszatéríttetése.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogát az adóalany azzal érvényesítheti, hogy esetében a 244. § helyett az  (1) bekezdés 
alkalmazandó.”
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17. §  Az Áfa tv. a következő 288–289. §-sal egészül ki:
„288.  § (1) Az  egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014.  évi XXXIII.  törvénnyel (a  továbbiakban: 
Mód4  törvény) megállapított 45/A.  §-t azon ügyletek esetén kell először alkalmazni, amelyek teljesítési időpontja 
2015. január 1. napjára esik vagy azt követi.
(2) Amennyiben a  Mód4 törvénnyel megállapított 45/A.  § hatálya alá tartozó szolgáltatások nyújtásához fizetett 
előleg jóváírásának, kézhezvételének időpontja 2015. január 1. napját megelőző napra esik, az  előleg jóváírására, 
kézhezvételére tekintettel fizetendő adót a 2015. január 1. napját megelőzően hatályos szolgáltatás teljesítési helyére 
vonatkozó szabályok alapján kell megállapítani.
(3) A Mód4 törvénnyel megállapított 45/A. § hatálya alá tartozó olyan szolgáltatás nyújtása esetén, amelynek teljesítési 
időpontja 2015. január 1. napjára esik vagy azt követi, és amelyre tekintettel a (2) bekezdés szerint előleg fizetésére 
került sor, az ügylet teljesítési időpontjában a szolgáltatásnyújtó adófizetési kötelezettsége az adóalapnak az előleg 
adót nem tartalmazó összegével csökkentett része után keletkezik.
289. § (1) A Mód4 törvénnyel megállapított 142. § (1) bekezdés j) pontját – a  (2)–(3) bekezdésben meghatározott 
eltéréssel – azon ügyletek esetén kell először alkalmazni, amelyek teljesítési időpontja 2015. január 1. napjára esik 
vagy azt követi.
(2) A Mód4 törvénnyel megállapított 6/B. mellékletben felsorolt termékek értékesítése esetén, ha a teljesítés időpontja 
2015. január 1. napjára esik vagy azt követi, de a terméket beszerző adóalanynak a 60. § (1)–(3) bekezdése szerint 
a fizetendő adót 2015. január 1. napját megelőzően kellene megállapítani, a Mód4 törvénnyel megállapított 142. § 
(1) bekezdés j) pontja nem alkalmazandó.
(3) Amennyiben a Mód4 törvénnyel megállapított 142. § (1) bekezdés j) pontja hatálya alá tartozó termékértékesítéshez 
fizetett előleg jóváírásának, kézhezvételének időpontja 2015. január 1. napját megelőző napra esik, az  előleg 
jóváírására, kézhezvételére tekintettel fizetendő adót az ügyletet saját nevében teljesítő adóalany fizeti az 59. § (1) és 
(2)  bekezdésének megfelelően, a  termék beszerzőjének adófizetési kötelezettsége –  a  (2)  bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével – az adóalapnak az előleg adót nem tartalmazó összegével csökkentett része után keletkezik.”

18. §  Az Áfa tv. a 3. melléklet szerinti 6/B. számú melléklettel egészül ki.

19. §  Hatályát veszti az Áfa tv.
a) 46. § (2) bekezdés i)–k) pontja,
b) 46. § (5) bekezdése,
c) 47–48. §-a,
d) 142. § (1) bekezdés h) pontja,
e) 142. § (1) bekezdés j) pontja,
f ) 259. § 17. pontja,
g) 6/B. számú melléklete.

III. FEJEZET 
ILLETÉKEK

4. A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény módosítása

20. § (1) A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Pti. tv.) 2. §-a a következő 21. ponttal 
egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„21. fizetőeszköz útján történő eladás: külföldi fizetőeszköz vagy törvényes fizetőeszköz eladása a  pénzváltási 
tevékenység végzésére jogosult hitelintézet, a pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt közvetítő útján.”

 (2) A Pti. tv. 2. §-ának 18. pontjában a „közvetítő által” szövegrész helyébe a „közvetítő útján” szöveg lép.
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IV. FEJEZET 
ADÓIGAZGATÁST ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

5. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

21. §  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 4. §-a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) E törvény hatálya kiterjed a távolról is nyújtható szolgáltatás utáni, az Európai Közösség más tagállamát megillető 
hozzáadottértékadó-fizetési és -bevallási kötelezettségre, ha az adózó ezen kötelezettségének az állami adóhatóság 
útján tesz eleget.”

22. §  Az Art. 20/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti belföldön nem letelepedett adóalany, aki (amely) belföldön 
nem adóalanyok részére távolról is nyújtható szolgáltatásokat nyújt, mentesül a  bejelentkezési kötelezettség 
teljesítése alól, feltéve, hogy ezen szolgáltatások utáni általános forgalmi adó fizetési és bevallási kötelezettségének 
az Európai Közösség más tagállamának olyan szabályozása alapján tesz eleget, amely tartalmában megfelel a közös 
hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv (a  továbbiakban: HÉA irányelv) szerinti, a nem 
adóalanyok számára távközlési, rádió- és televízió-műsor vagy elektronikus szolgáltatásokat nyújtó nem letelepedett 
adóalanyokra vonatkozó különös szabályozásoknak.”

23. §  Az Art. 31/A. §-a a következő (3)–(4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az általános forgalmi adó alanya az adómegállapítási időszakról benyújtott általános forgalmiadó-bevallásában 
nyilatkozik az  adómegállapítási időszakban teljesített, az  Áfa tv. 142.  § (1)  bekezdés j)  pontja alá tartozó 
termékértékesítése tekintetében a vevő adószámáról, a termékértékesítés teljesítésének napjáról, valamint – az Áfa tv. 
6/B.  számú mellékletében meghatározott vámtarifaszám szerinti bontásban – az  értékesített termék ezer forintra 
kerekített összegben meghatározott adóalapjáról és kilogrammban meghatározott mennyiségéről.
(4) Az  általános forgalmi adó alanya az  adómegállapítási időszakról benyújtott általános forgalmiadó-
bevallásában azon, az  Áfa tv. 142.  § (1)  bekezdés j)  pontja alá tartozó termékbeszerzése tekintetében, amelyek 
után termékbeszerzőként az adott adómegállapítási időszakban adófizetési kötelezettsége keletkezett, nyilatkozik 
a  termékértékesítő adószámáról, a  termékértékesítés teljesítésének napjáról, valamint – az  Áfa tv. 6/B.  számú 
mellékletében meghatározott vámtarifaszám szerinti bontásban – a  beszerzett termék ezer forintra kerekített 
összegben meghatározott adóalapjáról és kilogrammban meghatározott mennyiségéről.”

24. §  Az Art. 175. §-ának (13) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap az  adópolitikáért felelős miniszter, hogy az  adóügyek elektronikus intézésére vonatkozó eljárások 
keretében rendeletben szabályozza]
„k) az  adózó által nem adóalanyok számára nyújtott távolról is nyújtható szolgáltatásokkal kapcsolatos különös 
szabályozás elektronikus ügyintézésére vonatkozó részletes szabályait.”

25. §  Az Art. 191. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„191.  § E  törvény 31/A.  §-át utoljára a  2018. december 31. napját magába foglaló adómegállapítási időszak 
tekintetében kell alkalmazni.”

26. §  Az Art. a következő 201. §-sal egészül ki:
„201. § E törvénynek az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXIII. törvénnyel módosított
1. 132. § (4) bekezdését a hatálybalépését követően indult eljárásokban, és
2. 141. § (5) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben
is alkalmazni kell.”

27. §  Az Art. a következő 202. §-sal egészül ki:
„202.  § (1) E  törvénynek az  egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014.  évi XXXIII.  törvénnyel 
módosított 92. § (12) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E  törvénynek az  egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014.  évi XXXIII.  törvénnyel módosított 
161. § (1) bekezdését a 2012. augusztus 7-től indult eljárásokban is alkalmazni kell.
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(3) E  törvénynek az  egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014.  évi XXXIII.  törvénnyel módosított 
10. számú mellékletét a bejelentkezés és nyilvántartásba vétel kivételével 2015. január 1-jétől kell alkalmazni. Az első 
bevallási időszak kezdete 2015. január 1-je.”

28. § (1) Az Art.
1. 3. § (3) bekezdésében az „elektronikus szolgáltatást nyújtó” szövegrész helyébe a „telekommunikációs, rádió és 

audiovizuális médiaszolgáltatásokat, valamint elektronikus szolgáltatást (a továbbiakban: távolról is nyújtható 
szolgáltatás) nyújtó” szöveg, a „bejelentkezik (a  továbbiakban: Európai Közösség tagállamában illetőséggel 
nem bíró adózó)” szövegrész helyébe a „bejelentkezik” szöveg,

2. 92.  § (12)  bekezdésében a  „nemzetközi egyezmény” szövegrész helyébe a  „nemzetközi egyezmény vagy 
viszonosság” szöveg 

lép.
 (2) Az Art.

1. 132. § (4) bekezdésében a „75 nap” szövegrész helyébe a „75 nap, hiánypótlás esetén a hiánypótlástól számított 
75 nap” szöveg és a „45 nap” szövegrész helyébe a „45 nap, hiánypótlás esetén a hiánypótlástól számított 45 
nap” szöveg,

2. 141.  § (5)  bekezdésében az „eljárási illetéket. A  felettes adóhatóság” szövegrész helyébe a „eljárási illetéket. 
Ha az adózó a felügyeleti intézkedés iránti kérelmével együtt költségmentesség iránti kérelmet is előterjeszt, 
az adópolitikáért felelős miniszter, illetve a NAV felügyeletére kijelölt miniszter a felügyeleti intézkedés iránti 
kérelem folytán indult hatósági eljárást felfüggeszti a  költségmentesség jogerős elbírálásáig. A  felettes 
adóhatóság” szöveg,

3. 161. § (1) bekezdésében az „összege meghaladja a 10 000 forintot” szövegrész helyébe az „összege eléri vagy 
meghaladja a 10 000 forintot” szöveg,

lép.

29. §  Hatályát veszti az Art.
1. 31/A. § (3)–(4) bekezdése,
2. 3. számú melléklet B) pontja.

30. §  Az Art. 10. számú melléklete e törvény 4. melléklete szerint módosul.

V. FEJEZET 
EGYÉB KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

6. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

31. § (1) A  szerencsejáték szervezéséről szóló 1991.  évi XXXIV.  törvény (a  továbbiakban: Szjtv.) 11.  §-a a  következő  
(7a)–(7b) bekezdésekkel egészül ki:
„(7a) A  nyertes játékos részére a  nyeremény igénylésére a  jóváhagyott játéktervben meghatározottak szerint, 
a sorsolás, illetve a fogadási esemény napját követő 90 napos jogvesztő határidőn belül van lehetőség. A szervező 
a nyeremény igénylését követően a nyeremény átadása érdekében haladéktalanul köteles a szükséges intézkedéseket 
megtenni és a nyeremény átadását a nyertes játékos részére a nyeremény igénylésétől számított 30 napos jogvesztő 
határidőn belül biztosítani.
(7b) Ha a szervező az át nem vett nyeremények újbóli felhasználását sorsolás formájában biztosítja a nyeremények 
céljára, a (7a) bekezdés szerinti, a nyeremény igénylésére vonatkozó jogvesztő határidő időtartama 40 nap.”

 (2) Az Szjtv. 11. §-a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az  állami adóhatóság a  nemzetközi együttműködésben szervezett szerencsejáték esetén az  át nem vett 
nyeremények felhasználását a valamennyi részt vevő szerencsejáték-szervező által közösen kialakított és elfogadott 
játékszabályok szerint engedélyezi, ennek során a  (7b)–(10)  bekezdésben foglaltaktól eltérő játékszabályok is 
engedélyezhetők. Ha az át nem vett nyeremények felhasználását minden részt vevő szerencsejáték-szervező szabadon 
alakíthatja ki, az állami adóhatóság az engedélyt a (7b)–(10) bekezdés alkalmazásával adja ki.”
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32. §  Az Szjtv. 23. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Ajándéksorsolás lebonyolítása során az 1. § (8) bekezdését, a 11. § (7a)–(10) bekezdéseit, a 15. § (2) bekezdését, 
a 16. § (2) bekezdését és a 17–19. §-okat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy pénznyeremény sorsolására nincs 
lehetőség, a 11. §-ban szabályozott nyeremény igénylés alatt pedig a nyeremény átadását kell érteni.”

33. §  Az Szjtv.
1. 11. § (8) bekezdésében az „átvételre nyitva álló határidő lejártát” szövegrész helyébe az „igénylésére nyitva álló 

határidő lejárta utáni 30 nap elteltét” szöveg,
2. 11. § (10) bekezdésében a „(8)–(9) bekezdésekben” szövegrész helyébe a „(7a)–(9) bekezdésekben” szöveg,
3. 12.  § (3)  bekezdés b)  pontjában аz „a 11.  § (8)–(10)  bekezdéseibe” szövegrész helyébe az „a  11.  §  

(7a)–(10) bekezdésébe” szöveg, az „a 17. § (3)–(4) bekezdéseibe,” szövegrész helyébe az „a 17. § (4) bekezdésébe,” 
szöveg,

4. 19.  § (1)  bekezdésében a „17.  § (3)  bekezdésében” szövegrész helyébe a „11.  § (7a) és (7b)  bekezdésében” 
szöveg,

lép.

34. §  Hatályát veszti az Szjtv.:
1. 17. § (3) bekezdése,
2. 28/A. § (3) bekezdése.

VI. FEJEZET 
EGYES PÉNZÜGYI TÁRGYÚ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

7. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosítása

35. §  A  kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  (2)  bekezdés szerinti kockázati tőkealap-kezelőre vagy magántőkealap-kezelőre e  törvény 16.  §-a, 18.  § 
(3) bekezdése, valamint 38. §-a nem alkalmazandóak.”

36. § (1) A Kbftv. 19. § (8) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (2) és (5)–(7) bekezdés esetében]
„c) ingatlanalapot kezelő befektetési alapkezelő ingatlanbefektetési tevékenységét irányító személye esetében 
ingatlanforgalmazónál, ingatlanalapot kezelő alapkezelőnél,
d) kockázatitőkealap-kezelő, magántőkealap-kezelő vezető állású személye esetén üzletviteli tanácsadással foglalkozó 
gazdasági társaságnál, valamint”
(szakirányú területen munkavégzésre irányuló jogviszonyban eltöltött idő számít szakmai gyakorlatnak.)

 (2) A Kbftv. 19. § (8) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[A (2) és (5)–(7) bekezdés esetében]
„e) az a)–d) pontban felsoroltak külföldi megfelelőinél”
(szakirányú területen munkavégzésre irányuló jogviszonyban eltöltött idő számít szakmai gyakorlatnak.)

 (3) A Kbftv. 19. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A  2.  § (2)  bekezdés szerinti kockázati tőkealap-kezelő, illetve magántőkealap-kezelő felügyelő-bizottságának 
elnökére és tagjára a (2) bekezdés c) pontja nem alkalmazandó.”

37. §  A Kbftv. 72. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  befektetési alap kezelésének szabályait – nyilvános befektetési alap esetén a  Felügyelet által jóváhagyott, 
zártkörű befektetési alap esetén a  Felügyelet részére benyújtott – kezelési szabályzatba kell foglalni. A  kezelési 
szabályzatnak tartalmaznia kell minden olyan információt, amely lehetővé teszi a  befektetési alap működésének, 
befektetési elveinek és kezelésének megítélését. ABA esetében a kezelési szabályzatnak hivatkoznia kell a letétkezelő 
által kötött azon megállapodásokra, amelyek célja, hogy a  letétkezelő a  64.  § (16)  bekezdésével összhangban, 
szerződéses alapon felmentse magát a  felelősség alól. A kezelési szabályzatot nyilvános befektetési alap esetében 
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a  3.  melléklet I. Fejezetében, zártkörű befektetési alap esetében a  3.  melléklet II. Fejezetében, a  2.  § (2)  bekezdés 
szerinti kockázati tőkealap-kezelő és magántőkealap-kezelő által kezelt kockázati tőkealap illetve magántőkealap 
esetében a 3. melléklet III. Fejezetében foglaltaknak megfelelő tartalommal kell elkészíteni.”

38. §  A Kbftv. 202. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A 281. § (1), (4) és (6)–(8) bekezdése és a 286. § (2) bekezdése 2014. október 1-jén lép hatályba.
(7) A 281. § (2) és (3) bekezdése 2014. december 1-jén lép hatályba.”

39. § (1) A Kbftv. 281. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(4) A Pft. a következő XII/A. Fejezettel egészül ki:
„XII/A. FEJEZET 
EGYES FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ TETT NYILATKOZATOK KÖZPONTI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERE
1. Általános rendelkezések
62/A. § E fejezet alkalmazásában:
a) nyilatkozattevő: az  a  fogyasztó, aki a  nyilatkozatot, illetve visszavonó rendelkezést tett, akkor is, ha nevében 
meghatalmazott járt el,
b) nyilatkozat: a nyilatkozattevő által tett, a 36/A. § (4) bekezdés c) pontja, valamint a 36/A. § (5) bekezdése szerinti 
nyilatkozat,
c) visszavonó rendelkezés: a 36/A. § (9) bekezdés szerinti rendelkezés,
d) nyilatkozatadat-szolgáltató: az a pénzforgalmi szolgáltató, amely a nyilatkozattevőnek azt a fizetési számláját vezeti, 
amelynek tekintetében a nyilatkozattevő nyilatkozatot vagy visszavonó rendelkezést tett,
e) nyilatkozatadat: a 62/F. § (3) bekezdése szerinti adatok.
62/B.  § (1) A  nyilatkozat megtételének tényét, valamint a  nyilatkozatadatokat az  egyes fizetési számlákhoz tett 
nyilatkozatok központi nyilvántartása (a továbbiakban: Központi Nyilvántartás) rögzíti.
(2) A  Központi Nyilvántartás célja, hogy az  ingyenes készpénzfelvételi jog jogszerű gyakorlásának biztosítása 
érdekében megállapítható legyen az, hogy a nyilatkozattevő tett-e nyilatkozatot vagy visszavonó rendelkezést, eltérő 
időkben és nyilatkozatadat-szolgáltatóknál tett nyilatkozatok esetében pedig annak megállapíthatósága, hogy mely 
nyilatkozata jogosítja őt a 36/A. § (1) bekezdése szerinti díjtól és költségtől mentes szolgáltatásra.
62/C.  § (1) A  Központi Nyilvántartást a  központi hitelinformációs rendszerről szóló törvényben meghatározott 
központi hitelinformációs rendszert (a továbbiakban: KHR) kezelő pénzügyi vállalkozás működteti.
(2) A  Központi Nyilvántartást működtető pénzügyi vállalkozás működtetésének engedélyezésére, felügyeletére, 
engedélyének visszavonására a Hpt. rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
62/D. § (1) A Központi Nyilvántartás kezelésére vonatkozó engedélyt a Felügyelet az (5) bekezdésben foglalt feltételek 
vizsgálatát követően adja ki.
(2) A Felügyelet a Központi Nyilvántartás kezelésére vonatkozó engedélyt visszavonja, ha a KHR-t kezelő pénzügyi 
vállalkozás tevékenységi engedélyét visszavonja.
(3) A  Központi Nyilvántartás kezelésére vonatkozó engedély visszavonásával egyidejűleg a  Felügyelet köteles 
a Központi Nyilvántartás kezelésére másik pénzügyi vállalkozást kijelölni, és az engedély visszavonására vonatkozó 
határozatban foglalt határidő lejártáig terjedő időtartamra felügyeleti biztost kirendelni.
(4) Felügyeleti biztos kirendelése esetén a  felügyeleti biztosra a  Hpt. és a  Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(5) A Felügyelet a Központi Nyilvántartás kezelésére vonatkozó engedély visszavonásakor olyan pénzügyi vállalkozást 
jelölheti ki a  Központi Nyilvántartás kezelőjeként, amely kötelezettséget vállal arra, hogy az  alábbi feltételeknek 
százhúsz napon belül megfelel:
a) részvénytársasági forma,
b) legalább kétszázmillió forint saját tőke, és
c) részvényeinek tulajdonosa kizárólag pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás vagy hitelintézetek 
érdek-képviseleti szerve.
(6) Az  a  pénzügyi vállalkozás, amelynek a  Központi Nyilvántartás kezelésére vonatkozó engedélyét a  Felügyelet 
visszavonta, köteles az  engedély visszavonására vonatkozó határozatban megjelölt időpontig kezelt 
nyilatkozatadatokat a megjelölt határnapig átadni annak a pénzügyi vállalkozásnak, amelyet a Felügyelet a Központi 
Nyilvántartás új kezelőjeként kijelöl.
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(7) Az  a  pénzügyi vállalkozás, amelynek a  Központi Nyilvántartás kezelésére vonatkozó engedélyét a  Felügyelet 
visszavonta, az  engedély visszavonására vonatkozó határozatban megjelölt időponttól nyilatkozatadatot nem 
kezelhet.
62/E.  § A  Központi Nyilvántartás kezelésére vonatkozó üzletszabályzat elfogadásához a  Felügyelet jóváhagyása 
szükséges.
2. A nyilatkozatok központi nyilvántartásában történő adatkezelés szabályai
62/F. § (1) A Központi Nyilvántartás olyan zárt rendszerű adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott 
adatok kezelhetők.
(2) A nyilatkozatadat-szolgáltató a nyilatkozat vagy a visszavonó rendelkezés megtételét és a saját belső rendje szerinti 
ellenőrzés lefolytatását követően haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül elektronikus eszköz útján 
adatot ad át a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozásnak arról, hogy nála a nyilatkozattevő nyilatkozatot 
vagy visszavonó rendelkezést tett.
(3) A (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás tartalmazza
a) a nyilatkozatadat-szolgáltató nevét, rövidített nevét és a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedély számát,
b) a nyilatkozattevőnek a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról 
szóló 1996. évi XX. törvény 4. § (4) bekezdésében meghatározott természetes személyazonosító adatait,
c) azt a naptári napot, amelyen a nyilatkozattevő a nyilatkozatot vagy a visszavonó rendelkezést megtette,
d) azt, hogy a nyilatkozattevő nyilatkozatot vagy visszavonó rendelkezést tett.
(4) A Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás nyilvántartja a nyilatkozatadat-szolgáltatók nevét, székhelyét 
és a kapcsolattartásra jogosult személy nevét, beosztását, munkahelyi címét, telefonszámát és e-mail címét.
(5) A (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás továbbítása egyedileg és kötegelve is történhet.
(6) A Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás a nyilatkozatadatokat – anyilatkozatadat-szolgáltató kérésére 
– kizárólag annak a nyilatkozatadat-szolgáltatónak adhatja át, amely a kért nyilatkozatadatokat a (2) bekezdés szerint 
felé továbbította.
(7) A  nyilatkozatadat-szolgáltató a  (6)  bekezdés szerinti esetben sem értesülhet a  (3)  bekezdés a)  pontja szerinti 
adatról, amennyiben az egy tőle különböző nyilatkozatadat-szolgáltatóra vonatkozik.
(8) A Központi Nyilvántartás adatkezelése automatizált módon történik. A nyilatkozatadat-szolgáltatók által átadott, 
az azonos nyilatkozattevőkre vonatkozó adatok a Központi Nyilvántartásban összekapcsolhatók.
(9) A nyilatkozatadat-szolgáltató nem ad át adatot a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozásnak arról, 
hogy nála a  nyilatkozattevő nyilatkozatot tett, amennyiben a  fogyasztó az  új és korábbi hatályos nyilatkozatát 
ugyanannál a nyilatkozatadat-szolgáltatónál tette.
62/G. § (1) Ha a nyilatkozattevő nem szerepel a Központi Nyilvántartásban, vagy ha szerepel a Központi Nyilvántartásban, 
de a nyilatkozatához visszavonó rendelkezés is tartozik, akkor a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás 
a  nyilatkozatadat átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb kettő munkanapon belül a  nyilatkozatadat-
szolgáltató részére az 1. melléklet 1. pontja szerinti tartalommal visszaigazolja a nyilvántartásba vételt.
(2) Ha a  nyilatkozattevő korábban tett hatályos nyilatkozata szerepel a  Központi Nyilvántartásban, a  Központi 
Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás a  nyilatkozatadat átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 
kettő munkanapon belül a  Központi Nyilvántartásban szereplő nyilatkozattal kapcsolatban adatot szolgáltató 
nyilatkozatadat-szolgáltatót az 1. melléklet 2. pontja szerinti tartalommal értesíti a nyilatkozattevő nyilatkozatának 
a 36/A. § (9) bekezdés alapján történő hatályvesztéséről. Ezzel egyidejűleg a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi 
vállalkozás az  új nyilatkozattal kapcsolatban adatot szolgáltató nyilatkozatadat-szolgáltató részére visszaigazolja 
az 1. melléklet 1. pontja szerinti tartalommal a nyilatkozat nyilvántartásba vételét.
(3) A  nyilatkozatadat-szolgáltató a  Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás 1.  melléklet 2.  pontja 
szerinti tartalmú értesítése kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül írásban 
vagy biztonsági azonosítással ellátott internetes szolgáltató rendszerén (internetbankján) keresztül vagy a  felek 
megállapodása alapján más, tartós adathordozón értesíti a nyilatkozattevőt arról, hogy a 36/A. § (8) bekezdés szerinti 
időpont után már nem jogosult a díjtól és költségtől mentes szolgáltatásra.
(4) A  Központi Nyilvántartásban a  nyilatkozattevőnek egy időben csak egy olyan nyilatkozata szerepelhet, amely 
a 36/A. § (1) bekezdése szerinti díjtól és költségtől mentes szolgáltatásra jogosítja.
(5) A  nyilatkozatadat-szolgáltató a  nyilatkozatot elutasítja, amennyiben a  nyilatkozattevő tekintetében nem 
teljesülnek a 36/A. §-ban meghatározott feltételek. A nyilatkozattevőt a nyilatkozata elutasításáról és annak okáról 
a nyilatkozatadat-szolgáltató írásban vagy a felek megállapodása alapján más tartós adathordozón értesíti.
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62/H. § (1) A nyilatkozatadat-szolgáltató a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon 
belül, az új adatok egyidejű közlése mellett, értesíti a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozást, ha a 62/F. § 
(3) bekezdés b) pontja szerinti adatokban változás történt.
(2) A Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás a Felügyelet részére statisztikai célból adatot szolgáltathat, 
ezen adatszolgáltatás esetén az adatok érintettel való kapcsolatának megállapítását véglegesen lehetetlenné teszi.
62/I. § (1) A Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás a nyilatkozatadatokat azok törléséig kezeli.
(2) A nyilatkozatadatokat a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás törli
a) a fizetési számla megszűnéséről való tudomásszerzést követően,
b) a visszavonó rendelkezést követően, amennyiben a nyilatkozattevő nem tesz új nyilatkozatot, a nyilatkozattevő 
kérésére,
c) a nyilatkozattevő elhalálozása esetén az arról való tudomásszerzést követően
haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül.
(3) A nyilatkozatadat-szolgáltató a (2) bekezdésben meghatározott esemény bekövetkezéséről való tudomásszerzést 
követően haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozást 
értesíti.
(4) A nyilatkozatadatokat a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás a visszavonó rendelkezés dátumától 
számított öt év elteltével automatikusan törli, ha a nyilatkozattevő nem tesz új nyilatkozatot.
(5) A Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás a nyilatkozatadat-szolgáltató kilétének vizsgálatát követően 
haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül törli a  nyilatkozatadatokat, ha a  nyilatkozatadat-szolgáltató 
kiléte nem állapítható meg.
3. Ügyfélvédelem és jogorvoslat
62/J.  § (1) A  nyilatkozatadat-szolgáltató az  ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben hirdetményben közzéteszi, 
valamint elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon 
elektronikusan is elérhetővé teszi a Központi Nyilvántartás céljának, az abban kezelt adatok tartalmának, a Központi 
Nyilvántartás működésének és szabályainak ismertetését, ideértve a  nyilatkozattevőt megillető jogokról, valamint 
az  arról szóló tájékoztatást, hogy a  Központi Nyilvántartásban szereplő adatokat csak a  62/B.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott célra lehet felhasználni.
(2) A nyilatkozatadat-szolgáltató a nyilatkozat, illetve a visszavonó rendelkezés megtételekor írásban vagy biztonsági 
azonosítással ellátott internetes szolgáltató rendszerén (internetbankján) keresztül tájékoztatja a  fogyasztót, hogy 
nyilatkozatadatai átadásra kerülnek.
(3) A nyilatkozatadat-szolgáltatónál a nyilatkozattevő személyesen vagy írásban (személyesen vagy más által átadott 
irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen nyilatkozatai 
szerepelnek a  Központi Nyilvántartásban. A  nyilatkozattevő a  saját adatait korlátozás nélkül megismerheti, ezért 
költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel.
(4) A nyilatkozatadat-szolgáltató a (3) bekezdés szerinti tájékoztatás iránti kérelmet a Központi Nyilvántartást kezelő 
pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb a  kérelem kézhezvételét követő öt munkanapon belül 
továbbítja, amely három napon belül a kért adatokat írásban, zárt módon megküldi a nyilatkozatadat-szolgáltatónak. 
A nyilatkozatadat-szolgáltató az adatokat a kézhezvételt követően ugyancsak írásban, zárt módon, haladéktalanul, de 
legkésőbb öt munkanapon belül megküldi a kérelmezőnek.
(5) A nyilatkozattevő írásban (postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) a Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi 
vállalkozástól is tájékoztatást igényelhet a róla kezelt nyilatkozatadatokról.
(6) A nyilatkozattevő a nyilatkozatadat-szolgáltatónál a  (3) bekezdés szerint, vagy a Központi Nyilvántartást kezelő 
pénzügyi vállalkozásnál az  (5)  bekezdés szerint kérheti a  nyilatkozatadatok helyesbítését, valamint – ha azok 
kezelésének jogalapja nem áll fenn – a törlését.””

 (2) A Kbftv. 281. § (6) bekezdése a következő szöveggel lép hatálya:
„(6) A Pft. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 66/C. §-sal egészül ki:
„66/C.  § (1) Legkésőbb 2014. november 30-áig minden nyilatkozatadat-szolgáltató adatot szolgáltat a  Központi 
Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozásnak a  2013. december 1-jét követően a  nyilatkozattevők által tett 
nyilatkozatokról.
(2) A 62/F–62/J. §-ban foglaltakat 2014. december 1-től kell alkalmazni.
(3) A  2014. december 1-jét megelőzően beérkezett nyilatkozatok tekintetében a  Központi Nyilvántartást kezelő 
pénzügyi vállalkozás a  korábban tett nyilatkozatot tekinti hatályosnak és ennek megfelelően értesíti az  érintett 
nyilatkozatadat-szolgáltatókat.
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(4) Az azonos nyilatkozattevő által több nyilatkozatadat-szolgáltatónál tett nyilatkozat vagy visszavonó rendelkezés 
esetén a  Központi Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozás az  (1)  bekezdés szerinti adatok tekintetében 2014. 
december 1-jéig biztosítja a 62/G. § (4) bekezdésében foglaltak teljesülését.””

40. §  A Kbftv. 3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

41. §  A Kbftv. 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

42. §  A Kbftv. 18. melléklete a 7. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba.

VII. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. Hatályba léptető rendelkezések

43. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 21–22. §, a 27. §, a 28. § (1) bekezdése, a 30. § és a 4. melléklet 2014. október 1-jén lép hatályba.
 (3) A 9–18. §, a 19. § a)–c) és f ) pontjai, a 23. §, 44. § és a 3. melléklet 2015. január 1-jén lép hatályba.
 (4) A 19. § d)–e) és g) pontjai és a 29. § 1. pontja 2019. január 1-jén lép hatályba.

9. Jogharmonizációs záradék

44. §  E törvény a következő jogi aktusoknak történő megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 2008/8/EK irányelve (2008. február 12.) a  2006/112/EK irányelvnek a  szolgáltatásnyújtás teljesítési 

helye tekintetében történő módosításról;
b) a Tanács 2013/43/EU irányelve (2013. július 22.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek 

a fordított adózás bizonyos, csalásra alkalmas termékek és szolgáltatások értékesítésére vonatkozó fakultatív 
és ideiglenes alkalmazása tekintetében történő módosításáról.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2014. évi XXXIII. törvényhez

 1. Az Szja tv. 1. számú melléklet 2. pont 2.7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(2. A lakáshoz kapcsolódóan adómentes:)
„2.7. a munkáltató által lakáscélú felhasználásra a munkavállalónak hitelintézet vagy a kincstár útján, annak igazolása 
alapján, a 9.3. pontban és az adópolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételek és eljárás szerint 
nyújtott, vissza nem térítendő támogatás (ideértve a  munkáltató által lakáscélú felhasználásra nyújtott kölcsön 
elengedett összegét, továbbá a  lakáscélú felhasználásra hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett hitel 
visszafizetéséhez, törlesztéséhez, a  hitelhez kapcsolódó más kötelezettségek megfizetéséhez nyújtott támogatást 
is) a  vételár, a  teljes építési költség vagy a  korszerűsítés költségének 30 százalékáig, de több munkáltató esetén 
is a  folyósítás évét megelőző négy évben ilyenként folyósított összegekkel együtt legfeljebb 5 millió forintig 
terjedő összegben, feltéve, hogy a  lakás szobaszáma nem haladja meg a  lakáscélú állami támogatásokról szóló 
kormányrendeletben meghatározott méltányolható lakásigényt (lakáscélú munkáltatói támogatás), azzal, hogy 
a lakáscélú munkáltatói támogatásra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában a pénzügyi vállalkozástól lakáscélú 
felhasználásra felvett hitel a lakáscélú felhasználásra hitelintézettől felvett hitellel esik egy tekintet alá;”

 2. Az Szja tv. 1. számú melléklet 9. pont 9.3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(9.3. A lakáscélú munkáltatói támogatás adómentességével kapcsolatos szabályok)
„9.3.2. A lakáscélú munkáltatói támogatás akkor tekinthető adómentesnek, ha a munkáltató a támogatás folyósításának 
évét követő év május 31-éig, lakás építéséhez, építtetéséhez, alapterületének növeléséhez és korszerűsítéséhez adott 
támogatás esetén a folyósítás évét követő második év május 31-éig rendelkezik az adópolitikáért felelős miniszter 
rendeletében meghatározott igazolásokkal, azzal, hogy amennyiben a lakáscélú hitel felhasználásával megszerzett 
(épített, építtetett) lakás a  támogatás folyósításakor már nincs a  munkavállaló tulajdonában (haszonélvezetében), 
akkor a méltányolható lakásigénynek való megfelelés igazolására a hitel folyósítója által kiállított, a méltányolható 
lakásigény korábbi vizsgálatáról készült okirat másolata, ennek hiányában a  munkavállaló által a  méltányolható 
lakásigénynek való megfelelésről tett nyilatkozata és a megfelelést – a hitel folyósítását követő bármely, a tulajdonjog 
(haszonélvezeti jog) fennállásának időszakára eső időpontra vonatkozóan – igazoló okirat, bizonylat is elfogadható. 
Ha a  munkáltató nem rendelkezik az  e  törvényben vagy az  adópolitikáért felelős miniszter rendeletében 
meghatározott igazolásokkal, a lakáscélú munkáltatói támogatás 20 százalékkal növelt összegben a támogatásban 
részesült magánszemély munkaviszonyból származó jövedelmének minősül. E jövedelem megszerzésének időpontja 
a  támogatás folyósításának évét követő év május hónapja, lakás építéséhez, építtetéséhez, alapterületének 
növeléséhez és korszerűsítéséhez adott támogatás esetén a folyósítás évét követő második év május hónapja.”

2. melléklet a 2014. évi XXXIII. törvényhez

Az Szja tv. 11. számú melléklet IV. A jövedelem megállapításakor költségként figyelembe nem vehető kiadások fejezet 
13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. a  vissza nem térítendő munkáltatói támogatás, ide nem értve a  lakáscélú munkáltatói támogatást (1.  számú 
melléklet 2. pont 2.7. alpont), valamint a magánszemélynek segély címén juttatott összeget;”
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3. melléklet a 2014. évi XXXIII. törvényhez
„6/B. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez

A 142. § (1) bekezdés j) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek

Sorszám Megnevezés Vtsz.

1. Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen 
acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül

7208

2. Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen 
acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés 
vagy bevonás nélkül

7209

3. Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvözetlen 
acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva

7210

4. Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy 
ötvözetlen acélból, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül

7211

5. Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék vasból vagy 
ötvözetlen acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva

7212

6. Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul 
felgöngyölt tekercsben

7213

7. Más rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, 
melegen húzva vagy extrudálva, hengerlés után csavarva is

7214

8. Más rúd vasból vagy ötvözetlen acélból 7215

9. Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból 7217

10. Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas cső 
kivételével)

7304

11. Más cső és üreges profil vasból vagy acélból (pl. nyitva vagy hegesztve, 
szegecselve vagy hasonlóan zárva)

7306

12. Rács, sodronyfonat, és kerítésfonat a keresztezéseknél hegesztve, legalább  
3 mm keresztmetszetű huzalból, és lyukmérete legalább 100 cm2

7314 20

”
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4. melléklet a 2014. évi XXXIII. törvényhez

Az Art. 10. számú melléklete és a melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Távolról is nyújtható szolgáltatásokat nyújtó adózókra vonatkozó különös szabályok
1. Az az  általános forgalmi adóról szóló törvény szerint belföldön letelepedett, de a  teljesítési hely szerinti 
tagállamban nem letelepedett valamint az Európai Közösség területén nem letelepedett adóalany (a továbbiakban 
e melléklet alkalmazásában együtt: adózó), aki (amely) nem adóalany részére távolról is nyújtható szolgáltatást nyújt, 
ezen szolgáltatása utáni hozzáadottérték-adó fizetési és bevallási kötelezettségének választása szerint az  állami 
adóhatóság útján tesz eleget. Az adózó ezen választása esetén e  törvény rendelkezéseit az e mellékletben foglalt 
eltérésekkel, valamint az Európai Unió vonatkozó, kötelező jogi aktusaira tekintettel kell alkalmazni (a továbbiakban: 
különös szabályozás).
2. Amennyiben az adózó a különös szabályozás alkalmazását választja, azt köteles alkalmazni minden olyan teljesítési 
hely szerinti tagállam tekintetében, ahol nem telepedett le.
3. E melléklet vonatkozásában
3.1. teljesítési hely szerinti tagállam: az  a  tagállam, amelyet az  általános forgalmi adóról szóló törvény szerint nem 
adóalany részére nyújtott távolról is nyújtható szolgáltatás teljesítési helyének kell tekinteni.
3.2. HÉA bevallás: a  különös szabályozás szerint fizetendő hozzáadottérték-adó (a  továbbiakban e  melléklet 
vonatkozásában: HÉA) összegének megállapításához szükséges adatokat tartalmazó bevallás.
4. Az Európai Közösség területén nem letelepedett adózókra vonatkozó különös szabályok
4.1. Bejelentkezésre, bejelentésre, változásbejelentésre, nyilvántartásba vételre vonatkozó szabályok
4.1.1. Az adózó az  azonosítószám megállapítása céljából a  távolról is nyújtható szolgáltatási tevékenységének 
az Európai Közösség bármely tagállamában történő megkezdését megelőzően az állami adóhatósághoz elektronikus 
úton bejelenti:
4.1.1.1. a vállalkozás nevét, cégneve(i)t amennyiben eltér(nek) a vállalkozás nevétől,
4.1.1.2. a teljes postai címét, e-mail címét, a cég elektronikus elérhetőségét (honlapját)
4.1.1.3. a székhelye szerinti adóazonosító számát, amennyiben ilyennel rendelkezik,
4.1.1.4. az adózó székhelye szerinti ország megnevezését,
4.1.1.5. az IBAN vagy OBAN bankszámlaszámot,
4.1.1.6. a BIC kódot
4.1.1.7. az adóhatósággal történő kapcsolattartásra feljogosított személy (ún. kapcsolattartó) nevét, telefonszámát,
4.1.1.8. nyilatkozatot arról, hogy az Európai Közösség más tagállamának HÉA-nyilvántartásában nem szerepel,
4.1.1.9. a különös szabályozás hatálya alá eső tevékenység megkezdésének időpontját.
4.1.2. Az adózó a  különös szabályozás hatálya alá eső adókötelezettségét érintő változást – elektronikus úton, 
az Európai Unió vonatkozó, kötelező jogi aktusaiban meghatározott határidőben – bejelenti az állami adóhatóságnak. 
Ilyen változásnak minősül különösen valamely, a különös szabályozás hatálya alá tartozó tevékenység megszűnése, 
vagy ha az adózó a továbbiakban már nem felel meg a különös szabályozás alkalmazásához szükséges feltételeknek.
4.1.3. Az állami adóhatóság a bejelentés alapján az adózót nyilvántartásba veszi az Európai Közösség területén nem 
letelepedett adózók között, és azonosító számmal látja el, amelyről elektronikus úton értesíti az adózót.
4.1.4. Az adózó a különös szabályozás alkalmazásának időpontjától valamennyi adókötelezettségét elektronikus úton 
köteles teljesíteni az állami adóhatósághoz.
4.1.5. Az állami adóhatóság törli a bejelentkezett és azonosító szám alapján nyilvántartásba vett, az Európai Közösség 
területén nem letelepedett adózók közül:
4.1.5.1. azt, aki a különös szabályozás hatálya alá tartozó szolgáltatás nyújtását befejezte,
4.1.5.2. azt, akinél feltételezhető, hogy a különös szabályozás hatálya alá tartozó szolgáltatás-nyújtási tevékenysége 
befejeződött,
4.1.5.3. az adózót, ha az nem felel meg a különös szabályozás alkalmazására vonatkozó feltételeknek,
4.1.5.4. azt, aki rendszeresen nem tartja be a különös szabályozás alkalmazására vonatkozó előírásokat.
4.1.6. Az állami adóhatóság a különös szabályozás hatálya alatt álló adózókra vonatkozó nyilvántartásában az adózóra 
vonatkozó adatokat a regisztrációs (bejelentési) és bevallási adatok adózó által történő rendelkezésére bocsátásának, 
illetve az  adózó különös szabályok alkalmazhatóságából történő kizárásának, kilépésének naptári éve végétől 
számított 5 évig nyilvántartja.
4.1.7. A különös szabályozás hatálya alatt, illetve az  ennek hatálya alól történő kizárást, kilépést követően is 
a HÉA-bevallás – különös szabályozás keretében történő – módosítására a bevallás benyújtására nyitva álló határidő 
lejártát követő 3 évig van lehetőség.
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4.2. A HÉA-bevallására, megfizetésére, nyilvántartására vonatkozó különös szabályok
4.2.1. Az adózó minden egyes naptári negyedévre vonatkozóan, elektronikus úton HÉA-bevallást nyújt be – függetlenül 
attól, hogy nyújtott-e a különös szabályozás hatálya alá tartozó szolgáltatást – azon adómegállapítási időszak végét 
követő húsz napon belül, amelyre a bevallás vonatkozik.
4.2.2. A HÉA-bevallás tartalmazza:
4.2.2.1. az azonosító számot
4.2.2.2. az adómegállapítási időszakban nyújtott távolról is nyújtható szolgáltatások HÉA nélküli teljes összegét 
minden egyes olyan teljesítési hely szerinti tagállam tekintetében, amelyben HÉA fizetendő,
4.2.2.3. a vonatkozó HÉA – adómértékek szerint lebontott – teljes összegét,
4.2.2.4. az alkalmazandó HÉA-mértéket minden egyes olyan teljesítési hely szerinti tagállam tekintetében, amelyben 
a HÉA fizetendő,
4.2.2.5. a fizetendő HÉA teljes összegét minden egyes olyan teljesítési hely szerinti tagállam tekintetében, amelyben 
a HÉA fizetendő.
4.2.3. A HÉA-bevallást euróban kell elkészíteni, az  adómegállapítási időszak utolsó napján érvényes, az  Európai 
Központi Bank által az adott napra vonatkozóan közzétett átváltási árfolyamon. Ha az érintett napon nem tettek közzé 
átváltási árfolyamot, akkor a következő közzétételi napon kiadott árfolyamot kell alkalmazni.
4.2.4. A HÉA-t a  bevallás benyújtásával egy időben, legkésőbb a  bevallás benyújtására előírt határidőig, az  állami 
adóhatóság által közzétett euró bankszámlára euróban, átutalással kell megfizetni, hivatkozva a befizetés alapjául 
szolgáló HÉA-bevallásra. Bármely, az adózó önhibájából eredő, az adóhatóságot terhelő utalási költség, így különösen 
a téves, beazonosíthatatlan utalás költsége az adózót terheli.
4.2.5. Az adózó e törvény 44. §-ában megállapított nyilvántartás-vezetési kötelezettségének oly módon tesz eleget, 
hogy a teljesítési hely adóhatósága által végzett ellenőrzést is lehetővé tegye. Az adózó a nyilvántartást felhívásra 
elektronikus úton is rendelkezésre bocsátja. A  nyilvántartást a  távolról is nyújtható szolgáltatás általános forgalmi 
adóról szóló törvény szerinti teljesítési időpontját magában foglaló naptári év utolsó napjától számított 10 évig kell 
megőrizni.
5. Belföldön letelepedett adózókra vonatkozó szabályok
5.1. Bejelentkezésre, bejelentésre, változásbejelentésre és nyilvántartásba vételre vonatkozó szabályok
5.1.1. Az adózó a különös szabályozás alkalmazására vonatkozó választásakor az állami adóhatósághoz bejelenti:
5.1.1.1. a vállalkozás nevét, cégneve(i)t amennyiben eltér(nek) a vállalkozás nevétől,
5.1.1.2. a teljes postai címét, e-mail címét, a cég elektronikus elérhetőségét (honlapját),
5.1.1.3. az Európai Közösség másik tagállamban található állandó telephely(ek) teljes postai címét,
5.1.1.4. a belföldi adóazonosító számát,
5.1.1.5. az adózó székhelye szerinti ország megnevezését, amennyiben a székhely az Európai Közösség területén kívül 
található,
5.1.1.6. az IBAN bankszámlaszámot,
5.1.1.7. a BIC kódot,
5.1.1.8. az adóhatósággal történő kapcsolattartásra feljogosított személy (ún. kapcsolattartó) nevét, telefonszámát,
5.1.1.9. az adózó állandó telephelye szerinti az  Európai Közösség más tagállamában megállapított HÉA azonosító 
számot, vagy ennek hiányában adónyilvántartási számot,
5.1.1.10. az Európai Közösség más olyan tagállama által az adózó részére megállapított HÉA azonosító számot, ahol 
az adózó nem telepedett le,
5.1.1.11. a különös szabályozás hatálya alá eső tevékenység megkezdésének időpontját.
5.1.2. Az adózó a  különös szabályozás hatálya alá eső adókötelezettségét érintő változást – elektronikus úton, 
az Európai Unió vonatkozó, kötelező jogi aktusaiban meghatározott határidőben – bejelenti az állami adóhatóságnak. 
Ilyen változásnak minősül különösen valamely, a különös szabályozás hatálya alá tartozó tevékenység megszűntetése, 
vagy ha az adózó a továbbiakban már nem felel meg a különös szabályozás alkalmazásához szükséges feltételeknek.
5.1.3. Az állami adóhatóság a bejelentés alapján az adózót a különös szabályozás hatálya alatt álló adózókra vonatkozó 
nyilvántartásába felveszi, amelyről elektronikus úton értesíti az adózót.
5.1.4. Az adózó a  különös szabályozás alkalmazásának időpontjától valamennyi, e  különös szabályozás hatálya 
alá tartozó adókötelezettségét elektronikus úton a  központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül köteles 
teljesíteni az állami adóhatósághoz.
5.1.5. A bejelentkezés kivételével az  adókötelezettség ezen alcím alapján történő teljesítése során egyebekben 
az adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus intézésének szabályairól külön jogszabály előírásait kell 
megfelelően alkalmazni.
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5.1.6. Az állami adóhatóság kizárja a különös szabályozás alkalmazhatóságából
5.1.6.1. az adózót, ha különös szabályozás hatálya alá tartozó szolgáltatás nyújtását befejezte,
5.1.6.2. azt, akinél feltételezhető, hogy a különös szabályozás hatálya alá tartozó szolgáltatás-nyújtási tevékenysége 
befejeződött,
5.1.6.3. az adózót, ha nem felel meg a különös szabályozás alkalmazására vonatkozó feltételeknek, és
5.1.6.4. az adózót, ha rendszeresen nem tartja be a különös szabályozás alkalmazására vonatkozó előírásokat.
5.1.7. Az állami adóhatóság különös szabályozás hatálya alatt álló adózókra vonatkozó nyilvántartásában az adózóra 
vonatkozó adatokat a regisztrációs (bejelentési) és bevallási adatok adózó által történő rendelkezésére bocsátásának, 
illetve az  adózó különös szabályok alkalmazhatóságából történő kizárásának, kilépésének naptári éve végétől 
számított 5 évig nyilvántartja.
5.1.8. A különös szabályozás hatálya alatt, illetve az ennek hatálya alól történő kizárást, kilépést követően is a bevallás 
– különös szabályozás keretében történő – módosítására az alapbevallás benyújtására nyitva álló határidő lejártát 
követő 3 évig van lehetőség.
5.2. A HÉA-bevallására, megfizetésére, nyilvántartására vonatkozó szabályok
5.2.1. Az adózó minden egyes naptári negyedévre vonatkozóan, elektronikus úton HÉA-bevallást nyújt be – 
függetlenül attól, hogy nyújtott-e a különös szabályozás hatálya alá tartozó szolgáltatásokat – azon adómegállapítási 
időszak végét követő húsz napon belül, amelyre a bevallás vonatkozik.
5.2.2. A HÉA-bevallás tartalmazza:
5.2.2.1. az azonosítószámot,
5.2.2.2. az adómegállapítási időszakban nyújtott távolról is nyújtható szolgáltatások HÉA nélküli teljes összegét 
minden egyes olyan teljesítési hely szerinti tagállam tekintetében, amelyben HÉA fizetendő,
5.2.2.3. a vonatkozó HÉA – adómértékek szerint lebontott – teljes összegét,
5.2.2.4. az alkalmazandó HÉA-mértéket minden egyes olyan teljesítési hely szerinti tagállam tekintetében, amelyben 
HÉA fizetendő,
5.2.2.5. a fizetendő HÉA teljes összegét minden egyes olyan teljesítési hely szerinti tagállam tekintetében, amelyben 
HÉA fizetendő,
5.2.2.6. A fentieken túlmenően, amennyiben az  adózó az  Európai Közösség másik tagállamban egy vagy több 
olyan állandó telephellyel rendelkezik, ahonnan távolról is nyújtható szolgáltatást nyújt, a  bevallás tartalmazza – 
teljesítési hely szerinti tagállamonkénti bontásban – az e különös szabályozás hatálya alá tartozó szolgáltatások teljes 
összegét minden olyan tagállam vonatkozásában, amelyben az adózó állandó telephellyel rendelkezik, és az egyéni 
HÉA-azonosító számát vagy e telephely adó-nyilvántartási számát.
5.2.3. A HÉA-bevallást euróban kell elkészíteni az  adómegállapítási időszak utolsó napján érvényes az  Európai 
Központi Bank által az adott napra vonatkozóan közzétett átváltási árfolyamon. Ha az érintett napon nem tettek közzé 
árfolyamot, akkor a következő közzétételi napon kiadott árfolyamot kell alkalmazni.
5.2.4. A HÉA-t a  bevallás benyújtásával egy időben, legkésőbb a  bevallás benyújtására előírt határidőig, az  állami 
adóhatóság által közzétett euró bankszámlára euróban, átutalással kell megfizetni, hivatkozva a befizetés alapjául 
szolgáló HÉA-bevallásra. Bármely, az adózó önhibájából eredő, az adóhatóságot terhelő utalási költség, így különösen 
a téves, beazonosíthatatlan utalás költsége az adózót terheli.
5.2.5. Az adózó e törvény 44. §-ában megállapított nyilvántartás-vezetési kötelezettségének oly módon tesz eleget, 
hogy a teljesítési hely szerinti tagállam adóhatósága által végzett ellenőrzést is lehetővé tegye. Az adózó a nyilvántartást 
felhívásra elektronikus úton is rendelkezésre bocsátja. A nyilvántartást a távolról is nyújtható szolgáltatás általános 
forgalmi adóról szóló törvény szerinti teljesítési időpontját magában foglaló naptári év utolsó napjától számított 10 
évig kell megőrizni.”
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5. melléklet a 2014. évi XXXIII. törvényhez

A Kbftv. 3. melléklete az alábbi III. Fejezettel egészül ki:
„III. FEJEZET 
A 2. § (2) BEKEZDÉS SZERINTI KOCKÁZATI TŐKEALAP-KEZELŐ ÉS MAGÁNTŐKEALAP-KEZELŐ ÁLTAL KEZELT 
KOCKÁZATI TŐKEALAP, ILLETVE MAGÁNTŐKEALAP-KEZELÉSI SZABÁLYZATA
KEZELÉSI SZABÁLYZAT
1. Bevezetés
A kockázati tőkebefektetés illetve magántőke befektetés jellegzetességeinek részletes leírása, a működési feltételek 
ismertetése.
2. A kockázati tőkealap-kezelőre illetve magántőkealap-kezelőre vonatkozó információk
A kockázati tőkealap-kezelő illetve magántőkealap-kezelő
a) cégneve, székhelye;
b) a cégbejegyzésének száma, helye és ideje;
c) a Felügyelettől kapott tevékenységi engedélyének száma, dátuma;
d) a vezető állású személy neve, szakmai önéletrajza;
e) a könyvvizsgáló neve, engedélyének száma.
3. A kockázati tőkealapra illetve magántőkealapra vonatkozó információk
a) a  kockázati tőkealap illetve magántőkealap neve, székhelye, nyilvántartásba vételének időpontja, nyilvántartási 
száma;
b) a kockázati tőkealap illetve magántőkealap jegyzett tőkéje, a befektetési jegyek forgalomba hozatalára, a jegyzett 
tőke felemelésére és leszállítására vonatkozó szabályok, az ideiglenes befektetési jegy tulajdonosokkal való elszámolás 
módja;
c) a befektetési jegyek névértéke, darabszáma, sorozat- és sorszáma, valamint a befektetési jegyhez fűződő jogok 
bemutatása;
d) a  jegyzéskor vállalt vagyoni hozzájárulás felszólítás ellenére történő nem teljesítése esetén alkalmazandó 
rendelkezések;
e) a  kockázati tőkealap illetve magántőkealap futamideje meghosszabbíthatóságának lehetősége és feltételei és 
lehetséges leghosszabb időtartama;
f ) a kockázati tőkealap illetve magántőkealap befektetési elveinek leírása, megváltoztatásának lehetősége és feltételei;
g) hitelfelvétel lehetőségei és korlátai;
h) a kölcsönnyújtás feltételei, a kölcsönnyújtás lehetősége vagy kizártsága;
i) a  tőkenövekmény és a  hozam megállapításának és kifizetésének részletes szabályai, a  kockázati tőkealap illetve 
magántőkealap tőkenövekményének felosztására vagy újra befektetésére vonatkozó szabályok (a működési időn 
belül fizet-e hozamot a kockázati tőkealap illetve magántőkealap, ha hozam képződik, vagy teljes egészében újra 
befekteti; ha fizetnek hozamot, milyen időközönként történhet a kifizetés stb.);
j) a  kockázati tőkealapot illetve magántőkealapot terhelő várható díjak és költségek tételes felsorolása, a  díjak és 
költségek összegére vagy számítási módjára, továbbá azok elszámolására vonatkozó részletes tájékoztatás;
k) a befektetési jegy-tulajdonosok tájékoztatásának a szabályai;
l) tanácsadóra vagy közreműködőre vonatkozó információk;
m) a kockázati tőkealap illetve magántőkealap megszűnésével kapcsolatos rendelkezések;
n) a kockázati tőkealap-kezelő illetve magántőkealap-kezelő díjazására vonatkozó feltételek, a díj formája, mértéke, 
számításának módja, a kifizetés feltételei;
o) a kezelési szabályzat módosítására vonatkozó eljárás;
p) a nettó eszközérték számítására és közzétételére vonatkozó előírások;
q) a szabad pénzeszközök felhasználására vonatkozó szabályok.”
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6. melléklet a 2014. évi XXXIII. törvényhez

A Kbftv. 6. melléklete IV. pontja a következő f ) ponttal egészül ki:
(IV. A befektetési alap összetétele, megkülönböztetve az alábbiakat:)
„f ) kockázati tőkealap és magántőkealap esetén üzletrészek és más társasági részesedések.”

7. melléklet a 2014. évi XXXIII. törvényhez
„18. melléklet a 2014. évi XVI. törvényhez

„1. Melléklet a 2009. évi LXXXV. törvényhez
1. A 62/G. § (1) bekezdés szerinti visszaigazolás
„A NYILATKOZATTÉTEL MEGFELEL A  PFT. 36/A.  § (7) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAKNAK, AZT A  NYILVÁNTARTÁSBA 
FELVEZETTEM.”
2. A 62/G. § (2) bekezdés szerinti visszaigazolás
„A NYILATKOZATTÉTEL HATÁLYÁT VESZTETTE, A NYILATKOZAT A PFT. 36/A. § (9) BEKEZDÉS ALAPJÁN VISSZAVONÁSRA 
KERÜLT.”””

2014. évi XXIV. törvény
az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország Kormányának 
a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló 
megállapodás kihirdetéséről*

1. §  Az Országgyűlés e  törvénnyel felhatalmazást ad az  Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya 
között a  Magyarország Kormányának a  magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami 
hitel folyósításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. §  A Megállapodás hiteles magyar és orosz nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS
a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország 
Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel 
folyósításáról

Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya, a továbbiakban a „Felek”,
a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a nukleáris energia békés célú felhasználása 
terén folytatandó együttműködésről szóló 2014. január 14-én kelt Egyezmény 9. cikkével összhangban,
a két ország között meglévő baráti viszony továbbfejlesztése és erősítése céljából,
az alábbiakban állapodott meg:

* A törvényt az Országgyűlés a 2014. június 23-i ülésnapján fogadta el.
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1. cikk
A hitel összege és célja

 1. Az Orosz Fél maximum 10 (tíz) milliárd euró összegű állami hitelt (a  továbbiakban „Hitel”) nyújt a  Magyar Fél 
részére a paksi atomerőmű 5. és 6. erőműblokkja tervezéséhez, megépítéséhez és üzembe helyezéséhez szükséges 
munkálatok, szolgáltatások és eszközbeszerzések finanszírozására.
A Hitelt a Magyar Fél azon szerződés (beleértve annak módosítását is; a továbbiakban a „Szerződés”) értéke 80%-ának 
finanszírozására fogja fölhasználni, amelyet a  jelen cikk első bekezdésében említett munkálatok, szolgáltatások és 
eszközbeszerzések teljesítésére a Szerződésben meghatározott orosz és magyar szervezetek kötnek meg és fogadnak 
el a jelen Megállapodás 8. cikkében leírt eljárásrend szerint (a továbbiakban „Kijelölt Szervezet”).

 2. A Szerződés értelmében megfizetendő mindegyik összeg 20%-át a  Magyar Kijelölt Szervezet fizeti meg euróban 
a megfelelő Orosz Kijelölt Szervezet javára.

2. cikk
A Hitel felhasználása

 1. A Hitelt a Magyar Fél 2014–2025 között használja fel.
 2. A Hitelből fedezett eszközök beszerzésével, munkálatok elvégzésével és szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos 

elszámolást az Orosz Fél által meghatalmazott Fejlesztési és Külgazdasági Bank Állami Vállalat (Vnyesekonombank) 
(a továbbiakban: az Orosz Fél Ügynöke) és a Magyar Fél által meghatalmazott Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) 
(a  továbbiakban: a Magyar Fél Ügynöke) végzi a Szerződés feltételei szerinti számlák, szállítói és egyéb megfelelő 
okmányok alapján, előzetes elfogadáson alapuló, okmányos beszedés formájában.

 3. A Hitelből lehívandó egyes összegek folyósításának dátuma megegyezik a  Szerződésben megnevezett 
eszközbeszerzések, munkálatok és szolgáltatások teljesítésének elfogadására vonatkozó okmány (bizonylat, 
jegyzőkönyv) dátumával.
A folyósított Hitel összege megegyezik a  paksi atomerőmű 5. és 6. erőműblokkja tervezéséhez, megépítéséhez 
és üzembe helyezéséhez szükséges munkálatok, szolgáltatások és eszközbeszerzések alapján az  Orosz Fél Kijelölt 
Szervezete által a Magyar Fél Kijelölt Szervezetének benyújtott számlák összegének 80%-ával, és azt minden egyes 
számlán külön kell megjelölni.

 4. Amennyiben az Orosz Fél Ügynöke a beszedési megbízásoknak és az azokhoz mellékelt, a Szerződés feltételei szerinti 
számláknak, szállítói és egyéb megfelelő okmányoknak a Magyar Fél Ügynökéhez való benyújtását követő 15 naptári 
napon belül nem kap választ a Magyar Fél ügynökétől a fent említett dokumentumok elfogadásáról, vagy az elfogadás 
megindokolt részleges vagy teljes visszautasításáról, a 16. naptári napon ezeket a dokumentumokat a Magyar Kijelölt 
szervezet által elfogadottnak tekinti.

 5. Legalább hat hónappal minden soron következő éves költségvetési időszak előtt a  Felek kötelesek megállapodni 
az adott időszakban felhasználandó Hitel összegéről. A Magyar Fél az Orosz Fél részére az adott éves költségvetési 
időszakban fel nem használt Hitel egyeztetett összegének 0,25%-át rendelkezésre tartási díjként köteles megfizetni. 
Ezt a kifizetést legkésőbb a soron következő éves költségvetési időszak első negyedévében kell teljesíteni.

3. cikk
A Hitel keretében felvett kölcsön egyenlegének visszafizetése
A Magyar Fél 21 éven keresztül minden év március 15-én és szeptember 15-én fizeti vissza a  Hitel ténylegesen 
felhasznált összegét, azzal, hogy az  első részlet a  paksi atomerőmű 5. és 6. erőműblokkja üzembe helyezésének 
dátumához legközelebb eső március 15-én vagy szeptember 15-én, de legkésőbb 2026. március 15-én esedékes.
A fizetési összegek az alábbiak:
– a visszafizetés első 7 évében – a  Hitel ténylegesen felhasznált összegének 25%-a, 14 egyenlő összegű 

részletben;
– a visszafizetés második 7 évében – a  Hitel ténylegesen felhasznált összegének 35%-a, 14 egyenlő összegű 

részletben;
– a visszafizetés utolsó 7 évében – a  Hitel ténylegesen felhasznált összegének 40%-a, 14 egyenlő összegű 

részletben.
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4. cikk
A Hitel keretében felvett kölcsön egyenlege után fizetendő kamatok

 1. A Magyar Fél a Hitel keretében felvett kölcsön egyenlege után az alábbiakban meghatározott mértékű kamatot fizet:
– 2014-ben és a  paksi atomerőmű 5. és 6. erőműblokkja üzembe helyezésének dátumához legközelebb eső 

március 15-éig vagy szeptember 15-éig, de legkésőbb 2026. március 15-éig évi 3,95%;
– évi 4,50% a visszafizetés első 7 évében;
– évi 4,80% a visszafizetés második 7 évében;
– évi 4,95% a visszafizetés utolsó 7 évében.

 2. A kamat összege naponta növekszik a  Hitel keretében felvett kölcsön folyósításának napjától a  tőke teljes 
visszafizetésének napjáig, és azt a Magyar Fél minden év március 15-én és szeptember 15-én köteles megfizetni.

 3. A kamat utolsó részletének megfizetése a tőke teljes visszafizetésével együtt történik.
 4. A kamat számítása a 365 napos évben eltelt napok tényleges száma alapján történik (365/365 alapon).

5. cikk
Késedelem

 1. Amennyiben a  jelen Megállapodás 3. és 4.  cikke szerinti tőke vagy kamat vissza- illetve megfizetésére nem kerül 
sor az  esedékességi időpontot követő 15 naptári napon belül, minden ilyen összeg késedelmesnek minősül 
(a továbbiakban „Késedelmes Összeg”).

 2. A Késedelmes Összeget a  jelen Megállapodás 4.  cikkének 1. bekezdésében meghatározott, az  adott időszakban 
érvényben lévő kamatláb 150%-ának megfelelő mértékű késedelmi kamat terheli a fent említett megfelelő fizetési 
határidőtől a tartozás teljes kiegyenlítésének napjáig, az adott napokat is beleértve.

 3. Ha a Késedelmes Összeg vagy a késedelmi kamat nem kerül kiegyenlítésre 180 naptári nap elteltével, a Megállapodás 
alapján kint lévő teljes késedelmes tartozás, beleértve a tőkét, a kamatot és a késedelmi kamatot, konszolidációra 
kerül (a  továbbiakban „Konszolidált Adósság”). Az Orosz Félnek jogában áll, hogy a Konszolidált Adósság azonnali 
visszafizetésére tartson igényt.

 4. Az Orosz Félnek jogában áll egyoldalúan felfüggeszteni a Hitel további felhasználhatóságát attól a naptól, amikor 
a Konszolidált Adósság létrejön. A jelen cikk 2. bekezdésében meghatározott kamatot kell fölszámítani a Konszolidált 
Adósság összegére a Késedelmes Összeg vagy a késedelmi kamat létrejöttének napjától azok teljes kiegyenlítésének 
napjáig, az adott napokat is beleértve.

 5. A késedelmi kamat és a Konszolidált Adósság kamatának összege naponta növekszik és számítása egy 365 napos 
évben eltelt napok tényleges száma alapján történik (365/365 alapon).

6. cikk
Visszafizetések

 1. A Magyar Fél a Hitel keretében teljesítendő minden kifizetését euróban teljesíti az Orosz Fél javára a Fejlesztési és 
Külgazdasági Bank Állami Vállalat (Vnyesekonombank) fizetési utasításai alapján. A  jelen Megállapodás szerinti 
fizetési kötelezettségek Magyar Fél általi teljesítésének időpontja az a nap, amikor az összegek jóváírásra kerülnek 
a Fejlesztési és Külgazdasági Bank Állami Vállalat (Vnyesekonombank) által megjelölt számlán.

 2. A Magyar Fél által a jelen Megállapodás alapján visszafizetendő minden összeg mentes minden adó alól, és azokat 
minden jutalék, korlátozás, levonás, elhatárolás vagy kompenzáció alkalmazása nélkül kell kifizetni.

 3. A Magyar Fél az Orosz Fél javára a Hitel keretében történő minden kifizetését az alábbi sorrend szerint kell elszámolni:
– a Konszolidált Adósság kamatának megfizetése;
– a Konszolidált Adósság visszafizetése;
– a késedelmi kamat megfizetése,
– a Késedelmes Összeg visszafizetése;
– a kamat megfizetése;
– a tőke visszafizetése.

7. cikk
Ügynökök

 1. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napját követő 60 naptári napon belül, a  jelen Megállapodás szerinti 
elszámolás és fizetések teljesítése érdekében a Magyar Fél Ügynöke és az Orosz Fél Ügynöke megállapodást kötnek 
a jelen Megállapodás értelmében végrehajtandó elszámolás és fizetések teljesítésének rendjéről.
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 2. A Magyar Fél Ügynöke és az  Orosz Fél Ügynöke minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy 
a jelen Megállapodás szerinti elszámolás és fizetések teljes mértékben és időben megtörténjenek.

8. cikk
A Szerződés elfogadása

 1. Az eszközbeszerzések, munkálatok és szolgáltatások mennyiségét, teljesítési határidejét és árát a Szerződés határozza 
meg. A  Szerződés finanszírozása a  jelen Megállapodás alapján történik, azt követően, hogy azt Magyarország 
Nemzetgazdasági Minisztériuma és az Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériuma jóváhagyta a jelen cikk 2., 3., és 
4. bekezdésében rögzített eljárásrend szerint.

 2. Magyarország Nemzetgazdasági Minisztériuma a  jelen Megállapodás 1. Mellékletében található iratminta szerint 
adja ki a  Szerződés finanszírozására vonatkozó hivatalos bejelentést és küldi meg azt az  Oroszországi Föderáció 
Pénzügyminisztériumának.

 3. Az Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériuma a  jelen Megállapodás 2. és 3. Mellékletében található iratminta 
szerint adja ki a Szerződés finanszírozására vonatkozó jóváhagyását vagy elutasítását, és küldi meg azt Magyarország 
Nemzetgazdasági Minisztériumának. A  Szerződés finanszírozására vonatkozó bejelentést csak akkor és csak 
annyiban lehet megtagadni, ha és amennyiben a  Szerződés összeegyeztethetetlen a  jelen Megállapodással vagy 
a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a nukleáris energia békés célú felhasználása 
terén folytatandó együttműködésről szóló, 2014. január 14-én aláírt Egyezménnyel.

 4. A Magyar és Orosz és Kijelölt Szervezetek a  Szerződést a  jelen Megállapodás 9.  cikkében említett, a  Felek által 
Meghatalmazott Testületekkel történő írásbeli egyeztetés alapján módosítják.

9. cikk
A Felek által Meghatalmazott Testületek
A jelen Megállapodás végrehajtásáért felelős, a Felek által Meghatalmazott testületek az alábbiak:
a Magyar Fél részéről – Magyarország Nemzetgazdasági Minisztériuma;
az Orosz Fél részéről – az  Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériuma és az  Oroszországi Föderáció 
Gazdaságfejlesztési Minisztériuma.

10. cikk
Előtörlesztés
A Magyar Félnek jogában áll a  Hitel keretében felvett bármely összeg előtörlesztése névértéken és további díjak 
nélkül, amennyiben a Magyar Fél az előtörlesztés tervezett időpontja előtt nem kevesebb, mint 90 nappal erről értesíti 
az Orosz Felet.

11. cikk
Vitarendezés

 1. A Felek a  jelen Megállapodás kapcsán felmerülő vagy abból származó, illetve annak végrehajtásával kapcsolatos 
vitáikat egymás közötti egyeztetések és tárgyalások útján rendezik.

 2. A jelen Megállapodás keretében kötött Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítése során a Magyar és Orosz Kijelölt 
Szervezetek között felmerülő nézetkülönbségeket a Kijelölt Szervezetek önállóan oldják meg a jelen Megállapodás 
8. cikkében foglaltaknak megfelelően elfogadott Szerződésben meghatározott feltételek és eljárások szerint.

12. cikk
Módosítás
A Felek jelen Megállapodást közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.

13. cikk
Mellékletek
A jelen Megállapodás 1–3. Mellékletei a megállapodás szerves részeit képezik.

14. cikk
Hatályba lépés
Jelen Megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor diplomáciai csatornákon keresztül megérkezik az utolsó írásos 
tájékoztatás arról, hogy a Felek eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges hazai eljárásoknak, és hatályban marad 
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a Felek jelen Megállapodásba foglalt összes kötelezettségének teljesítéséig. Magyarország vonatkozásában a „hazai” 
úgy értendő, hogy Magyarországra vagy Magyarországon kötelező és az  Oroszországi Föderáció vonatkozásában 
a „hazai” az Oroszországi Föderációra vagy az Oroszországi Föderációban kötelező.

Készült Moszkvában, 2014. március 28-án két eredeti példányban, magyar és orosz nyelven, mindkét szöveg egyaránt 
hiteles.

 Magyarország Kormánya részéről Az Oroszországi Föderáció Kormánya részéről
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1. sz. melléklet 

 
 

 
 

 
 

Az Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériuma 
 

BEJELENTÉS 
eszközbeszerzésre, munkálatok elvégzésére és szolgáltatások nyújtására vonatkozó Szerződés 

(szerződésmódosítás) finanszírozásáról 
 

 
Magyarország Kormánya nevében Magyarország Nemzetgazdasági Minisztériuma ezúton javasolja, 
hogy a 20_, ______-n kelt, ___számú, (az Orosz Fél által kijelölt szervezet teljes neve és 
székhelyének címe) és (a Magyar Fél által kijelölt szervezet teljes neve és székhelyének címe) által 
aláírt, mindösszesen ______ euro értékű szerződés (szerződésmódosítás) finanszírozása az 
Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország 
Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel 
folyósításáról szóló 201__. ________-én kelt Megállapodás feltételei szerint történjék meg. 

Kérjük annak az Orosz Fél általi megerősítését, hogy a fenti szerződés (szerződésmódosítás) 
finanszírozása a fent jelzett Megállapodásnak megfelelően valósul meg. 

 
<___________>___________20__ 

(dátum) 
 

 
Magyarország Nemzetgazdasági Minisztériuma 

részéről 
 

 

a Magyarország Kormánya és az 
Oroszországi Föderáció Kormánya között a 

Magyarország Kormányának a 
Magyarország területén létesítendő 

atomerőmű építésének finanszírozásához 
nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló 

megállapodáshoz 
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2. sz. melléklet 
 

 
 

 
 

 
Magyarország Nemzetgazdasági Minisztériuma 

 
ÉRTESÍTÉS 

eszközbeszerzésre, munkálatok elvégzésére és szolgáltatások nyújtására vonatkozó Szerződés 
(szerződésmódosítás) finanszírozásáról szóló 

BEJELENTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
 

Hivatkozással a Magyarország Nemzetgazdasági Minisztériumának Magyarország Kormánya 
nevében megküldött, 20__ ___ ___-én kelt, ___ számú, eszközbeszerzésre, munkálatok elvégzésére 
és szolgáltatások nyújtására vonatkozó Szerződés (szerződésmódosítás) finanszírozásáról szóló 
bejelentésére, az Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériuma az Oroszországi Föderáció 
Kormánya nevében ezúton megerősíti, hogy a 20_, ______-n kelt,  ___számú, (az Orosz Fél által 
kijelölt szervezet teljes neve és székhelyének címe) és (a Magyar Fél által kijelölt szervezet teljes 
neve és székhelyének címe) által aláírt, mindösszesen ______ euro értékű szerződés 
(szerződésmódosítás) finanszírozása az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország 
Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének 
finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló, 201__. ________-én kelt 
Megállapodás feltételei szerint megvalósul. 

 

 
 

 
<___________>___________20__ 

(dátum) 
    

Az Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériuma 
részéről 

a Magyarország Kormánya és az 
Oroszországi Föderáció Kormánya között a 

Magyarország Kormányának a 
Magyarország területén létesítendő 

atomerőmű építésének finanszírozásához 
nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló 

megállapodáshoz 
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3. sz. melléklet 
 

 
 

 
 

 
Magyarország Nemzetgazdasági Minisztériuma 

 
 

ÉRTESÍTÉS 
eszközbeszerzésre, munkálatok elvégzésére és szolgáltatások nyújtására vonatkozó Szerződés 

(szerződésmódosítás) finanszírozásáról szóló 
BEJELENTÉS ELUTASÍTÁSÁRÓL 

 
Hivatkozással Magyarország Nemzetgazdasági Minisztériumának Magyarország Kormánya 

nevében megküldött, 20__ ___ ___-i keltezésű, ___ számú, eszközbeszerzésre, munkálatok 
elvégzésére és szolgáltatások nyújtására vonatkozó Szerződés (szerződésmódosítás) 
finanszírozásáról szóló bejelentésére, az Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériuma az 
Oroszországi Föderáció Kormánya nevében ezúton arról értesít, hogy (a visszautasítás oka) miatt a 
20_, ______-n kelt ___számú, (az Orosz Fél által kijelölt szervezet teljes neve és székhelyének 
címe) és (a Magyar Fél által kijelölt szervezet teljes neve és székhelyének címe) aláírt, mindösszesen 
______ euro értékű által szerződés nem finanszírozható az Oroszországi Föderáció Kormánya és 
Magyarország Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű 
építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló, 201__. ________én aláírt 
Megállapodás feltételei szerint. 

 
 

 
 

<___________>___________20__ 
(dátum) 

 
Az Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériuma 

részéről” 
  

a Magyarország Kormánya és az 
Oroszországi Föderáció Kormánya között a 

Magyarország Kormányának a 
Magyarország területén létesítendő 

atomerőmű építésének finanszírozásához 
nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló 

megállapodáshoz 
 
 



7. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1489  

„С О Г Л А Ш Е Н И Е 
между Правительством Российской Федерации и Правительством  Венгрии о предоставлении 
Правительству Венгрии государственного кредита для финансирования строительства 

атомной электростанции на территории Венгрии 
 
Правительство Российской Федерации и Правительство Венгрии, именуемые в дальнейшем 

Сторонами, 
в соответствии со статьей 9 Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Венгрии о сотрудничестве в области использования атомной энергии в 
мирных целях от 14 января 2014 г. 

в целях дальнейшего развития и укрепления дружественных отношений между двумя 
странами  

согласились о нижеследующем:  
 
 

Статья 1 
Сумма и цель кредита 

 
1. Российская Сторона предоставляет Венгерской Стороне государственный кредит в сумме до 

10 млрд. евро (далее – кредит) для финансирования выполнения работ, оказания услуг и поставок 
оборудования  в целях проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию энергоблоков № 5 и № 
6 атомной электростанции «Пакш». 

Кредит используется Венгерской Стороной для финансирования 80 процентов стоимости 
утвержденного в соответствии со статьей 8 настоящего Соглашения контракта (изменения к 
контракту, далее – контракт) на выполнение работ, оказание услуг и поставку оборудования в целях, 
указанных в абзаце первом настоящего пункта, заключенного между российской и венгерской 
уполномоченными организациями, указанными в этом контракте (далее – уполномоченные 
организации).  

2. Платежи в объеме 20 процентов стоимости контракта осуществляются венгерской 
уполномоченной организацией в евро в пользу российской уполномоченной организации. 

 
 

Статья 2 
Использование кредита 

 
 1. Кредит используется Венгерской Стороной в 2014-2025 годах.  

2. Расчеты за выполнение работ, оказание услуг и поставку оборудования в счет 
кредита осуществляются государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)», уполномоченной Российской Стороной (далее – агент Российской 
Стороны), и «Агентством по управлению государственным долгом (АКК)», уполномоченным 
Венгерской Стороной (далее – агент Венгерской Стороны), на основании счетов, отгрузочных и 
других соответствующих документов, предусмотренных условиями контракта, в форме 
документарного инкассо с предварительным акцептом. 

3. Датой использования каждой суммы кредита является дата акта (сертификата, протокола) об 
акцепте (принятии) выполнения работ, оказания услуг или поставок оборудования, предусмотренных 
условиями контракта. 

Сумма использования кредита соответствует 80 процентам суммы каждого счета, 
выставленного российской уполномоченной организацией венгерской уполномоченной организации 
для финансирования выполнения работ, оказания услуг и поставок оборудования в целях 
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проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию энергоблоков № 5 и № 6 атомной 
электростанции «Пакш», и указывается отдельно в каждом счете. 

4. Если агент Российской Стороны в течение 15 календарных дней с даты направления агенту 
Венгерской Стороны инкассовых поручений с приложением счетов, отгрузочных и других 
соответствующих документов, предусмотренных условиями контракта, не получит от него 
информации об акцепте указанных документов или мотивированного частичного или полного отказа 
от акцепта, то на 16-й календарный день эти документы считаются акцептованными венгерской 
уполномоченной организацией.  

5. Не позднее 6 месяцев до начала очередного годового бюджетного периода Стороны 
согласовывают сумму использования кредита на предстоящий год. Венгерская Сторона осуществляет 
в пользу Российской Стороны выплату комиссии за предоставление кредита в размере 0,25 процента 
не использованной Венгерской Стороной в течение истекшего годового бюджетного периода части 
согласованной суммы кредита. Соответствующий платеж осуществляется Венгерской Стороной не 
позднее первого квартала следующего годового бюджетного периода.  

 
 

Статья 3 
Погашение кредита  

 
Венгерская Сторона погашает фактически использованную сумму кредита 15 марта и 15 

сентября каждого года в течение 21 года, причем первый платеж в погашение кредита производится в 
ближайшую из дат 15 марта или 15 сентября с даты ввода в эксплуатацию энергоблоков № 5 и № 6 
атомной электростанции «Пакш», но не позднее 15 марта 2026 г. 

Объемы платежей определяются следующим образом:  
в течение первых 7 лет погашения - 25 процентов фактически использованной суммы 

кредита 14 равными долями; 
в течение вторых 7 лет погашения - 35 процентов фактически использованной суммы 

кредита 14 равными долями; 
в течение последних 7 лет погашения - 40 процентов фактически использованной суммы 

кредита 14 равными долями. 
 

 
Статья 4 

Проценты по кредиту  
 

1. Венгерская Сторона уплачивает проценты по кредиту по ставке, определенной следующим 
образом: 

3,95 процента годовых с 2014 года до ближайшей из дат 15 марта или 15 сентября с даты ввода 
в эксплуатацию энергоблоков № 5 и № 6 атомной электростанции «Пакш», но не позднее 15 марта 
2026 г.; 

4,50 процента годовых в течение первых 7 лет погашения кредита; 
4,80 процента годовых в течение вторых 7 лет погашения кредита; 
4,95 процента годовых в течение последних 7 лет погашения кредита. 
2. Проценты по кредиту начисляются на ежедневной основе начиная с даты использования 

каждой суммы кредита до даты окончательного погашения основного долга включительно и 
уплачиваются Венгерской Стороной 15 марта и 15 сентября каждого года.  

3. Последний платеж в уплату процентов по кредиту осуществляется одновременно с 
последним платежом в погашение основного долга.  

4. Проценты по кредиту рассчитываются исходя из фактического количества дней, истекших в 
365-дневном году (база 365/365). 
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Статья 5  
Просроченная задолженность  

 
1. В случае если любой платеж в погашение основного долга или в уплату процентов по 

кредиту в соответствии со статьями 3 и 4 настоящего Соглашения не произведен в течение 15 
календарных дней после установленного срока, эта задолженность объявляется просроченной (далее – 
просроченная задолженность). 

 2. На просроченную задолженность начисляются проценты в размере 150 процентов ставки 
по кредиту соответствующего периода, указанной в пункте 1 статьи 4 настоящего Соглашения, 
начиная с соответствующей даты вышеуказанного платежа до даты его полного погашения 
включительно. 

3. В случае если просроченная задолженность или проценты на просроченную задолженность 
не погашены по истечении 180 календарных дней, вся сумма непогашенной задолженности по 
настоящему Соглашению, включая основной долг, проценты по кредиту и проценты на 
просроченную задолженность, консолидируется (далее – консолидированная задолженность). 
Российская Сторона имеет право объявить консолидированную задолженность срочной к 
немедленному погашению. 

4. Российская Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить дальнейшее 
использование кредита начиная с даты возникновения консолидированной задолженности. Проценты 
по ставке, указанной в пункте 2 настоящей статьи, начисляются на консолидированную 
задолженность с даты возникновения просроченной задолженности или процентов на просроченную 
задолженность до даты ее полного погашения включительно.  

5. Проценты на просроченную задолженность и проценты на консолидированную 
задолженность начисляются на ежедневной основе и рассчитываются исходя из фактического 
количества дней, истекших в 365-дневном году (база 365/365). 

 
 

Статья 6 
Распределение и порядок осуществления платежей 

 
1. Все платежи по кредиту осуществляются Венгерской Стороной в пользу Российской 

Стороны в евро в соответствии с платежными инструкциями государственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Датой исполнения Венгерской 
Стороной платежных обязательств по настоящему Соглашению является дата зачисления средств на 
счет, указанный государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)». 

2. Все суммы по кредиту, подлежащие выплате Венгерской Стороной в соответствии с 
настоящим Соглашением, не обременяются налогами и выплачиваются без комиссий, ограничений, 
вычетов, изъятий или компенсационных удержаний.  

3. Все выплаты Венгерской Стороны по кредиту в пользу Российской Стороны 
распределяются в следующей очередности: 

уплата процентов на консолидированную задолженность; 
погашение консолидированной задолженности; 
уплата процентов на просроченную задолженность; 
погашение просроченной задолженности; 
уплата процентов по кредиту; 
погашение основного долга. 
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Статья 7 
Агенты 

 
1. В целях осуществления учета и ведения расчетов в рамках настоящего Соглашения агент 

Российской Стороны и агент Венгерской Стороны не позднее 60 календарных дней с даты вступления 
в силу настоящего Соглашения заключают соглашение о техническом порядке ведения учета и 
ведения расчетов в рамках настоящего Соглашения. 

2. Агент Российской Стороны и агент Венгерской Стороны принимают все зависящие от них 
меры для полного и своевременного осуществления учета и ведения расчетов в рамках настоящего 
Соглашения. 

 
 

Статья 8 
Утверждение контракта 

 
1. Объемы, сроки и цены выполняемых работ, оказываемых услуг и поставок оборудования 

определяются в контракте. Контракт принимается к финансированию в рамках настоящего 
Соглашения после одобрения Министерством финансов Российской Федерации и Министерством 
экономики Венгрии в соответствии с порядком, установленным в пунктах 2, 3 и 4 настоящей статьи.  

2. Заявления Министерства экономики Венгрии о принятии контракта к финансированию, 
составленные по форме согласно приложению № 1, направляются в Министерство финансов 
Российской Федерации. 

3. Подтверждения Министерства финансов Российской Федерации о принятии контракта к 
финансированию, составленные по форме согласно приложению № 2, или отказы Министерства 
финансов Российской Федерации в принятии контракта к финансированию, составленные по форме 
согласно приложению № 3, направляются в Министерство экономики Венгрии. Заявление о принятии 
контракта к финансированию может быть отклонено только в случае, если контракт не соответствует 
настоящему Соглашению или Соглашению между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Венгрии о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях 
от 14 января 2014 г. 

4. Изменения в контракт вносятся российской и венгерской уполномоченными организациями 
по письменному согласованию с уполномоченными органами Сторон, указанными в статье 9 
настоящего Соглашения.  

 
 

Статья 9 
Уполномоченные органы Сторон  

 
Уполномоченными органами Сторон, ответственными за реализацию настоящего 

Соглашения, являются: 
от Российской Стороны – Министерство финансов Российской Федерации и Министерство 

экономического развития Российской Федерации; 
от Венгерской Стороны – Министерство экономики Венгрии. 
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Статья 10 

Досрочное погашение 
 

Венгерская Сторона имеет право на досрочное погашение любой суммы кредита по номиналу 
и без дополнительных сборов при условии, что соответствующее уведомление Венгерской Стороны 
получено Российской Стороной не менее чем за 90 календарных дней до даты такого досрочного 
погашения. 

 
Статья 11 

Споры и разногласия 
 

1. Споры и разногласия между Сторонами по вопросам, вытекающим из настоящего 
Соглашения или связанным с его реализацией, урегулируются Сторонами путем проведения 
двусторонних консультаций и переговоров. 

2. Разногласия, которые могут возникнуть между российской и венгерской уполномоченными 
организациями в ходе исполнения обязательств по контракту в рамках настоящего Соглашения, 
разрешаются уполномоченными организациями самостоятельно в соответствии с условиями и 
процедурами, предусмотренными в контракте, принятом к финансированию в соответствии со статьей 
8 настоящего Соглашения. 

 
Статья 12 
Изменения  

 
Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласованию Сторон и оформляются в 

письменной форме.  
 

Статья 13 
Приложения 

 
Приложения № 1 – 3 к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.   

 
 

Статья 14 
Вступление в силу  

 
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам 

последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, 
необходимых для его вступления в силу, и действует до полного исполнения Сторонами всех 
обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения. В отношении Российской Федерации 
внутригосударственные процедуры включают процедуры, применимые в Российской Федерации, в 
отношении Венгрии  внутригосударственные процедуры включают процедуры, применимые для 
Венгрии или в Венгрии.  

 
Совершено в г. Москве 28 марта 2014 г. в двух экземплярах, каждый на русском и венгерском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.  
 
 

За Правительство 
Российской Федерации 

За Правительство  
Венгрии 
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Приложение № 1 

к Соглашению между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Венгрии о 
предоставлении Правительству Венгрии 

государственного кредита для финансирования 
строительства атомной электростанции на 

территории Венгрии 

от «__» _______ 201_ года              
 

                                                 (форма) 
 

                     Министерство финансов 

                     Российской Федерации 
 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
о принятии контракта (изменения к контракту) на выполнение работ, оказание услуг и 

поставку оборудования к финансированию 
 

 Настоящим Министерство экономики Венгрии, действующее от имени Правительства 
Венгрии, предлагает принять контракт (изменение к контракту) на выполнение работ, 
оказание услуг и поставку оборудования от «__» __________20___ г. № ______ на сумму 
__________  евро, заключенный между (полное наименование, место нахождения 
российской уполномоченной организации) и (полное наименование, место нахождения 
венгерской уполномоченной организации), к финансированию в соответствии с Соглашением 
между Правительством Российской Федерации и Правительством  Венгрии  о 
предоставлении Правительству Венгрии государственного кредита для финансирования 
строительства атомной электростанции на территории Венгрии от «__» _______ 201_ г. 

Просим подтвердить согласие Российской Стороны на принятие указанного контракта 
(изменения к контракту) к финансированию в соответствии с указанным Соглашением. 

 
 

Дата 
 

За Министерство  
экономики Венгрии 
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Приложение № 2 
к Соглашению между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Венгрии о предоставлении Правительству 
Венгрии государственного кредита для финансирования 

строительства атомной электростанции на территории Венгрии 
от «__» _______ 201_ года 

                                                 
                                                  (форма) 

 
  

Министерство экономики Венгрии 
 

 
 

П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е 
о принятии контракта (изменения к контракту) на выполнение работ, оказание услуг и 

поставку оборудования к финансированию 
 
Ссылаясь на Заявление о принятии контракта (изменения к контракту) на выполнение 

работ, оказание услуг и поставку оборудования к финансированию от «___» _______ г. № 
___ ________________ Министерства экономики Венгрии, действующего от имени 
Правительства Венгрии, Министерство финансов Российской Федерации, действующее от 
имени Правительства Российской Федерации, настоящим подтверждает, что контракт 
(изменение к контракту) на выполнение работ, оказание услуг и поставку оборудования от 
«__»_______ 20___ г. № ___ на сумму ___________ евро, заключенный между (полное 
наименование, место нахождения российской уполномоченной организации) и (полное 
наименование, место нахождения венгерской уполномоченной организации), принят к 
финансированию в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Венгрии о предоставлении Правительству Венгрии государственного 
кредита для финансирования строительства атомной электростанции на территории Венгрии 
от «__» _______ 201_ г. 
 
 

Дата За Министерство финансов 
Российской Федерации 
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Приложение № 3 

к Соглашению между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Венгрии о 
предоставлении Правительству Венгрии 

государственного кредита для финансирования 
строительства атомной электростанции на 

территории Венгрии 

от «__» _______ 201_ года              
              

                                                     (форма) 
  

                                               Министерство  
                                              экономики Венгрии 

  
 

О Т К А З 
в принятии контракта (изменения к контракту) на выполнение работ, оказание услуг и 

поставку оборудования к финансированию 

 

Ссылаясь на заявление о принятии контракта (изменения к контракту) на выполнение 
работ, оказание услуг и поставку оборудования к финансированию от «___» _______ 20__г. 
№ ___ ________________ Министерства экономики Венгрии, действующего от имени 
Правительства Венгрии, Министерство финансов Российской Федерации, действующее от 
имени Правительства Российской Федерации, настоящим информирует, что в силу (причина 
отказа) контракт (изменение к контракту) на выполнение работ, оказание услуг и поставку 
оборудования от «__»___________ 20___ г. № ___, заключенный между (полное 
наименование, место нахождения российской уполномоченной организации) и (полное 
наименование, место нахождения венгерской уполномоченной организации) на сумму ______ 
евро, не принимается к финансированию в соответствии с Соглашением между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Венгрии о предоставлении Правительству 
Венгрии государственного кредита для финансирования строительства атомной 
электростанции на территории Венгрии от «__» _______ 201_ года. 

 
 

 
Дата 

 
 

 За Министерство финансов 
Российской Федерации” 

 
 

4. § 
(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép 

hatályba. 
 

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 14. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.  

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 14. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A Megállapodás, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak 

ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
 (4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az energiapolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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A Kormány 153/2014. (VI. 18.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 4., 15., 16., 19. és 26.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 3. alcím tekintetében a  Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76.  § (1)  bekezdés 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
módosítása

1. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 72. § (2) bekezdés d) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kedvezményezettől írásbeli nyilatkozatot kell kérni)
„d) arról, hogy
da) megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek vagy a 76. § (1a) bekezdése szerinti 
esetben vállalja annak határidőre történő teljesítését és
db) az Áht. 109. § (4) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendelet szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja,”

2. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76.  §-a a  következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Egyedi döntéssel költségvetési támogatás kivételesen átlátható szervezetnek nem minősülő jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet számára az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott 
feltétel fennállása hiányában akkor is biztosítható, ha az átlátható szervezetként való elismerhetőségéhez szükséges – 
tulajdonosi, igazgatási vagy egyéb – intézkedések megtételét vállalja. Ebben az esetben támogatói okirat addig nem 
adható ki, illetve a támogatási szerződés addig nem lép hatályba, amíg a kedvezményezett nem felel meg az Áht. 50. § 
(1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételnek.”

3. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 82.  §-a a  következő 
j) ponttal egészül ki:
(A támogató jogszabályban vagy a  támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott egyéb esetek 
mellett jogosult a  támogatási szerződéstől elállni, azt felmondani, támogatói okirat alkalmazása esetén a  támogatás 
visszavonásáról rendelkezni, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:)
„j) a kedvezményezett a 76. § (1a) bekezdése szerinti kötelezettségét a 72. § (2) bekezdés d) pont da) alpontja szerinti 
nyilatkozatában meghatározott határidőre nem teljesíti.”

4. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklete helyébe 
az 1. melléklet lép.

5. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
a) 66.  § (5)  bekezdésében, 71.  § (3)  bekezdésében, 77.  § (3)  bekezdésében, 78.  § (3)  bekezdés c)  pontjában 

és (8)  bekezdésében, 78/A.  § (3)  bekezdésében, 80.  § (2)  bekezdésében, 84.  § (10)  bekezdésében, 
102. § (1) bekezdésében, 103. § (1) és (2) bekezdésében, 104. § (1) bekezdés a) pontjában, 106. § (1) bekezdésében, 
140.  § (9)  bekezdésében és 142.  § (1)  bekezdésében a „költségvetésről szóló törvény” szövegrész helyébe 
a „költségvetés” szöveg,

b) 82. § h) pontjában az „intézkedik, vagy” szövegrész helyébe az „intézkedik,” szöveg,
c) 82. § i) pontjában a „rendelkezik.” szövegrész helyébe a „rendelkezik, vagy” szöveg,
d) 104. § (7) bekezdés b) pontjában az „az Áht.” szövegrész helyébe az „a központi költségvetés Áht.” szöveg,
e) 164. § (1) bekezdésében a „külpolitikáért felelős miniszter és a külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági 

Övezet gazdaságfejlesztéséért” szövegrész helyébe a „külgazdasági ügyekért” szöveg,
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f ) 179. § (1) bekezdésében az „az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetből” szövegrész helyébe az „a központi 
költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből” szöveg

lép.

2. A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságról szóló 140/2012. (VII. 2.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságról szóló 140/2012. (VII. 2.) Korm. rendelet 5. § d) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(Az NFK)
„d) megtárgyalja és Kormány általi megtárgyalásra javasolja a külgazdasági ügyekért felelős miniszter és a fejlesztési 
célelőirányzatok kezeléséért, szabályozásáért és ellenőrzéséért felelős miniszter által parafált támogatási 
szerződéstervezetek alapján, a külgazdasági ügyekért felelős miniszter által előterjesztett, egyedi kormánydöntéssel 
nyújtott támogatásról szóló kormány-előterjesztést.”

7. §  A Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságról szóló 140/2012. (VII. 2.) Korm. rendelet
a) 4. §-ában a „Miniszterelnökség” szövegrész helyébe a „kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős 

miniszter” szöveg,
b) 5.  § a)  pontjában az „a nemzeti fejlesztési” szövegrész helyébe az „az állami infrastruktúra-beruházásokért 

felelős” szöveg
lép.

3. A Kormány egyedi döntéseivel megítélhető regionális beruházási támogatás szabályairól  
és a Beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásának szabályairól szóló  
270/2012. (IX. 25.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A Kormány egyedi döntéseivel megítélhető regionális beruházási támogatás szabályairól és a Beruházás ösztönzési 
célelőirányzat felhasználásának szabályairól szóló 270/2012. (IX. 25.) Korm. rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  szakmai ellenjegyző felelős a  támogatási eljárások során felmerülő szakmai és szakma-stratégiai kérdés 
megvizsgálásáért, az ehhez kapcsolódó és ebből adódó eljárási, igazgatási feladatok ellátásáért és előkészítéséért.
(2) Az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48.  § (2)  bekezdése szerinti személy 
(a továbbiakban: támogató) a  BC-vel összefüggésben ellátja az  Áht.-ban és az  államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) a támogató feladat- és hatáskörébe 
utalt feladatokat.”

9. §  A Kormány egyedi döntéseivel megítélhető regionális beruházási támogatás szabályairól és a Beruházás ösztönzési 
célelőirányzat felhasználásának szabályairól szóló 270/2012. (IX. 25.) Korm. rendelet
a) 3. alcímének címében a „szervezetek” szövegrész helyébe a „szervek” szöveg,
b) 4.  § 22.  pontjában a  „külgazdaságért és a  Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért” 

szövegrész helyébe a „külgazdasági ügyekért” szöveg,
c) 6. § (1) bekezdésében, 29. § (4) bekezdésében a „szervezet” szövegrész helyébe a „szerv” szöveg
lép.

10. §  Hatályát veszti a Kormány egyedi döntéseivel megítélhető regionális beruházási támogatás szabályairól és a Beruházás 
ösztönzési célelőirányzat felhasználásának szabályairól szóló 270/2012. (IX. 25.) Korm. rendelet 4. § 10. pontja.

4. Záró rendelkezések

11. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet a 153/2014. (VI. 18.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

A fejezetet irányító szerv és annak vezetője

 1. a  központi költségvetés I. fejezeténél az  Országgyűlés Hivatala és annak főigazgatója, a  Közbeszerzési Hatóság 
tekintetében a  Közbeszerzési Hatóság és annak elnöke, a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
tekintetében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és annak elnöke, az Egyenlő Bánásmód Hatóság 
tekintetében az Egyenlő Bánásmód Hatóság és annak elnöke, a 8–10. cím tekintetében a Kormánynak a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ktfr.) 90. §-a szerinti tagja, 
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal tekintetében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
és annak elnöke, a Nemzeti Választási Iroda tekintetében a Nemzeti Választási Iroda és annak elnöke,

 2. a központi költségvetés II. fejezeténél a Köztársasági Elnöki Hivatal és annak főigazgatója,
 3. a központi költségvetés III. fejezeténél az Alkotmánybíróság és annak elnöke,
 4. a központi költségvetés IV. fejezeténél az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala és annak főtitkára,
 5. a központi költségvetés V. fejezeténél az Állami Számvevőszék és annak elnöke,
 6. a központi költségvetés VI. fejezeténél az Országos Bírósági Hivatal és annak elnöke,
 7. a központi költségvetés VIII. fejezeténél a Legfőbb Ügyészség és a legfőbb ügyész,
 8. a központi költségvetés IX. fejezeténél a Kormánynak a Ktfr. 21. §-a szerinti tagja,
 9. a központi költségvetés X. fejezeténél a Kormánynak a Ktfr. 79. §-a szerinti tagja, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

tekintetében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és annak elnöke, a 24. cím tekintetében a Ktfr. 90. §-a szerinti tagja,
 10. a központi költségvetés XI. fejezeténél a Kormánynak a Ktfr. 4. §-a szerinti tagja, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 

tekintetében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és annak elnöke, a 17. és 18. cím tekintetében a Kormánynak a Ktfr. 
90. §-a szerinti tagja,

 11. a központi költségvetés XII. fejezeténél a Kormánynak a Ktfr. 65. §-a szerinti tagja,
 12. a központi költségvetés XIII. fejezeténél a Kormánynak a Ktfr. 77. §-a szerinti tagja,
 13. a központi költségvetés XIV. fejezeténél a Kormánynak a Ktfr. 21. §-a szerinti tagja,
 14. a központi költségvetés XV. fejezeténél a Kormánynak a Ktfr. 90. §-a szerinti tagja,
 15. a központi költségvetés XVI. fejezeténél a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és annak elnöke,
 16. a központi költségvetés XVII. fejezeténél a Kormánynak a Ktfr. 109. §-a szerinti tagja, az Országos Atomenergia Hivatal 

tekintetében az Országos Atomenergia Hivatal és annak főigazgatója,
 17. a központi költségvetés XVIII. fejezeténél a Kormánynak a Ktfr. 85. §-a szerinti tagja,
 18. a központi költségvetés XIX. fejezeténél a Kormánynak a Ktfr. 4. §-a szerinti tagja,
 19. a központi költségvetés XX. fejezeténél a Kormánynak a Ktfr. 48. §-a szerinti tagja, a 21. cím tekintetében a Kormánynak 

a Ktfr. 90. §-a szerinti tagja,
 20. a központi költségvetés XXX. fejezeténél a Gazdasági Versenyhivatal és annak elnöke,
 21. a központi költségvetés XXXI. fejezeténél a Központi Statisztikai Hivatal és annak elnöke,
 22. a központi költségvetés XXXIII. fejezeténél a Magyar Tudományos Akadémia és annak elnöke,
 23. a központi költségvetés XXXIV. fejezeténél a Magyar Művészeti Akadémia és annak elnöke,
 24. a központi költségvetés XLI–XLII. fejezeténél a Kormánynak a Ktfr. 90. §-a szerinti tagja,
 25. a központi költségvetés XLIII. fejezeténél a Kormánynak a Ktfr. 109. §-a szerinti tagja,
 26. a központi költségvetés XLIV. fejezeténél a Kormánynak a Ktfr. 65. §-a szerinti tagja,
 27. a  központi költségvetés LXXI. fejezeténél a  Nyugdíjbiztosítási Alap tekintetében a  Kormánynak a  Ktfr. 48.  §-a 

szerinti tagja, az  Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és az  igazgatási szervek tekintetében az  Országos 
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság vezetője,

 28. a  központi költségvetés LXXII. fejezeténél az  Egészségbiztosítási Alap tekintetében a  Kormánynak a  Ktfr. 48.  §-a 
szerinti tagja, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tekintetében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vezetője,

 29. az  elkülönített állami pénzalapok tekintetében az  alappal való rendelkezésre jogosult, a  felhasználásért felelős 
miniszter.”
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A Kormány 159/2014. (VI. 30.) Korm. rendelete
az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról és a hitelintézetek likviditási 
szintjének meghatározásáról, valamint devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 
366/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 2., 19., 22., 27. és 39.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában, a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
módosítása

1. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 1. § 
(1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„c) felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség: a felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen vagy 
a többciklusú képzés bevezetése előtt annak megfelelő egyetemi, főiskolai szakon szerzett szakképzettség,”

2. § (1) Az Ávr. 12. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett végzettséggel – állami felsőoktatási intézmény gazdasági vezetőjének 
a  felsőoktatásban szerzett végzettséggel és gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettséggel –  
és emellett)
„b) gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az  Áht. szerinti 
ellenjegyzői –, vagy a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a  továbbiakban: Szt.) 150.  § (1) és (2)  bekezdése 
szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint 
mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel”
(kell rendelkeznie.)

 (2) Az Ávr. 12. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a költségvetési szervnél a pénzügyi-számviteli feladatok ellátását önálló szervezeti egység végzi, és annak 
vezetője megfelel az  (1)  bekezdés szerinti feltételeknek, a  gazdasági vezetőnek – az  (1)  bekezdésben foglaltaktól 
eltérően – a  felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel és költségvetési szervnél szerzett öt év vezetői 
tapasztalattal kell rendelkeznie.”

3. §  Az Ávr. 148. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
b) az  egységes rovatrend és K41. Társadalombiztosítási ellátások és K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 
rovaton elszámolandó kiadások,
c) az  egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain 
elszámolandó kiadások,
d) az  egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, 
létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, 
tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 
százezer forint értéket el nem érő kiadások,
f ) a foglalkoztatottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez, tartós külszolgálatához kapcsolódó napidíjak, illetménybe 
nem tartozó kiadások,
g) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,
h) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított 
általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó 
kiadások, és
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i) az a)–h) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek
készpénzben történő teljesítésére igényelheti – a  költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott 
házipénztári keret nagyságára is figyelemmel – készpénz felvételét a Kincstártól, és teljesíthet készpénzben kifizetést.”

4. §  Az Ávr. 167/E. § (1) bekezdés 2. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bejegyzési kérelemhez, a törlési kérelemhez és a változás-bejelentési kérelemhez a 167/C. § és 167/D. §-ban meghatározott 
okiratok és dokumentumok mellett, a bejelentett adatok igazolására szolgáló okiratok a következők:
a kultúráért felelős miniszter)
„b) előzetes véleményéről szóló okirat a  megyei hatókörű városi múzeum, a  megyei könyvtár és a  fővárosi 
önkormányzat által fenntartott könyvtár, a települési könyvtár átszervezése vagy megszüntetése, az önkormányzati 
rendelet hatálya alá tartozó közművelődési intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése esetében,”

5. §  Az Ávr. 176. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) Az  államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról és a  hitelintézetek 
likviditási szintjének meghatározásáról, valamint devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról szóló  
366/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 159/2014. (VI. 30.) Korm. rendelettel megállapított 
12. § (1a) bekezdését a 2014. július 1-jét követően létrejött gazdasági vezetői megbízásokra, illetve kiírt pályázatokra 
kell alkalmazni.”

6. §  Az Ávr. 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. §  Az Ávr.
1. 12.  § (2)  bekezdésében az „A 11.  § (4a)  bekezdése szerint kijelölt személynek” szövegrész helyébe az „Az 

(1a) bekezdés szerinti esetben a pénzügyi-számviteli szervezeti egység vezetőjének, a 11. § (4a) bekezdése 
szerinti esetben a kijelölt személynek” szöveg,

2. 55.  § (3)  bekezdésében a „felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel,” szövegrész helyébe 
a „felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel,” szöveg,

3. 61.  § (1)  bekezdésében a „felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel” szövegrész helyébe 
a „felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel” szöveg,

4. 116. § (2) bekezdés a) pontjában a „felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel” szövegrész 
helyébe a „felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel” szöveg,

5. 135. § (2) bekezdésében az „együttes összege” szövegrész helyébe az „együttes összege, továbbá a külföldön 
tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcím összege” szöveg,

6. 7. melléklet 1. pontjában a „Stabilitási tv.” szövegrész helyébe a „Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.)” szöveg

lép.

2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

8. §  Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 15. melléklete a 2. melléklet 
szerint módosul.

3. A hitelintézetek likviditási szintjének meghatározásáról, valamint devizapozícióbeli lejárati 
összhangjának szabályozásáról szóló 366/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

9. §  Hatályát veszti a  hitelintézetek likviditási szintjének meghatározásáról, valamint devizapozícióbeli lejárati 
összhangjának szabályozásáról szóló 366/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet.

4. Záró rendelkezések

10. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 159/2014. (VI. 30.) Korm. rendelethez

 1. Az Ávr. 7. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„

2. Kötelezett: kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet, ha a szervezetnek van a Stabilitási 
tv. szerinti adósságállománya, vagy adósság keletkeztetésre vonatkozó engedélye, 
illetve a kiértesített szervezet

Tartalom: a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet Stabilitási tv. 3. §-a szerinti, 
a tárgyidőszak utolsó napján fennálló adósságot keletkeztető ügyletei értékének 
a költségvetési évet megelőző év december 31-i tényleges, valamint a költségvetési 
év december 31-ei állománya

Címzett: államháztartásért felelős miniszter

Határidő: a költségvetési évet megelőző év december 31-i tényleges állományra 
a költségvetési évre vonatkozó első adatszolgáltatás alkalmával, az első kilenc 
hónapban negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 16-áig

Megjegyzés:
„

 2. Az Ávr. 7. melléklet 28. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„

28. Kötelezett: az Áht. 109. § (8) bekezdése alapján kiadott közleményben megjelölt kormányzati 
szektorba sorolt egyéb szervezet és – kiértesítés alapján – a besorolás szempontjából 
statisztikai módszertani vizsgálat alá vett jogi személy

Tartalom: a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet és a besorolás szempontjából 
statisztikai módszertani vizsgálat alá vett jogi személy számviteli jogszabályok 
szerinti beszámolója és – ha az kötelező – az arról készített könyvvizsgálói jelentés, 
kiemelt mutatói, költségvetési kapcsolatai bemutatása

Címzett: államháztartásért felelős miniszter

Határidő: az üzleti év mérleg-fordulónapját követő 180 nap

Megjegyzés:
„

 3. Az Ávr. 7. melléklet 34. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„

34. Kötelezett: a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek közül a költségvetési tervezésbe 
bevont szervezetek

Tartalom: havi mérleg, eredménykimutatás, cash-flow kimutatás

Címzett: államháztartásért felelős miniszter

Határidő: a tárgyhónapot követő hó 25-e

Megjegyzés: az Szt.7. számú melléklete szerint
„



7. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1503

2. melléklet a 159/2014. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Az Áhsz. 15. melléklet B351. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„B351. Értékesítési és forgalmi adók
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) az általános forgalmi adót,
b) a távközlési ágazatot terhelő különadót,
c) a kiskereskedői ágazatot terhelő különadót,
d) az energia ágazatot terhelő különadót,
e) a bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadót,
f ) a visszterhes vagyonátruházási illetéket,
g) az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adót,
h) az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adót,
i) az innovációs járulékot,
j) az egyszerűsített vállalkozói adót,
k) a gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetéseit [2006. évi XCVIII. tv 36. § (1) bek.],
l) a gyógyszer nagykereskedést végzők befizetéseit [2006. évi XCVIII. tv 36. § (2) bek.],
m) a gyógyszergyártók 10%-os befizetési kötelezettségét,
n) gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetéseket [2006. évi XCVIII. tv 36. § (4) bek.],
o) a gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételeket [2006. évi XCVIII. tv 42. §],
p) a népegészségügyi termékadót,
q) a távközlési adót,
r) a pénzügyi tranzakciós illetéket,
s) a biztosítási adót, és
t) a reklámadót.”

A nemzetgazdasági miniszter 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelete
a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák 
adóhatósági ellenőrzéséről

Az adózás rendjéről szóló 2003.  évi XCII.  törvény 175.  § (4) és (28)  bekezdésében, továbbá az  általános forgalmi adóról szóló 
2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés c), d) és i) pontjában, valamint 260. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában foglalt feladatkörömben 
eljárva – az 5. és 9. alcím, a 22. §, a 24. §, a 25. §, a 26. §, valamint az 1. melléklet tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési 
miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed
a) a nyomtatvány felhasználásával kibocsátott nyugtára és számlára,
b) a számlázó programmal előállított számlára, és
c) a számítógéppel előállított nyugtára.

 (2) E rendelet hatálya annyiban terjed ki a pénztárgéppel és taxaméterrel kibocsátott számlára és nyugtára, amennyiben 
e rendelet erről kifejezetten rendelkezik.

 (3) A  nyomtatvány felhasználásával kibocsátott nyugta és számla, a  számlázó programmal előállított számla, 
továbbá a  számítógéppel előállított nyugta akkor minősül adóigazgatási azonosításra alkalmasnak, ha megfelel 
az e rendeletben foglalt előírásoknak.
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 (4) Pénztárgéppel kiállított nyugta adóigazgatási azonosításra való alkalmasságának feltétele, hogy a  pénztárgép 
megfeleljen a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, 
használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról 
szóló rendeletben (a továbbiakban: Pénztárgép rendelet) meghatározott feltételeknek.

 (5) A  taxaméterrel kiállított nyugta adóigazgatásra való alkalmasságának feltétele, hogy a  taxaméter megfeleljen 
a taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról 
és szervizeléséről szóló rendeletben meghatározott feltételeknek.

 (6) Pénztárgéppel kibocsátott számla adóigazgatási azonosításra való alkalmasságának feltétele, hogy
a) a pénztárgép megfeleljen a Pénztárgép rendeletben meghatározott feltételeknek, valamint
b) a pénztárgép számlázófunkciója megfeleljen a 8. § (1) bekezdés a) pontjában és a 8. § (2)–(5) bekezdésében 

foglaltaknak.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában
1. elektronikus formában megőrzött számla és nyugta: az  elektronikus adatállományként tárolt, számlázó 

programmal kiállított számla és számítógéppel előállított nyugta, az elektronikus számla és nyugta, valamint 
a papír alapon kibocsátott számla és nyugta 17. § (2) bekezdés a) pontja szerinti elektronikus másolata;

2. számlázó program: számla kibocsátására alkalmas számítástechnikai program, programfunkció, programmodul, 
ideértve az online számlázó rendszereket is;

3. számlázó program azonosítója: valamely számlázó program készítője vagy fejlesztője által meghatározott 
megnevezés, elnevezés, valamint a számlázó program különböző előállított változatainak megkülönböztetésére 
szolgáló betű és szám karaktersorozat, mozaikszó;

4. számítógéppel előállított nyugta: elektronikus vagy papír alapon kibocsátott, számítógéppel előállított nyugta.

3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények

3. §  A nyomtatvány felhasználásával kibocsátott számlával, nyugtával szemben követelmény, hogy
a) a nyomtatványt nyomdai úton, a 4. §-ban meghatározott követelmények szerint állítsák elő,
b) a nyomtatvány beszerzője rendelkezzen a 6. § (3) bekezdés szerinti tartalommal kibocsátott számlával, továbbá
c) a nyomtatványt a 7. § szerint szigorú számadású nyomtatványként kezeljék.

4. § (1) A  nyomtatványt az  adóhatóság által a  nyomtatvány előállítója részére előre kijelölt sorszámtartományban 
folyamatosan, az  adott sorszámtartományba illeszkedő sorszám kihagyás és ismétlés nélküli felhasználásával kell 
előállítani.

 (2) A sorszámtartományt az adóhatóság a nyomtatvány előállítójának írásos kérelmére jelöli ki.
 (3) Az adóhatóság a kijelölt sorszámtartományt – a nyomtatvány fajtájának és előállítójának megjelölésével – a kijelöléstől 

számított 15 napon belül közzéteszi a honlapján.

5. § (1) A nyomtatvány előállítója, forgalmazója – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – kizárólag a 4. § (1) bekezdésében 
meghatározott követelménynek megfelelő nyomtatványt értékesíthet.

 (2) Ha a nyugta egyúttal az abban megjelölt szolgáltatás igénybevételére is jogosítja annak bemutatóját, a nyomtatvány 
előállítója, forgalmazója e tekintetben mentesül a 4. § (1) bekezdésében meghatározott követelmény teljesítése alól 
azzal, hogy a kihagyás és ismétlés nélküli sorszámozást biztosítania kell.

6. § (1) A nyomtatvány előállítója, forgalmazója köteles az általa értékesített nyomtatványt – a nyomtatvány értékesítéséről 
kibocsátott számla másodpéldánya alapján – sorszám szerint nyilvántartani.

 (2) A nyomtatványt előállítóként, forgalmazóként értékesítő, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
(a továbbiakban: Áfa tv.) 5. §-a szerinti adóalany (a továbbiakban: adóalany) a nyomtatványt kizárólag adóalanynak 
értékesítheti, aki vagy amely köteles adóalanyiságát az értékesítéskor előzetesen igazolni.

 (3) A nyomtatványt előállítóként, forgalmazóként értékesítő adóalany köteles a nyomtatvány értékesítéséről kibocsátott 
számlán feltüntetni
a) az értékesített nyomtatvány megnevezése mellett annak sorszámtartományát is, az első sorszám és az utolsó 

sorszám megjelölésével,
b) a nyomtatvány beszerzőjének adószámát.
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7. §  A nyomtatványt számla, nyugta kiállításához felhasználó adóalany a nyomtatványt a számvitelről szóló törvény szerint 
szigorú számadás alá vonja. Ennek keretében olyan nyilvántartást vezet, amely nyomtatványfajtánként külön-külön 
tartalmazza:
a) a nyomtatvány sorszámtartományát, az első sorszám és az utolsó sorszám megjelölésével,
b) a nyomtatvány beszerzését igazoló számla sorszámát,
c) a nyomtatvány beszerzésének keltét,
d) a nyomtatvány felhasználásának időtartamát, az első felhasználás keltétől az utolsó felhasználás keltéig,
e) a nyomtatvány kiselejtezésének keltét.

4. Számlázó programmal szembeni követelmények

8. § (1) A számlázó programmal szemben követelmény, hogy
a) a számlázó program – a  (2)–(4)  bekezdésben meghatározott eltérésekkel – kihagyás és ismétlés nélküli, 

folyamatos sorszámozást biztosítson, és
b) a számlázó programot a 11. § szerint bejelentsék.

 (2) A  számlázó programnak az  adóalany nem magyarországi adószámán történő számla kibocsátásához a  belfölditől 
elkülönített sorszámtartományt kell biztosítania.

 (3) A sorszámozás folyamatossága nem sérül, ha
a) a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok belső, egymás közötti kapcsolataiban a  számlának nem 

minősülő egyéb számviteli bizonylat kibocsátása, és
b) a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok külső, harmadik személlyel szembeni kapcsolataiban a számla 

kibocsátása
azonos sorszámtartományon belül történik.

 (4) A  sorszámozás folyamatossága nem sérül akkor sem, ha a  számla, az  Áfa tv. 165.  § (1)  bekezdés a)  pontjában 
meghatározott, valamint egyéb, az Áfa tv. tárgyi hatálya alá nem tartozó ügyletről kibocsátott számviteli bizonylat 
kibocsátása azonos sorszámtartományon belül történik.

 (5) Abban az  esetben, ha a  program egyaránt alkalmas számla és nyugta előállítására, számla és nyugta kibocsátása 
elkülönített sorszámtartományon is történhet.

9. § (1) A  számlázó programot fejlesztőként, forgalmazóként értékesítő adóalany köteles az  általa értékesített számlázó 
programot annak neve, azonosítója, a vevő neve és az értékesítés időpontja szerint nyilvántartani.

 (2) A számlázó program fejlesztője, forgalmazója a számlázó programot kizárólag adóalanynak értékesítheti, aki vagy 
amely köteles az  értékesítést megelőzően adóalanyiságát igazolni. A  számlázó program fejlesztője, forgalmazója 
köteles a számlázó program értékesítéséről kibocsátott számlán feltüntetni a számlázó programot beszerző adóalany 
adószámát.

10. § (1) A számlázó program értékesítésekor, rendelkezésre bocsátásakor az értékesítő, rendelkezésre bocsátó köteles a vevő, 
felhasználó részére átadni vagy egyéb módon rendelkezésére bocsátani a számlázó program fejlesztője által készített, 
magyar nyelvű felhasználói dokumentációt, valamint tájékoztatnia kell a  vevőt, felhasználót a  számlázó program 
nevéről és azonosítójáról.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti dokumentációnak tartalmaznia kell a számlázó program működésére, használatára vonatkozó 
részletes leírást és a  számlázó program valamennyi funkciójának ismertetését. A  számlázó program kizárólag 
a dokumentációban szereplő funkciókat hajthatja végre.

 (3) A  számlázó program funkcióinak módosítása esetén az  értékesítő, rendelkezésre bocsátó köteles gondoskodni 
arról, hogy a vevő, felhasználó rendelkezésére álljon az (1) bekezdés szerinti dokumentáció funkciómódosítást leíró 
kiegészítése, módosítása.

 (4) A  számlázó programot használó adóalany az  (1)  bekezdés szerinti dokumentációt, valamint annak (3)  bekezdése 
szerinti valamennyi kiegészítését, módosítását az  ezen számlázó programmal kibocsátott számlában áthárított 
adó megállapításához való jog elévüléséig köteles megőrizni. Az  adóalany ezen megőrzési kötelezettségének 
elektronikusan is eleget tehet.

 (5) A  (2) és a  (4)  bekezdésben a  dokumentáció tekintetében meghatározott kötelezettségek vonatkoznak a  saját 
fejlesztésű programot használó adóalanyra is.
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11. § (1) Az adóalany köteles az általa használt számlázó program
a) nevét, azonosítóját;
b) fejlesztőjének nevét, és – ha van – adószámát;
c) értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát;
d) beszerzésének, használata megkezdésének vagy – saját fejlesztésű program használata esetén – 

a rendeltetésszerű használatbavételének időpontját
a d) pont szerinti időpontot követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon 
bejelenteni.

 (2) Az adóalany köteles a használatból kivont számlázó program
a) (1) bekezdés szerinti adatait;
b) használatból történő kivonásának időpontját
a program használatból történő kivonását követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített 
nyomtatványon bejelenteni.

12. §  Az adóhatóság jogosult a számla kiállításának folyamatát úgy is ellenőrizni, hogy felügyelete alatt a számla kiállítója 
– próbajelleggel – bocsát ki számlát.

13. § (1) Az online számlázó rendszert használó adóalany – a 11. § (1) bekezdésétől eltérően – köteles
a) az online számlázó rendszer nevét és elérhetőségét;
b) az online számlázási szolgáltatást nyújtó nevét, adószámát;
c) az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját
az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdetét követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra 
rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.

 (2) Az online számlázó rendszert használó adóalany – a 11. § (2) bekezdésétől eltérően – köteles
a) az (1) bekezdés szerinti adatokat;
b) az online számlázási szolgáltatás igénybevétele befejezésének időpontját
az online számlázási szolgáltatás igénybevétele befejezését követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra 
rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.

5. Az elektronikus adatcsererendszer használata

14. §  Ha a  felek az elektronikus számlát elektronikus adatcsererendszerben (a  továbbiakban: EDI) elektronikus adatként 
kívánják létrehozni és továbbítani, az EDI alkalmazására és használatára az Áfa tv. 175. § (3) bekezdés a) pontjában 
előírt előzetes és írásos megállapodási kötelezettségüknek az 1. mellékletben meghatározott szerződés megkötésével 
is eleget tehetnek.

6. Számlakibocsátásra kötelezett meghatalmazottjára vonatkozó különös szabályok

15. § (1) A számlakibocsátásra kötelezett meghatalmazottjaként eljáró személy, illetve szervezet által kibocsátott számlának – 
az e rendeletben meghatározott egyéb feltételek teljesülése mellett – az alábbiakat kell teljesítenie:
a) papír alapon kibocsátott számla esetében a  meghatalmazott a  számla másolatát haladéktalanul eljuttatja 

a  számlakibocsátásra kötelezettnek, elektronikus számla esetében pedig elektronikus formában bocsátja 
haladéktalanul a számlakibocsátásra kötelezett rendelkezésére;

b) a számlázó programmal előállított számla esetében a  számlakibocsátásra kötelezett és meghatalmazottja 
előzetesen és írásban megállapodnak a  számla előállítása során alkalmazott sorszámtartományról, amelyet 
a számlakibocsátásra kötelezett is köteles nyilvántartásában rögzíteni.

 (2) Az a személy, szervezet, aki vagy amely egyidejűleg több számlakibocsátásra kötelezett meghatalmazottjaként jár 
el, az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségeknek megbízónként elkülönített nyilvántartás vezetésével tesz 
eleget.

7. A számítógéppel előállított nyugta

16. § (1) A számítógéppel előállított nyugtával szemben követelmény, hogy a program a sorszámozást kihagyás és ismétlés 
nélkül biztosítsa.
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 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti program értékesítésekor az  értékesítő köteles a  vevő részére átadni vagy egyéb módon 
rendelkezésére bocsátani ezen program fejlesztője által készített, magyar nyelvű felhasználói dokumentációt.

 (3) A (2) bekezdés szerinti dokumentációnak tartalmaznia kell a program működésére, használatára vonatkozó részletes 
leírást és a  program valamennyi funkciójának ismertetését. A  program kizárólag a  dokumentációban szereplő 
funkciókat hajthatja végre.

 (4) A  programot használó adóalany a  (2)  bekezdés szerinti dokumentációt az  ezen programmal kibocsátott nyugta 
kibocsátását magában foglaló évtől számított ötödik év végéig köteles megőrizni. Az  adóalany ezen megőrzési 
kötelezettségének elektronikusan is eleget tehet.

 (5) A (3) és (4) bekezdésben a dokumentáció tekintetében meghatározott kötelezettségek vonatkoznak a saját fejlesztésű 
programot használó adóalanyra is.

8. Másolatkészítés és megőrzés

17. § (1) A  számlázó programmal előállított és papírra nyomtatott számla, valamint a  számítógéppel előállított és papírra 
nyomtatott nyugta kibocsátónál maradó példánya – papírra nyomtatás helyett – elektronikus adatállományként 
is megőrizhető, feltéve, hogy a megőrzés a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet 
rendelkezései szerint, annak 3. § a) vagy b) pontjában meghatározott mód valamelyikeként történik.

 (2) A papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló 13/2005. (X. 27.) 
IHM rendelet előírásai szerint kell eljárni
a) nyomtatvány felhasználásával kibocsátott számláról és nyugtáról, továbbá papírra nyomtatott számláról és 

nyugtáról (ideértve a  pénztárgéppel és taxaméterrel kiállított számlát és nyugtát is) történő elektronikus 
másolatkészítés során, valamint

b) a papír alapon létrehozott, de elektronikus számlaként kibocsátott számláknak az elektronikus formátumba 
történő átkonvertálásánál.

9. Számla és nyugta ellenőrzése

18. § (1) Az elektronikus formában megőrzött számla és nyugta ellenőrzése során az adóalany köteles az adóhatóság részére
a) a helyszínen biztosítani a számla és a nyugta olvashatóságához szükséges technikai eszközöket,
b) rendelkezésre bocsátani az a) pontban említett eszközök használatára vonatkozó dokumentációt, továbbá
c) megadni az a) pontban említett eszközök használatához szükséges felvilágosítást.

 (2) Az elektronikus formában megőrzött számla és nyugta ellenőrzése során az adóalany köteles az adóhatóság részére 
elektronikus kimenetet, és az adatok külső adathordozóra történő archiválását biztosítani.

19. §  Adóhatósági ellenőrzés céljából az  adóalany az  xml formátumban megőrzött számla adatait a  2.  melléklet szerint 
és a 3. mellékletben meghatározott adatszerkezetben, az egyéb elektronikus formában megőrzött számla esetében 
a  2.  melléklet szerint és a  3.  mellékletben meghatározott adatszerkezetben, vagy pdf formátumban köteles 
rendelkezésre bocsátani.

10. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. július 1-jén lép hatályba.
 (2) A 11. §, a 13. § és a 21. § 2014. október 1-jén lép hatályba.
 (3) A 18. § (2) bekezdése, a 19. §, a 22. §, 26. § valamint a 2. és a 3. melléklet 2015. július 1-jén lép hatályba.

21. §  A 2014. október 1-jét megelőzően beszerzett és 2014. október 1-jén még használatban lévő számlázó programok, 
igénybevett online számlázó programok, továbbá használatba vett saját fejlesztésű programok 11. § (1) bekezdése 
vagy 13. § (1) bekezdése szerinti adatait az adóalany 2014. november 15-ig köteles bejelenteni az adóhatóság által 
erre a célra rendszeresített nyomtatványon. A 2014. október 1-je és 2014. október 15-e között használatból kivont 
számlázó program, online számlázási szolgáltatás igénybevételének befejezése 11.  § (2)  bekezdése vagy 13.  § 
(2) bekezdése szerinti adatait az adóalany 2014. november 15-ig köteles bejelenteni az adóhatóság által erre a célra 
rendszeresített nyomtatványon.
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22. §  Az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet 2015. június 30-án 
hatályos rendelkezéseit a 2015. június 30-ig kibocsátott elektronikus számlák tekintetében is alkalmazni kell.

23. §  A 14. § és az 1. melléklet az elektronikus adatcsere jogi vonatkozásairól szóló 1994. október 19-i 1994/820/EK bizottsági 
ajánlásnak való megfelelést szolgálja.

24. §  Az  elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet 2.  melléklet 
2. pontjában az „Áfa tv.” szövegrész helyébe az „általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: 
Áfa tv.)” szöveg lép.

25. §  Hatályát veszti
a) a  számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a  nyugta adását biztosító 

pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet;
b) az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet 1. §-a és 

1. melléklete.

26. §  Hatályát veszti az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelethez
 

   
 

1. melléklet a …../2014. (…….) NGM rendelethez 
 

Az EDI alkalmazására és használatára vonatkozó mintaszerződés a következő: 
Ez az EDI Szerződés az alábbi felek között jött létre: 
..................................................................................................................................., valamint 
................................................................................................................................................... 
(a továbbiakban: a felek). 

1. cikk Tárgy és hatály 

1.1. Az „Európai Modell EDI Szerződés”, (a továbbiakban: Szerződés), meghatározza a 
kereskedelmi ügyleteket elektronikus adatcserével (EDI) lebonyolító felekre vonatkozó 
rendelkezéseket. 

1.2. A Szerződés az alábbiakban közölt jogi rendelkezéseket tartalmazza, és kiegészül egy 
Műszaki Melléklettel. 

1.3. Hacsak a felek között ettől eltérő megállapodás nem jön létre, a Szerződés rendelkezései 
nem határozzák meg az EDI felhasználása által érintett ügyletekből keletkező, 
szerződésekben rögzített kötelezettségeket. 

2. cikk Definíciók 
2.1. Ebben a Szerződésben az alább felsorolt fogalmak jelentése a következő: 
2.2. EDI: 

Az elektronikus adatcsere kereskedelmi és ügyviteli adatok továbbítása egy számítógéptől 
egy másik számítógéphez, egy EDI üzenet szerkezetét meghatározó egyeztetett 
formátumban. 

2.3. EDI üzenet: 
Egy EDI üzenet egyeztetett szabvánnyal összhangban szerkesztett szegmensrendszer, 
amely számítógéppel olvasható formátumban készül, valamint automatikusan és 
egyértelműen feldolgozható. 

2.4. UN/Edifact: 
A UN/ECE definíció értelmében az ENSZ közigazgatásban, kereskedelemben és 
közlekedésben megvalósuló elektronikus adatcserére vonatkozó szabályai, amelyek 
magukban foglalják az áruk és szolgáltatások kereskedelmére vonatkozó strukturált 
adatok független számítógépes információs rendszerek közötti elektronikus cseréjére 
vonatkozó, nemzetközi forgalomban egyeztetett szabványokat, könyvtárakat, valamint 
irányelveket. 

2.5. Átvétel visszaigazolása: 
Egy EDI üzenet átvételének visszaigazolása egy olyan eljárás, amellyel egy EDI üzenet 
átvétele alkalmával ellenőrzik a szintaxist és a jelentést, és a címzett megfelelő 
visszaigazolást küld a feladónak. 

3. cikk A Szerződés érvényessége és létrejötte 

3.1. A felek, amelyek alávetik magukat a Szerződés rendelkezéseinek, kifejezetten lemondanak 
azon jogukról, hogy az EDI eszközeivel és a Szerződés feltételeivel összhangban létrejött 
szerződés érvényességének megkérdőjelezésére pusztán arra való hivatkozással, hogy a 
szerződés EDI felhasználásával teljesült. 

3.2. Mindegyik fél eljár annak érdekében, hogy egy feladott vagy kapott EDI üzenet tartalma 
összhangban legyen saját országának hatályos törvényi rendelkezéseivel; ez utóbbiak 
alkalmazása nem korlátozhatja egy EDI üzenet tartalmát. Mindegyik fél megteszi a 
szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy késedelem nélkül tájékoztassa a másik 
felet az összhang esetleges hiányáról. 
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3.3. Egy EDI felhasználásával létrejött szerződés akkor és ott jön létre, ahol és amikor egy 
ajánlat elfogadását jelentő EDI üzenet eléri az ajánlattevő számítógépes rendszerét. 

4. cikk EDI üzenetek bizonyítékának elfogadhatósága 
A hatályos nemzeti jogszabályok által engedélyezett mértékben a felek ezennel 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezen Szerződés a rendelkezéseivel és feltételeivel 
összhangban megőrzött és nyilvántartott EDI üzenetek elfogadhatóak lesznek a bíróságok 
előtt és az üzenetekben foglalt tények bizonyítékának minősülnek, hacsak ezzel ellentétes 
bizonyítékok nem állnak rendelkezésre. 

5. cikk EDI üzenetek feldolgozása és az üzenetek átvételének visszaigazolása 
5.1. Az EDI üzeneteket nyomban átvételüket követően, de mindenképpen a Műszaki 

Mellékletben meghatározott időkereteken belül kell feldolgozni. 
5.2. Az átvétel visszaigazolása nem szükséges, hacsak azt kifejezetten nem kérik. 

Az üzenet átvételének visszaigazolása a Műszaki Melléklet kifejezetten erre vonatkozó 
rendelkezésével vagy az EDI üzenet feladójának kifejezett kérésével igényelhető. 

5.3. Ott, ahol egy EDI üzenet visszaigazolását igénylik, a visszaigazolandó EDI üzenet 
címzettjének gondoskodnia kell arról, hogy a visszaigazolandó EDI üzenet átvételét 
követően egy munkanapon belül visszaigazolják az üzenet átvételét, hacsak a Műszaki 
Melléklet más határidőről nem rendelkezik. 
Egy EDI üzenet átvételének bejelentett helyén munkanapnak minősül minden nap, kivéve 
a szombatot, a vasárnapot és a bejelentett hivatalos állami ünnepeket. 
Egy EDI üzenet visszaigazolását igénylő címzett nem tehet semmilyen intézkedést az EDI 
üzenet tartalma alapján mindaddig, amíg a visszaigazolást meg nem küldi. 

5.4. Amennyiben a feladó a meghatározott időn belül nem kapja meg az általa igényelt 
visszaigazolást, a címzett megfelelő értesítését követően a határidő lejárta után semmisnek 
tekintheti az üzenetet, vagy kezdeményezheti a Műszaki Mellékletben meghatározott 
alternatív eljárást az üzenet tényleges visszaigazolására. 
Amennyiben az alternatív eljárás az időkeret lejártáig nem jár eredménnyel, az EDI 
üzenetet az időkeret lejártával – a címzettnek megküldött értesítéssel – semmisnek kell 
tekinteni. 

6. cikk EDI üzenetek biztonsága 

6.1. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy megfelelő biztonsági eljárások 
megvalósításával és fenntartásával gondoskodnak az EDI üzenetek biztonságáról, az 
illetéktelen hozzáférés, módosítás, késedelem, megsemmisítés vagy elvesztés 
kockázatainak elhárításáról. 

6.2. A biztonsági eljárások és intézkedések tartalmazzák az eredet és a sértetlenség 
ellenőrzését, az eredet és az átvétel igazolását (letagadhatatlanságát) és az EDI üzenetek 
bizalmas kezelését. 
Minden EDI üzenet esetében kötelező az eredet és a sértetlenség ellenőrzésére vonatkozó 
biztonsági eljárások és intézkedések alkalmazása; ezeknek az intézkedéseknek a 
rendeltetése EDI üzenet feladójának azonosítása és az EDI üzenet hiánytalan és érintetlen 
voltának ellenőrzése. A Műszaki Melléklet szükség esetén pótlólagos biztonsági 
eljárásokat és intézkedéseket is tartalmazhat. 

6.3. Amennyiben a biztonsági eljárások és intézkedések alkalmazása az üzenet elutasítását 
vagy egy EDI üzenetben egy hiba kiszűrését eredményezi, a címzett meghatározott időn 
belül köteles tájékoztatni erről a feladót. 
Egy elutasított EDI üzenet címzettje, vagy hibát tartalmazó EDI üzenet címzettje nem tesz 
EDI üzenet nyomán semmilyen intézkedést mindaddig, amíg a feladó erre vonatkozó 
intézkedéseit meg nem kapja. Amennyiben a feladó ismételten megküld egy elutasított 
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vagy hibás EDI üzenetet, az EDI üzenetnek egyértelműen jelezni kell, hogy ez egy 
korrigált EDI üzenet. 

7. cikk Bizalmas adatkezelés és személyi adatok védelme 
7.1. A feleknek gondoskodniuk kell arról, hogy a feladó által bizalmas információként 

feltüntetett, illetve a felek közötti megállapodás értelmében ilyennek minősülő 
információkat tartalmazó EDI üzeneteket bizalmas információként kezeljék, és ne tegyék 
hozzáférhetővé arra illetéktelen személyek részére, illetve ne továbbítsák ilyen 
személyeknek, illetve ne használják fel olyan célokra, amelyek ellentétesek a felek 
szándékaival. 
Az ilyen bizalmas információ engedélyezett továbbküldése esetén hasonló mértékű 
bizalmas adatkezelést kell alkalmazni. 

7.2. EDI üzenetek nem minősülnek bizalmas információkat tartalmazó üzeneteknek, 
amennyiben az ilyen információ egyébként hozzáférhető és szabadon felhasználható. 

7.3. A felek megállapodhatnak abban, hogy bizonyos üzeneteknél – országaik törvényeiben 
engedélyezett mértékben – a védelem meghatározott módozatait (például a kódolás) 
módszerét alkalmazzák. 

7.4. Amennyiben személyes adatokat tartalmazó EDI üzeneteket továbbítanak vagy fogadnak 
olyan országokban, ahol nincs hatályos adatvédelmi törvény, a Közösség vonatkozó 
jogszabályának elfogadásáig mindegyik fél kötelezettséget vállal, hogy – minimum 
előírásként – tiszteletben tartja a személyes adatok automatikus feldolgozására vonatkozó 
rendelkezéseket. 

8. cikk EDI üzenetek iktatása és tárolása 

8.1. Egy kereskedelmi ügylet során a felek által az egymásnak megküldött EDI üzenetek 
esetében mindegyik fél – saját országa törvényeiben meghatározott időkeretekkel és 
követelményekkel összhangban, de mindenképpen az ügylet befejezését követően további 
legalább három éven keresztül – köteles módosítások nélkül és biztonságosan megőrizni a 
felek által egymásnak megküldött összes EDI üzenet hiánytalan és időrendi sorrendben 
rendezett rekordját. 

8.2. Hacsak az illető ország hatályos jogszabályai ettől eltérő módon nem rendelkeznek, az 
EDI üzeneteket a feladónak a feladott formátumban, a címzettnek az átvett formátumban 
kell megőriznie. 

8.3. A felek kötelesek gondoskodni arról, hogy az EDI üzenetek elektronikus vagy 
számítógépes nyilvántartásai azonnal hozzáférhetőek, szükség esetén olvasható formában 
reprodukálhatóak és kinyomtathatóak legyenek. Be kell szerezni az ehhez szükséges 
műszaki berendezéseket. 

9. cikk EDI üzemi követelmények 

9.1. A felek kötelezettséget vállalnak az EDI ebben a Szerződésben megfogalmazott 
feltételeknek megfelelő működtetéséhez szükséges üzemi környezet fenntartására, ami 
többek között az alábbiak fenntartását jelenti: 

9.2. Üzemi berendezések 
A feleknek gondoskodniuk kell az EDI üzenetek továbbításához, fogadásához, 
fordításához, iktatásához és tárolásához szükséges berendezésekről, számítógépes 
programokról és szolgáltatásokról. 

9.3. A kommunikáció eszközei 
A feleknek meg kell határozniuk a kommunikáció eszközeit, beleértve a távközlési 
protokollokat, valamint szükség esetén a külső szolgáltatók kiválasztását. 

9.4. EDI üzenetek szabványai 
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Az összes EDI üzenetet az Egyesült Nemzetek Szervezete európai gazdasági bizottsága 
által engedélyezett UN/Edifact szabványokkal, ajánlásokkal és eljárásokkal (UN/ECE-NP 
4) és az európai szabványokkal összhangban kell megküldeni. 

9.5. Kódok 
Az EDI üzenetekben említett, adatok kódolására alkalmazott kódok a UN/Edifact 
kódjegyzékek, a nemzetközi kódjegyzéke, többek között az ISO nemzetközi szabványok 
és ENSZ/ECE szabványok, vagy egyéb hivatalosan közzétett kódjegyzékek. 
Ott, ahol ilyen kódjegyzékek nem állnak rendelkezésre, előnyben kell részesíteni a 
közzétett, karbantartott, illetve az egyéb kódrendszerekkel összhangban levő 
kódjegyzékeket. 

10. cikk Műszaki specifikációk és követelmények 
A Műszaki Mellékletnek tartalmaznia kell az EDI ennek a Szerződésnek a feltételeivel 
összhangban történő működtetéséhez szükséges műszaki, szervezeti és eljárási 
specifikációkat és követelményeket, amelyek többek között az alábbiakat tartalmazzák: 
- EDI üzemi követelmények, lásd a 9. cikket, beleértve az üzemi berendezéseket, a 
kommunikáció eszközeit, EDI üzenet szabványokat és kódokat, 
- az EDI üzenetek feldolgozását és visszaigazolását, 
- az EDI üzenetek biztonságát, 
- az EDI üzenetek iktatását és tárolását, 
- időkorlátokat, 
- a műszaki specifikációk és követelmények megfelelő voltának megállapítására és 
nyomon követésére alkalmas vizsgálatokat és teszteket. 

11. cikk Felelősség 
11.1. Egyik fél sem tartozik felelősséggel a Szerződésben vállalt kötelezettségek nem 

teljesítése által előidézett különleges, közvetett vagy következményes károkért. 
11.2. Egyik fél sem tartozik felelősséggel a másik fél által elszenvedett, illető fél késedelmes 

teljesítése vagy nem a Szerződés rendelkezéseinek megfelelő teljesítése által okozott 
károkért, amennyiben az ilyen károk keletkezésének oka a nem teljesítő fél által nem 
befolyásolható, illetve a Szerződés létrejöttének időpontjában előre nem jelezhető 
körülmény, vagy olyan körülmény, amelynek következményeit nem lehetett sem 
megelőzni, sem áthidalni. 

11.3. Amennyiben egy fél közvetítőt bíz meg az EDI üzenet továbbításával, naplózásával vagy 
feldolgozásával, ez a fél tartozik felelősséggel az említett szolgáltatások ellátása során az 
ilyen közvetítő cselekményei, nem teljesítései vagy mulasztásai által közvetlenül okozott 
károkért. 

11.4. Amennyiben egy fél arra kötelezi a másik felet, hogy közvetítőt bízzon meg az EDI 
üzenet továbbításával, naplózásával vagy feldolgozásával, az ezt megkövetelő fél 
tartozik felelősséggel a másik félnek az említett szolgáltatások ellátása során az ilyen 
közvetítő cselekményei, nem teljesítései vagy mulasztásai által közvetlenül okozott 
károkért. 

12. cikk Jogviták rendezése 
1. alternatíva 
Választott bírósági záradék 
Az ebből a Szerződésből vagy a Szerződéssel kapcsolatban keletkező minden 
jogvitában, beleértve a Szerződés fennállását, érvényességét vagy megszüntetését, a 
felek által egyeztetett személyből (vagy három személyből) álló választott bíróság 
jogosult eljárni; ennek a testületnek a döntése végleges. A választott bíróság tagjait a 
................. jogosult kinevezni, a ................... eljárási szabályai alapján. 
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2. alternatíva 
Bírósági záradék 
Az ezzel a szerződéssel kapcsolatban vagy abból eredően keletkező bármely jogvitában 
............................. bíróságok jogosultak eljárni; ezek a bíróságok kizárólagos 
joghatósággal rendelkeznek. 

13. cikk Irányadó jog 

Az EDI üzenetek iktatására, tárolására, vagy a személyi adatok bizalmas kezelésére, 
illetve védelmére vonatkozó, a szerződő feleket kötelező nemzeti jogi rendelkezéseket 
tiszteletben tartva, erre a Szerződésre .................... joga irányadó. 

14. cikk A Szerződés hatálya, módosítása, megszűnése és a részleges érvénytelenség 

14.1. Hatály 
Ez a Szerződés akkor lép hatályba, amikor azt mindkét fél aláírja. 

14.2. Módosítások 
Amennyiben szükséges, a Szerződésnek a felek által írásban egyeztetett kiegészítő vagy 
alternatív rendelkezései az aláírás időpontjától a Szerződés részének minősülnek. 

14.3. Megszűnés 
Bármelyik fél a másik félnek ajánlott levélben vagy a felek által egyeztetett egyéb 
módon megküldött írásbeli értesítéssel, egyhavi felmondási idővel megszüntetheti a 
Szerződést. A Szerződés megszüntetése csak ezt a napot követően létrejött ügyleteket 
érinti. 
A bármely oknál fogva bekövetkezett megszüntetéstől függetlenül, a felek 4., 6., 7. és 8. 
cikkében rögzített jogai és kötelességei a megszüntetést követően is hatályban 
maradnak. 

14.4. Részleges érvénytelenség 
Amennyiben ennek a Szerződésnek bármely cikke vagy annak egy része érvénytelenné 
válik, az összes többi cikk érvényben és hatályban marad. 
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 2. melléklet a …../2014. (…….) NGM rendelethez 
 
Az XML séma mezőinek fogalommagyarázata, elnevezések táblázata 

  

Számla tartalmi elemei Fogalommagyarázat XSD  
elnevezés 

A számlákról készült export állomány adatai szamlak 

Előállítás dátuma Az export fájl előállításának dátuma export_datuma 

Számlák darabszáma Az adatszolgáltatásba bekerült számlák 
darabszáma export_szla_db 

Kezdő dátum Az adatszolgáltatás intervallumának 
kezdő dátuma kezdo_ido 

Záró dátum Az adatszolgáltatás intervallumának záró 
dátuma zaro_ido 

Kezdő számla száma Az adatszolgáltatásban szereplő számla 
intervallum első számlájának sorszáma kezdo_szla_szam 

Záró számla száma Az adatszolgáltatásban szereplő számla 
intervallum utolsó számlájának sorszáma zaro_szla_szam 

Számla Egy számla lehetséges adatai szamla 

Fejléc fejlec 

Számla sorszáma A számla sorszáma, amely a számlát 
kétséget kizáróan azonosítja szlasorszam 

Számla típusa 

Számla lehetséges típusai: 
 
űsített adattartalmú számla 

 
ő számla 

űjtőszámla 
 számlával egy tekintet alá eső okirat 

szlatipus 

Számla kelte A számla kibocsátásának kelte szladatum 

Teljesítés dátuma 

őpontja, vagy  
őleg fizetése esetében a fizetendő adó 

megállapítás időpontja, ha az eltér a 
számla kibocsátásának keltétől 

teljdatum 

Számlakibocsátó adatai szamlakibocsato 

Adószám Számlakibocsátó adószáma adoszam 
Közösségi adószám A számlakibocsátó közösségi adószáma kozadoszam 

Kisadózó A számlakibocsátó kisadózói státuszának 
jelölése kisadozo 

Név Számlakibocsátó megnevezése nev 

Cím A számlakibocsátó cím adatainak 
csoportja cim 

Irányítószám   iranyitoszam 
Település   telepules 

Kerület   kerulet 
Közterület neve   kozterulet_neve 
Közterület jellege   kozterulet_jellege 

2. melléklet a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelethez
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Házszám   hazszam 
Épület   epulet 
Lépcsőház   lepcsohaz 
Szint   szint 
Ajtó   ajto 

Egyéni vállalkozó megjelölés 
Egyéni vállalkozó számlakibocsátó esetén 
az "egyéni vállalkozó" megjelölést, vagy 
annak e.v. rövidítését fel kell tüntetni 

egyeni_vallalkozo 

Egyéni vállalkozó 
nyilvántartási száma 

Egyéni vállalkozó számlakibocsátó esetén 
az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát 
fel kell tüntetni 

ev_nyilv_tart_szam 

Egyéni vállalkozó neve 
(aláírása) 

Egyéni vállalkozó számlakibocsátó esetén 
az egyéi vállalkozó nevét (aláírását) fel 
kell tüntetni 

ev_neve 

Számlabefogadó adatai vevo 

Számlabefogadó adószáma A termék beszerzőjének, szolgáltatás 
igénybevevőjének adószáma adoszam 

Közösségi adószám A termék beszerzőjének, szolgáltatás 
igénybevevőjének közösségi adószáma kozadoszam 

Számlabefogadó neve A termék beszerzőjének, szolgáltatás 
igénybevevőjének neve nev 

Számlabefogadó címe A termék beszerzőjének, szolgáltatás 
igénybevevőjének címe cim 

Irányítószám   iranyitoszam 
Település   telepules 
Kerület   kerulet 
Közterület neve   kozterulet_neve 
Közterület jellege   kozterulet_jellege 
Házszám   hazszam 
Épület   epulet 
Lépcsőház   lepcsohaz 
Szint   szint 
Ajtó   ajto 

Képviselő kepviselo 

Képviselő adószáma Pénzügyi képviselő alkalmazása esetében 
a pénzügyi képviselő adószáma adoszam 

Képviselő neve 
Pénzügyi képviselő alkalmazása esetében 
a pénzügyi képviselő neve (a számla 
kiállítója) 

nev 

Képviselő címe Pénzügyi képviselő alkalmazása esetében 
a pénzügyi képviselő címe cim 

Irányítószám   iranyitoszam 
Település   telepules 
Kerület   kerulet 
Közterület neve   kozterulet_neve 
Közterület jellege   kozterulet_jellege 
Házszám   hazszam 
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Épület   epulet 
Lépcsőház   lepcsohaz 
Szint   szint 
Ajtó   ajto 

Termék/szolgáltatás tételek adatai termek_szolgaltatas_tetelek 

Megnevezés Az értékesített termék/szolgáltatás 
megnevezése termeknev 

Gyűjtőszámla csoport 
A gyűjtőszámlába foglalás csoportosító 
eleme, általában dátum, vagy annak 
valamely része 

gyujto_szla_csoport 

Előleg 
Amennyiben a termékre/szolgáltatásra 
adott előleg szerepel a számlán, annak 
jelölése 

eloleg 

Besorolási szám A termék/szolgáltatás jelölésére 
alkalmazott vámtarifaszám/SZJ szám besorszam 

Termék/szolgáltatás 
mennyisége 

Az értékesített termék/nyújtott 
szolgáltatás mennyisége, feltéve, hogy az 
természetes mértékegységben kifejezhető 

menny 

Termék/szolgáltatás 
mennyiségi mértékegysége 

A termék/szolgáltatás – feltéve, hogy az 
természetes mértékegységben kifejezhető 
– mennyiségi mértékegysége 

mertekegys 

Közvetített szolgáltatás 
Közvetített szolgáltatás esetén a 
számlából a közvetítés tényének ki kell 
derülnie 

kozv_szolgaltatas 

Termék/szolgáltatás nettó ára Az adó alapja nettoar 

Termék/szolgáltatás nettó 
egységára 

Értékesített termék adó nélküli egységára, 
vagy a nyújtott szolgáltatás adó nélküli 
egységára, ha az természetes 
mértékegységben kifejezhető 

nettoegysar 

Az értékesített 
dohánygyártmány adójegyén szereplő 
kiskereskedelmi eladási ár 

Általánosforgalmiadó-alanynak az 
adójeggyel ellátott dohánygyártmányok 
értékesítése tekintetében, ezen 
termékértékesítésről kibocsátott 
számlában – a nem jövedéki engedélyes 
kereskedelmi tevékenység keretében 
végzett termékértékesítés kivételével – a 
termék megnevezése mellett tájékoztató 
adatként fel kell tüntetni az értékesített 
dohánygyártmány adójegyén szereplő 
kiskereskedelmi eladási árat is. 

dohany_ar 

Adó kulcs Az alkalmazott adó mértéke adokulcs 

Adó értéke 

Az áthárított adó, kivéve, ha annak 
feltüntetését a törvény kizárja (a számlán 
az áthárított adót forintban kifejezve 
abban az esetben is fel kell tüntetni, ha az 
egyéb adatok külföldi pénznemben 
kifejezettek) 

adoertek 

Százalékérték 

Az egyszerűsített adattartalmú számla 
esetén az alkalmazott adó mértékének 
megfelelő százalékértékek (21,26%, 
4,76%, 15,25%). 

szazalekertek 



7. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1517

 

   
 

Termék/szolgáltatás bruttó ára Az ellenérték adót is tartalmazó összege bruttoar 

Alkalmazott árengedmény Alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy 
azt az egységár nem tartalmazza arengedm 

Az árverési vételárul szolgáló 
ellenérték Az árverési vételár, mint ellenérték vellenertek 

Az adók, vámok, illetékek, 
járulékok, hozzájárulások, lefölözések 
és más, kötelező jellegű befizetések 

Az adók, vámok, illetékek, járulékok, 
hozzájárulások, lefölözések és más, 
kötelező jellegű befizetések értéke 

vkozteher 

A felmerült járulékos 
költségek, amelyeket a nyilvános 
árverés szervezője hárít át az árverési 
vevőnek 

Ilyennek minősülnek különösen a 
bizománnyal, egyéb közvetítéssel, 
csomagolással, fuvarozással és 
biztosítással összefüggő díjak és 
költségek 

vktg 

Kisebbítendő tag A fenti három tétel együttes összege vkistag 
Közlekedési eszköz 

információk 
Az új közlekedési eszköz számlatétel 
információinak csoportja kozl_eszk_inf 

Szárazföldi közlekedési 
eszköz Szárazföldi közlekedési eszköz adatai foldikozl 

Henger űrtartalom   hengerur 
Teljesítmény   teljesitmeny 
Első forgalomba helyezés 

időpontja   forgba_datum 

Megtett távolság   futottkm 
Légi közlekedési eszköz Légi közlekedési eszköz adatai legikozl 

Teljes felszállási tömeg   felsztomeg 
Légi kereskedelem   legiker 
Első forgalomba helyezés 

időpontja   forgba_datum 

Repült órák száma   repultora 
Vízi közlekedési eszköz Vízi közlekedési eszköz adatai vizikozl 

Hosszúság   hajo_hossz 
Tevékenység   vizitev 
Első forgalomba helyezés 

időpontja   forgba_datum 

Hajózott órák száma   hajozott_ora 

Az ásványolaj adóraktárból 
történő kitárolása esetén 

Az ásványolaj adóraktárból történő 
kitárolása esetén meghatározott esetben 
fel kell tüntetni a számlán a következő 
adatokat: 

őmérséklete;  

hőmérsékleten mért tényleges térfogatban, 
illetve vasúti, közúti és uszályszállítás 
esetén mért vagy számított tömege;  

-fok hőmérséklethez tartozó 
sűrűsége;  

-fok hőmérséklethez tartozó 
térfogata;  

ősége, az érvényes MSZ-
re, műszaki leírásra vagy szerződésben 
rögzített specifikációra való 
hivatkozással;  

asvanyolaj 
homerseklet 

tomeg 
tomeg_mert 

suruseg 
suruseg_mert 

terfogat 
terfogat_mert 

minoseg 
tanusitas 
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őolaj külön 
jogszabályban előírt minőségi 
követelménynek való megfelelésének 
tanúsítása 

Módosító számla modosito_szla 

Eredeti számla sorszáma Hivatkozás arra a számlára, amelynek 
adattartalmát módosítja eredeti_sorszam 

Gyűjtőszámla gyujto_szla 

Gyűjtőszámla csoport jelölője 
A gyűjtőszámlába foglalás csoportosító 
eleme, általában dátum, vagy annak 
valamely része 

gyujtocsopo_ossz 

Gyűjtő nettó összesen Gyűjtőcsoportba tartozó számlatételek 
nettó összege gyujtocsopo_nossz 

Gyűjtő bruttó összesen Gyűjtőcsoportba tartozó számlatételek 
bruttó összege gyujtocsopo_bossz 

Záradékok zaradekok 

Pénzforgalmi elszámolás 
A „pénzforgalmi elszámolás” kifejezés 
feltüntetése a számlán, különös szabályok 
szerinti adózás alkalmazása esetében 

penzforgelsz 

Önszámlázás 
Az „önszámlázás” kifejezés feltüntetése a 
számlán, ha a számlát a terméket beszerző 
vagy a szolgáltatást igénybevevő állítja ki 

onszamla 

Fordított adózás 

A „fordított adózás” kifejezés feltüntetése 
a számlán, ha adófizetésre a termék 
beszerzője, vagy a szolgáltatás 
igénybevevője kötelezett 

ford_ado 

Adómentességi hivatkozás 

Adómentesség esetében jogszabályi vagy 
a Héa-irányelv vonatkozó rendelkezéseire 
történő hivatkozás, vagy bármely más, de 
egyértelmű utalás arra, hogy a termék 
értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes 
az adó alól 

adoment_hiv 

Különbözet szerinti 
szabályozás 

szerinti szabályozás - 
utazási irodák” 

- 
használt cikkek” 

- 
műalkotások” 

gyűjteménydarabok és régiségek” 
közül a megfelelő kifejezés feltüntetése a 
számlán 

kulonb_szer_szab 

Termékdíj-feltüntetési 
kötelezettség számlán történő 

átvállalás esetén 

„az egyéb kőolajtermék vevője nem 
termékdíj-kötelezett, a bruttó árból … Ft 
termékdíj átvállalásra került” szövegű 
záradékot kell feltüntetni az egyéb 
kőolajtermék termékdíj-kötelezettség 
számla alapján való átvállalása esetén a 
számlán 

termekdij_szlas_atvallalas 
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Termékdíj-feltüntetési 
kötelezettség szerződéssel történő 

átvállalás esetén 

„a termékdíj kötelezettség a Ktdt. 14. § 
(5) bekezdés ...) pontja ...) alpontja 
alapján a vevőt terheli” szövegű záradékot 
kell feltüntetni a termékdíj-kötelezettség 
szerződés alapján történő átvállalása 
esetén a számlán 

termekdij_szerzes_atvallalas 

Termékdíj szerződéses 
átvállalás bekezdés pontja 

A temékdíj-kötelezettség szerződéses 
átvállalásának törvényben meghatározott 
pontja 

bekezdes_pontja 

Termékdíj szerződéses 
átvállalás bekezdés alpontja 

A termékdíj-kötelezettség szerződéses 
átvállalásának törvényben meghatározott 
alpontja 

bekezdes_alpontja 

Termékdíj-feltüntetési 
kötelezettség a kötelezett és vevőinek 
visszaigénylésre jogosult vevő 
partnerei által igényelt esetben 

A visszaigénylésre jogosult vevő igénye 
alapján a kötelezettnek, illetve a kötelezett 
vevőinek a számlán záradékot kell 
feltüntetni, amely tartalmazza:  

kódját  
 

sét (bevallását) 
igazoló dokumentumok adatai közül 
legalább 
      - a kötelezett által kibocsátott számla 
számát 
      - a kötelezett által kibocsátott számla 
keltét 
      - a kötelezett nevét  
      - a kötelezett címét  
      - a kötelezett adószámát 

vissz_igeny 

Visszaigénylés tételei   vissz_igenytetel 
CsK-kód   csk 
KT-kód   kt 
Termékdíj összeg   termdij_osszeg 

Kötelezett számla száma   szla 
Kötelezett számla kelte   szla_kelte 
Kötelezett neve   kotelezett_neve 
Kötelezett címe   kotelezett_cime 
Kötelezett adószáma   kotelezett_adoszama 
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Termékdíj-feltüntetési 
kötelezettség csomagolószer első 
belföldi forgalomba hozatalakor 

A csomagolószer kötelezettje a számlán 
köteles feltüntetni a számla tételeire 
hivatkozva: 
 

termékdíj-
kötelezettség az eladót terheli: 
„a csomagolószer termékdíj összege 
bruttó árból ... Ft” 
 

forgalomba hozott csomagolószer 
termékdíj-kötelezettség az eladót terheli: 
„a csomagolás termékdíj-kötelezettség az 
eladót terheli”, vagy 
 
 amennyiben az eladót a vevő 

nyilatkozata alapján termékdíj 
megfizetése nem terheli: 
„a csomagolószer termékdíja a vevő eseti 
nyilatkozata alapján nem kerül 
megfizetésre”, vagy 
„a csomagolószer termékdíja a vevő ... 
számon iktatott időszakra vonatkozó 
nyilatkozata alapján nem kerül 
megfizetésre” 

csomszer_forg_hoz 

Termékdíj 

Záradék szövegében szereplő összeg 
feltüntetése: 
„a csomagolószer termékdíj összege 
bruttó árból … Ft” 

termek_dij 

Csomagolószer részeként 
forgalomba hozott 

Záradék szövegének feltüntetése 
(igen/nem) reszenkent_forg_hoz 

Vevő nyilatkozat elemei   vevo_nyilatkozat 

Vevő nem fizet Záradék szövegének feltüntetése 
(igen/nem) vevo_nem_fizet 

Iktatott időszak 

A záradék szövegében szereplő 
iktatószám feltüntetése: 
„a csomagolószer termékdíja a vevő … 
számon iktatott időszakra vonatkozó 
nyilatkozata alapján nem kerül 
megfizetésre” 

iktatott_idoszak 

Termékdíj-feltüntetési 
kötelezettség reklámhordozó papír 
első belföldi forgalomba hozatalakor 

A reklámhordozó papír első belföldi 
forgalomba hozójának a következő 
záradékot kell feltüntetni a számlán: 
„a reklámhordozó papír termékdíj összege 
a bruttó árból … Ft” 

reklam_papir 

Energia értékesítése esetén 
Az energia értékesítést végző adóalany 
köteles a számlán elkülönítve feltüntetni 
az adó összegét 

energia_ado 

Népegészségügyi termékadó 
kötelezettség  

Az adó alanya az adóköteles termék 
értékesítéséről kiállított számlán köteles 
feltüntetni, hogy a népegészségügyi 
termékadó kötelezettség őt terheli 

neta 

AHK-szám feltüntetése 

A jövedéki termék közösségi 
adófelfüggesztési eljárásban adóraktárból 
történő kitároláshoz kapcsolódik az AHK-
számot tartalmazó számla 

ahk 
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Csomagküldő kereskedőtől 
beszerzett jövedéki termék eredetének 
igazolása 

A jövedéki terméket belföldön terhelő 
adót külön fel kell tüntetni a számlán csomagk_jovedeki_ado 

Adóraktár engedélyesének 
jövedéki termék értékesítése 

Az adóraktár engedélyese a jövedéki 
termék értékesítéséről kiállított számlán 
köteles a jövedéki termék 
vámtarifaszámát feltüntetni 

jovedeki_vamtarifa 

Adóraktár 
engedélyese/importáló/bejegyzett 
kereskedő/jövedéki engedélyes 
kereskedő által megfizetett adó 
feltüntetése 

Adóraktár 
engedélyese/importáló/bejegyzett 
kereskedő/jövedéki engedélyes kereskedő 
az általa megfizetett, vételárban 
felszámított adót a vevő kérésére köteles a 
számlán elkülönítve feltüntetni 

eng_import_ado 

Gázolaj beszerzéséről szóló 
számla adatai csoport 

Gázolaj beszerzéséről szóló számlán a 
kereskedelmi jármű forgalmi rendszámát 
és a kilométeróra állását is fel kell tüntetni 

gazolaj_beszerz 

Rendszám Jármű forgalmi rendszám rendszam 
Kilométeróra állás Kilométeróra állása km_ora_allas 

Jövedéki engedélyes 
kereskedő jövedéki termék 

értékesítése 

A jövedéki engedélyes kereskedő 
jövedéki termék értékesítésekor a számlán 
fel kell tüntetnie  

 
 

ő adóigazgatási azonosító számát  
ő őstermelői 

igazolvány számát 

jov_eng_ker 

Jövedéki engedélyes 
kereskedő jövedéki termék 

értékesítése csoport 
  jov_eng_keresk_jov_ert 

Jövedéki engedély száma Jövedéki engedélye száma eng_szam 
Vevő adóigazgatási 

azonosító száma, vagy őstermelői 
igazolvány száma 

Vevő adóigazgatási azonosító száma, 
vagy őstermelői igazolvány száma vevo_szam 

Jövedéki engedélyes 
kereskedő a raktárhelyisége, illetve 
tárolótartálya telephelyének nem 
jövedéki engedélyes kereskedelmi 
elárusítóhelyként történő 
használatakor 

A jövedéki engedélyes kereskedő – a 
vevő kérésére – olyan számlát bocsát ki, 
amely tartalmazza a következő záradékot: 
„Továbbértékesítés esetén a jövedéki 
termék származásának igazolására nem 
alkalmas” 

jov_eng_keresk_szla 

Nem jövedéki engedélyes 
kereskedő meghatározott 

kereskedelmi mennyiséget elérő 
mennyiségű jövedéki termék 

értékesítésekor 

A nem jövedéki engedélyes kereskedő – a 
vevő kérésére – olyan számlát bocsát ki, 
amely tartalmazza a következő záradékot: 
„Továbbértékesítés esetén a jövedéki 
termék származásának igazolására nem 
alkalmas” 

nem_jov_eng_keresk_szla 

Importáló a jövedéki termék 
értékesítésekor 

Az importáló a számlán köteles feltüntetni 
a jövedéki termék vámtarifaszámát import_vamtarifa 

Betétdíj alkalmazása esetén A betétdíj összegét a számlán a betétdíjas 
termék árától elkülönítve kell feltüntetni betet_dij 

Rezsicsökkentés számlázása 

A rezsicsökkentés eredményeként 
jelentkező megtakarítás összegét jól 
láthatóan, színes mezőben kiemelve kell 
feltüntetni a számlán 

rezsicsokkentes 
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Tranzitadóraktár-engedélyes a 
tranzitadóraktárból történő értékesítés 
esetén  

A beszállókártya számát a 
tranzitadóraktár-engedélyes az 
értékesítésről kiállított számlán köteles 
feltüntetni 
 
Beszállókártya szám alatt az alábbi adatok 
együttes adatát kell érteni:  

 
 

ő úti célt 

beszallokartya 
jaratszam 

kedv_neve 
uticel 

Nem kötelező elemek csoport nem_kotelezo 
Fizetési határidő A számla teljesítésének határideje fiz_hatarido 
Fizetés módja A számla fizetési teljesítésének módja fiz_mod 
Számla pénzneme A számlán szereplő összegek pénzneme penznem 

Számla megjelenési formája 

Számla megjelenési formája: e-számla / 
EDI számla / papír alapon továbbított 
számla / papír alapon előállított, de 
elektronikus formában továbbított számla 

szla_forma 

Számlakibocsátó 
bankszámlaszáma 

A termék értékesítőjének/szolgáltatás 
nyújtójának bankszámlaszáma kibocsato_bankszla 

Számlabefogadó 
bankszámlaszáma 

A termék beszerzőjének/szolgáltatás 
igénybevevőjének bankszámlaszáma befogado_bankszla 

Összesítés osszesites 
Összesítés ÁFA kulcsok 

szerint   afarovat 

Adóalap   nettoar 
Adókulcs   adokulcs 
Adó   adoertek 
Ellenérték   bruttoar 

Számla végösszege   vegosszeg 
Adóalap összesen   nettoarossz 
ÁFA összesen   afaertekossz 
Ellenérték összesen   bruttoarossz 
ÁFA tartalom   afa_tartalom 
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3. melléklet a …../2014. (…….) NGM rendelethez 

 
az XSD séma 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/2013/szamla" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
targetNamespace="http://schemas.nav.gov.hu/2013/szamla" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified"> 
 <xs:annotation> 
  <xs:documentation>Elektronikus számlák adatai - Utolsó módosítás: 2014.01.29-
.</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 <xs:complexType name="szamlak_tipus"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="export_datuma" type="xs:date"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Az exportálás 
dátuma.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="export_szla_db" type="decimal_egesz_tipus"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Az exportált számlák 
darabszáma.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="kezdo_ido" type="xs:date"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Az exportálással érintett időszak kezdő 
dátuma.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="zaro_ido" type="xs:date"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Az exportálással érintett időszak záró 
dátuma.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="kezdo_szla_szam" type="string_tipus"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Az exportált számlák kezdő 
sorszáma.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="zaro_szla_szam" type="string_tipus"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Az exportált számlák záró 
sorszáma.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 

3. melléklet a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelethez
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   <xs:element name="szamla" type="szamla_tipus" 
maxOccurs="unbounded"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Az egyes számlák adatait 
tartalmazza.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="szamla_tipus"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="fejlec" type="fejlec_tipus"/> 
   <xs:element name="szamlakibocsato" type="szamlakibocsato_tipus"/> 
   <xs:element name="vevo" type="vevo_tipus"/> 
   <xs:element name="kepviselo" type="kepviselo_tipus" minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="termek_szolgaltatas_tetelek" 
type="termek_szolgaltatas_tetelek_tipus" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="modosito_szla" type="modosito_szla_tipus" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="gyujto_szla" type="gyujto_szla_tipus" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
   <xs:element name="zaradekok" type="zaradekok_tipus" minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="nem_kotelezo" type="nem_kotelezo_tipus" 
minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="osszesites" type="osszesites_tipus"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="fejlec_tipus"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="szlasorszam" type="string_tipus"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>A számla sorszáma, amely a számlát 
kétséget kizáróan azonosítja.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="szlatipus" type="szlatipus_tipus"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>A számla típusa: 1-számla/2-
egyszerűsített adattartalmú számla/3-módosító számla/4-érvénytelenítő számla/5-gyűjtőszámla/6-
számlával egy tekintet alá eső okirat</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="szladatum" type="xs:date"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>A számla kibocsátásának  
kelte.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="teljdatum" type="xs:date"> 
    <xs:annotation> 
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     <xs:documentation>A teljesítés, vagy előleg fizetése 
esetében a fizetendő adó megállapítás időpontja, ha az eltér a számla kibocsátásának 
keltétől.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="szlatipus_tipus"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>A számla típusát meghatározó 
kódszótár.</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:enumeration value="1"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>1 - Számla</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
   <xs:enumeration value="2"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>2 - Egyszerűsített adattartalmú 
számla</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
   <xs:enumeration value="3"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>3 - Módosító 
számla</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
   <xs:enumeration value="4"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>4 - Érvénytelenítő 
számla</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
   <xs:enumeration value="5"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>5 - Gyűjtő számla</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
   <xs:enumeration value="6"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>6 - Számlával egy tekintet alá eső 
okirat</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="szamlakibocsato_tipus"> 
  <xs:sequence> 
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   <xs:element name="adoszam" type="adoszam_tipus"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>A termék értékesítőjének, szolgáltatás 
nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását 
teljesítette.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="kozadoszam" type="adoszam_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Közösségi 
adószám.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="kisadozo" type="xs:boolean" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>True, ha kisadózó.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="nev" type="string_tipus"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Számlakibocsátó 
neve.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="cim" type="cim_tipus"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Számlakibocsátó 
címe.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="egyeni_vallalkozo" type="xs:boolean" 
minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>True, ha egyéni 
vállakozó.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="ev_nyilv_tart_szam" type="string_tipus" 
minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Egyéni vállalkozó számlakibocsátó 
nyilvántartási száma.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="ev_neve" type="string_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Egyéni vállalkozó 
neve.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
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 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="adoszam_tipus"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Adószám típus meghatározása.</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="20"/> 
   <xs:minLength value="8"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="string_tipus"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>String típus meghatározása.</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:maxLength value="100"/> 
   <xs:minLength value="1"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="decimal_tipus"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Decimal típus meghatározása. 10 egész számjegy és 2 
tizedes számjegy adható meg.</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:restriction base="xs:decimal"> 
   <xs:totalDigits value="12"/> 
   <xs:fractionDigits value="2"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="decimal_egesz_tipus"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Decimal típus meghatározása. 10 egész számjegy és 0 
tizedes számjegy adható meg.</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:restriction base="xs:decimal"> 
   <xs:totalDigits value="10"/> 
   <xs:fractionDigits value="0"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="cim_tipus"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="iranyitoszam" minOccurs="1"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:maxLength value="10"/> 
      <xs:minLength value="4"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="telepules" type="string_tipus" minOccurs="1"> 
    <xs:annotation> 
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     <xs:documentation>Település 
megnevezése</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="kerulet" type="string_tipus" minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="kozterulet_neve" type="string_tipus" 
minOccurs="1"/> 
   <xs:element name="kozterulet_jellege" type="string_tipus" 
minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>A közterület jellege (utca, körút 
…)</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="hazszam" type="string_tipus" minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="epulet" type="string_tipus" minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="lepcsohaz" type="string_tipus" minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="szint" type="string_tipus" minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="ajto" type="string_tipus" minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="vevo_tipus"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="adoszam" type="adoszam_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Vevő adószáma.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="kozadoszam" type="adoszam_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Közösségi 
adószám.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="nev" type="string_tipus"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Vevő neve.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="cim" type="cim_tipus"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Vevő címe.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="kepviselo_tipus"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="adoszam" type="adoszam_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
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     <xs:documentation>Képviselő 
adószáma.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="nev" type="string_tipus"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Képviselő neve.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="cim" type="cim_tipus"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Képviselő címe.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="termek_szolgaltatas_tetelek_tipus"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="termeknev" type="string_tipus"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Az értékesített termék, nyújtott 
szolgáltatás megnevezése.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="gyujto_szla_csoport" type="string_tipus" 
minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Gyűjtő számla 
csoport.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="eloleg" type="eloleg_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Előleg számla vagy végszámla esetében 
feltüntetendő.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="besorszam" type="string_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>A termék/szolgáltatás jelölésére 
alkalmazott vámtarifaszám/SZJ szám.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="menny" type="decimal_tipus"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Az értékesített termék mennyisége. 
     A nyújtott szolgáltatás mennyisége, feltéve, hogy az 
természetes mértékegységben kifejezhető.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="mertekegys" type="string_tipus"> 
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    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>A termék vagy szolgáltatás, feltéve, 
hogy az természetes mértékegységben kifejezhető, mennyiségi 
mértékegysége.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="kozv_szolgaltatas" type="xs:boolean" 
minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>True, ha közvetített a szolgáltatás. 
     Közvetített szolgáltatás esetén a számlából a közvetítés 
tényének ki kell derülnie.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="nettoar" type="decimal_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Az adó alapja.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="nettoegysar" type="decimal_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Értékesített termék adó nélküli 
egységára, a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben 
kifejezhető.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="dohany_ar" type="decimal_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Dohánygyártmány adójegyén szereplő 
kiskereskedelmi eladási ára.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="adokulcs" type="decimal_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Az alkalmazott adó mértéke. 
     Egyszerűsített adattartalmú számla esetén nem kell 
kitölteni.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="adoertek" type="decimal_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Az áthárított adó, kivéve, ha annak 
feltüntetését a törvény kizárja. 
     Forintban kifejezve abban az esetben is fel kell tüntetni, ha 
az egyéb adatok külföldi pénznemben kifejezettek. 
     Egyszerűsített adattartalmú számla esetén nem kell 
kitölteni.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="szazalekertek" type="szazalekertek_tipus" 
minOccurs="0"> 
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    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Egyszerűsített adattartalmú számla 
esetén kötelező kitölteni.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="bruttoar" type="decimal_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Bruttó ár. Egyszerűsített adattartalmú 
számla esetén kötelező, más számlák esetén csak akkor, ha van ilyen adat.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="arengedm" type="decimal_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Alkalmazott árengedmény, feltéve, 
hogy azt az egységár nem tartalmazza.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="vellenertek" type="decimal_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Csak nyilvános árverés szervezője által 
kibocsátott számla esetén kell kitölteni. 
     Az ÁFA törvény 231.§ (2) szerint a 169.§ i. pontja helyetti 
számla tétel elemek. 
     Az árverési vételárul szolgáló 
ellenérték.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="vkozteher" type="decimal_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Csak nyilvános árverés szervezője által 
kibocsátott számla esetén kell kitölteni. 
     Az ÁFA törvény 231.§ (2) szerint a 169.§ i. pontja helyetti 
számla tétel elemek. 
     Az adók, vámok, illetékek, járulékok, hozzájárulások és más 
kötelező jellegű befizetések.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="vktg" type="decimal_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Csak nyilvános árverés szervezője által 
kibocsátott számla esetén kell kitölteni. 
     Az ÁFA törvény 231.§ (2) szerint a 169.§ i. pontja helyetti 
számla tétel elemek. 
     A felmerült járulékos költségek, amit az árverés szervezője 
hárít át az árverési vevőnek együttes összege.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="vkistag" type="decimal_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Csak nyilvános árverés szervezője által 
kibocsátott számla esetén kell kitölteni. 
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     Az ÁFA törvény 231.§ (2) szerint a 169.§ i. pontja helyetti 
számla tétel elemek. 
     A fenti három tétel összege.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="kozl_eszk_inf" type="kozl_eszk_inf_tipus" 
minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Közlekedési eszköz 
információk.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="asvanyolaj" type="asvanyolaj_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Az ásványolaj adóraktárból történő 
kitárolása esetén meghatározott esetben fel kell tüntetni a számlán  
     8/2004. (III. 10.) PM rendelet 80. § (1) bekezdés b)-g) 
pontjaiban felsorolt adatokat.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="eloleg_tipus"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Előleg számla vagy végszámla esetében 
feltüntetendő.</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:enumeration value="1"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>1 - Előleg számla</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
   <xs:enumeration value="2"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>2 - Végszámla</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="szazalekertek_tipus"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Az egyszerűsített adattartalmú számla esetén 
választható százalék értékek.</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:restriction base="xs:decimal"> 
   <xs:enumeration value="21.26"/> 
   <xs:enumeration value="4.76"/> 
   <xs:enumeration value="15.25"/> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
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 <xs:complexType name="kozl_eszk_inf_tipus"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="foldikozl" type="foldikozl_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Szárazföldi közlekedési eszköz: 
hengerűrtartalma vagy teljesítmény és az első forgalomba helyezés időpontja vagy a megtett 
távolság.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="legikozl" type="legikozl_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Légiközlekedési eszköz: teljes 
felszállási tömege és légi kereskedelem és az első forgalomba helyezés időpontja vagy a repült 
órák.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="vizikozl" type="vizikozl_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Vízi közlekedési eszköz: hosszúság és 
tevékenység és első forgalomba helyezés, vagy hajózott óra</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="foldikozl_tipus"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="hengerur" type="decimal_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Hengerűrtartalom ccm-
ben.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="teljesitmeny" type="decimal_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Teljesítmény kW-
ban.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="forgba_datum" type="xs:date" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Első forgalomba helyezés 
dátuma.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="futottkm" type="decimal_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Megtett távolság km-
ben.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
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 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="legikozl_tipus"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="felsztomeg" type="decimal_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Teljes felszállási 
tömege.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="legiker" type="xs:boolean" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>True, ha a jármű légi kereskedelmi 
eszköz.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="forgba_datum" type="xs:date" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Első forgalomba helyezés 
dátuma.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="repultora" type="decimal_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Repült órák száma.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="vizikozl_tipus"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="hajo_hossz" type="decimal_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Hajó hossza.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="vizitev" type="string_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Vizi tevékenység 
megnevezése.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="forgba_datum" type="xs:date" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Első forgalomba helyezés 
dátuma.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="hajozott_ora" type="decimal_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Hajózott órák 
száma.</xs:documentation> 
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    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="asvanyolaj_tipus"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="homerseklet" type="decimal_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>A termék tényleges hőmérséklete 
Celsius fokban.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="tomeg" type="decimal_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Kitárolt mennyisége környezeti 
hőmérsékleten mért tényleges térfogatban,  
     illetve vasúti, közúti és uszályszállítás esetén mért vagy 
számított tömege. 
     Ha megad tömeget, akkor a mértékegységet is meg kell 
adni.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="tomeg_mert" type="string_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tömeg 
mértékegysége.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="suruseg" type="decimal_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>15 Celsius-fok hőmérséklethez tartozó 
sűrűsége.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="suruseg_mert" type="string_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Sűrűség mértékegysége. 
     Ha megad sűrűséget, akkor a mértékegységet is meg kell 
adni.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="terfogat" type="decimal_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>15 Celsius-fok hőmérséklethez tartozó 
térfogata.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="terfogat_mert" type="string_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Térfogat mértékegysége. 
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     Ha megad térfogatot, akkor a mértékegységet is meg kell 
adni.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="minoseg" type="string_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>A termék minősége, az érvényes MSZ-
re, műszaki leírásra vagy  
     szerződésben rögzített specifikációra való 
hivatkozással.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="tanusitas" type="string_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Az üzemanyag és a tüzelőolaj külön 
jogszabályban előírt minőségi követelménynek való megfelelésének 
tanúsítása.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="modosito_szla_tipus"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="eredeti_sorszam" type="string_tipus"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Eredeti számla 
sorszáma.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="gyujto_szla_tipus"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="gyujtocsopo_ossz" type="string_tipus"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Adóalapok alkalmazott adó mértéke és 
adómentességi hivatkozás szerinti csoportosításban összesítve.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="gyujtocsopo_nossz" type="decimal_tipus"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Nettó összeg 
összesítve.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="gyujtocsopo_bossz" type="decimal_tipus"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Bruttó összeg 
összesítve.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
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  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="zaradekok_tipus"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="penzforgelsz" type="xs:boolean" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>True, ha pénzforgalmi elszámolás. 
     Különös szabályok szerinti (ÁFA tv. XIII/A. fejezete) 
adózás alkalmazása esetében. </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="onszamla" type="xs:boolean" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>True, ha önszámlázás. 
     Ha a számlát a terméket beszerző vagy a szolgáltatást 
igénybevevő állítja ki.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="ford_ado" type="xs:boolean" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>True, ha fordított adózás. 
     Ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás 
igénybevevője kötelezett.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="adoment_hiv" type="xs:boolean" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>True, ha a termék értékesítése, 
szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="kulonb_szer_szab" type="kulonb_szer_szab_tipus" 
minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Különbözet szerinti szabályozás - 
utazási irodák, használt cikkek, műalkotások, gyűjteménydarabok és régiségek közül a megfelelő 
kifejezés feltüntetése.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="termekdij_szlas_atvallalas" type="decimal_tipus" 
minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>"az egyéb kőolajtermék vevője nem 
termékdíj-kötelezett, a bruttó árból ……Ft termékdíj átvállalásra került".</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="termekdij_szerzes_atvallalas" 
type="termekdij_szerzes_atvallalas_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>"a termékdíj kötelezettség a Ktdt. 14.§ 
(5) bekezdés …..) pontja…..)alpontja alapján a vevőt terheli".</xs:documentation> 
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    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="vissz_igeny" type="vissz_igeny_tipus" 
minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Feltüntetendő adatok 
köre:termékdíjköteles termék CsK, KT kódja, termékdíj mértéke, összege, 
      termékdíj megfizetését (bevallását) igazoló 
dokumentumok adataiból legalább a következő adatokat: 
       kötelezett által kiállított számla számla 
       számla kelte 
       kötelezett neve 
       kötelezett címe 
       kötelezett adószáma. 
     </xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="csomszer_forg_hoz" type="csomszer_forg_hoz_tipus" 
minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Amennyiben a csomagolószer 
termékdíj-köt. az eladót terheli, akkor feltüntetendő: "a csomagolószer termékdíj összege bruttó 
árból…..Ft" 
     Amennyiben a csomagolás részeként forgalomba hozott 
csomszer.termékdíj. Köt. Az eladót terheli, akkor: "a csomagolás termékdíj-kötelezettség az 
eladót terheli" 
     Amennyiben az eladót a vevő nyilatkozata alapján termékdíj 
megfizetése nem terheli, akkor: "a csomagolószer termékdíja a veveő eseti nyilatkozata alapján 
nem kerül megfizetésre" vagy 
     "a csomagolószer termékdíja a vevő...számon iktatott 
időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján nem kerül  megfizetésre".</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="reklam_papir" type="decimal_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>"a reklámhordozó papír termékdíj 
összege a bruttó árból …..Ft".</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="energia_ado" type="decimal_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Energia adó összege 
elkülönítetten.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="neta" type="xs:boolean" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>True, ha a Neta tv-ben meghatározott 
adókötelezettség az adó alanyát terheli.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
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   <xs:element name="ahk" type="string_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>AHK-szám.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="csomagk_jovedeki_ado" type="decimal_tipus" 
minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>A jövedéki terméket belföldön terhelő 
adót fel kell tüntetni (összes adó).</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="jovedeki_vamtarifa" type="xs:boolean" 
minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>True, ha jövedéki vámtarifa fizetésére 
kötelezett.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="eng_import_ado" type="decimal_tipus" 
minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Adóraktár 
engedélyese/importáló/bejegyzett kereskedő/jöv. engedélyes kereskedő az általa megfizetett, 
vételárban felszámított adót elkülönítve kell, hogy feltüntesse a vevő 
kérésére.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="gazolaj_beszerz" type="gazolaj_beszerz_tipus" 
minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Gázolaj beszerzéséről szóló számlán a 
kereskedelmi jármű forgalmi rendszámát és a kilóméteróra állását is fel kell 
tüntetni.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="jov_eng_ker" type="xs:boolean" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ha true, akkor meg kell adni a jövedéki 
termék vámtarifaszámát, a jövedéki engedélye számát,  
     a vevő adóigazgatási azonosító számát, és adott esetben a 
vevő őstermelői igazolvány számát.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="jov_eng_keresk_jov_ert" 
type="jov_eng_keresk_jov_ert_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>A jövedéki engedélyes kereskedő 
jövedéki termék értékesítésekor a számlán fel kell tüntetnie  
     a jövedéki engedélye számát, a vevő adóigazgatási azonosító 
számát, és adott esetben a vevő őstermelői igazolvány számát.</xs:documentation> 
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    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="jov_eng_keresk_szla" type="xs:boolean" 
minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>"True, ha továbbértékesítés esetén a 
jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas".</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="nem_jov_eng_keresk_szla" type="xs:boolean" 
minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>"True, ha továbbértékesítés esetén a 
jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas".</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="import_vamtarifa" type="xs:boolean" 
minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>True, ha importáló a számlán köteles 
feltüntetni a jövedéki termék vámtarifaszámát.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="betet_dij" type="decimal_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Betétdíj összege 
elkülönítve.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="rezsicsokkentes" type="decimal_tipus" 
minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>A rezsicsökkentés eredményeként 
jelentkező megtakarítás összegét fel kell tűntetni jól láthatóan, színes 
mezőben.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="beszallokartya" type="beszallokartya_tipus" 
minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>A beszállókártya számát a 
tranzitadóraktár-engedélyes az értékesítésről kiállított  
     számlán köteles feltüntetni. Beszállókártyának minősül 
minden olyan okmány, amely tartalmazza a járatszámot,  
     a kedvezményre jogosult nevét és a beszállókártyán szereplő 
úti célt.  
     Beszállókártya szám alatt ezen adatok együttes adatát kell 
érteni.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 



7. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1541
 

   
 

 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="kulonb_szer_szab_tipus"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>A különbözet szerinti szabályozást meghatározó 
kódszótár.</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:restriction base="xs:integer"> 
   <xs:enumeration value="1"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>1 - Utazási irodák</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
   <xs:enumeration value="2"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>2 - Használt 
cikkek</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
   <xs:enumeration value="3"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>3 - Műalkotások</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
   <xs:enumeration value="4"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>4 - Gyűjteménydarabok és 
régiségek</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:enumeration> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:complexType name="termekdij_szerzes_atvallalas_tipus"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="bekezdes_pontja" type="string_tipus"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>A bekezdés pontja.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="bekezdes_alpontja" type="string_tipus"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>A bekezdés 
alpontja.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="vissz_igeny_tipus"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="vissz_igenytetel" type="vissz_igenytetel_tipus" 
maxOccurs="unbounded"> 
    <xs:annotation> 
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     <xs:documentation>Visszaigénylés alapjául megnevezett 
számla tételei.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="szla" type="string_tipus"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Kötelezett által kiállított számla 
számla.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="szla_kelte" type="xs:date"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Számla kelte.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="kotelezett_neve" type="string_tipus"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Kötelezett neve.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="kotelezett_cime" type="cim_tipus"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Kötelezett címe.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="kotelezett_adoszama" type="adoszam_tipus"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Kötelezett 
adószáma.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="vissz_igenytetel_tipus"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="csk" type="string_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>CSK kód.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="kt" type="string_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>KT kód.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="termdij_osszeg" type="decimal_tipus"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Termékdíj mértéke, 
összege.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
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  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="csomszer_forg_hoz_tipus"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="termek_dij" type="decimal_tipus"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Amennyiben a csomagolószer 
termékdíj-köt. az eladót terheli, akkor feltüntetendő: 
     "a csomagolószer termékdíj összege bruttó 
árból…..Ft".</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="reszenkent_forg_hoz" type="xs:boolean"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>True, amennyiben a csomagolás 
részeként forgalomba hozott csomszer.termékdíj. köt. az eladót terheli.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="vevo_nyilatkozat" type="vevo_nyilatkozat_tipus" 
minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Amennyiben az eladót a vevő 
nyilatkozata alapján termékdíj megfizetése nem terheli, akkor: 
     "a csomagolószer termékdíja a veveő eseti nyilatkozata 
alapján nem kerül megfizetésre" vagy 
     "a csomagolószer termékdíja a vevő...számon iktatott 
időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján nem kerül  megfizetésre".</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="vevo_nyilatkozat_tipus"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="vevo_nem_fizet" type="xs:boolean"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>True, ha a csomagolószer termékdíja a 
vevő eseti nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="iktatott_idoszak" type="string_tipus"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>"a csomagolószer termékdíja a 
vevő...számon iktatott időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján nem kerül  
megfizetésre".</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="gazolaj_beszerz_tipus"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="rendszam"> 
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    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Jármű forgalmi 
rendszáma.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:maxLength value="20"/> 
      <xs:minLength value="1"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="km_ora_allas" type="decimal_tipus"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Kilóméteróra 
állása.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="jov_eng_keresk_jov_ert_tipus"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="eng_szam" type="string_tipus"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Jövedéki engedély 
száma.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="vevo_szam" type="string_tipus"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Vevő őstermelői igazolvány 
száma.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="beszallokartya_tipus"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="jaratszam" type="string_tipus"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Járatszám.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="kedv_neve" type="string_tipus"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Kedvezményre jogosult 
neve.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="uticel" type="string_tipus"> 
    <xs:annotation> 
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     <xs:documentation>Beszállókártyán szereplő 
uticél.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="nem_kotelezo_tipus"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="fiz_hatarido" type="xs:date" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>A számla teljesítésének 
határideje.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="fiz_mod" type="string_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>A számla fizetési teljesítésének 
módja.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="penznem" type="string_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>A számlán szereplő összegek 
pénzneme.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="szla_forma" type="string_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Számla megjelenési formája: e-számla / 
EDI számla / papír alapon továbbított számla /  
     papír alapon előállított, de elektronikus formában továbbított 
számla.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="kibocsato_bankszla" type="string_tipus" 
minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>A termék értékesítőjének, szolgáltatás 
nyújtójának bankszámlaszáma.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="befogado_bankszla" type="string_tipus" 
minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>A termék beszerzőjének, szolgáltatás 
igénybevevőjének bankszámlaszáma.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="osszesites_tipus"> 
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  <xs:sequence> 
   <xs:element name="afarovat" type="afarovat_tipus" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Csak "számla" típusú számla esetében 
kell kitölteni. 
     Áfarovat, adókulcsok szerinti 
összegzés.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="vegosszeg" type="vegosszeg_tipus"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>A számlában szereplő tételek 
adóalapjainak összege (mindösszesen, végösszeg).</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="afarovat_tipus"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="nettoar" type="decimal_tipus"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>A számlában azonos adókulcshoz 
tartozó számlatételek nettó árának összege.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="adokulcs" type="decimal_tipus"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Adókulcs.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="adoertek" type="decimal_tipus"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>A számlában azonos adókulcshoz 
tartozó számlatételek adóösszege.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="bruttoar" type="decimal_tipus"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>A számlában azonos adókulcshoz 
tartozó számlatételek bruttó árának összege.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="vegosszeg_tipus"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="nettoarossz" type="decimal_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Csak "számla" típusú számla esetében 
kell kitölteni. 
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     Nettó ár összesen.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="afaertekossz" type="decimal_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Csak "számla" típusú számla esetében 
kell kitölteni. 
     Áfa érték összesen.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="bruttoarossz" type="decimal_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Bruttó ár összesen.</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="afa_tartalom" type="decimal_tipus" minOccurs="0"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Csak egyszerűsített adattartalmú számla 
esetén kell kitölteni. Amennyiben nem számlatételenként tünteti fel 
     a százalékértéket, akkor itt kell megadni (max. 2 
tizedesjegy).</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="szamlak" type="szamlak_tipus"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>A NAV elektronikus számla fogadás 
gyökéreleme.</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
</xs:schema> 
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 23/2014. (VI. 24.) MNB rendelete
a jegybanki alapkamat mértékéről

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar 
Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következőket rendelem el:

1. §  A jegybanki alapkamat mértéke 2,30%.

2. § (1) Ez a rendelet 2014. június 25-én lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 17/2014. (V. 27.) MNB rendelet.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 24/2014. (VI. 27.) MNB rendelete
a hitelintézetek rövidtávú likviditási fedezeti követelményeiről

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés k)  pont kc)  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (7) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. § tekintetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben 
eljárva
a következőket rendelem el:

1. § (1) E  rendelet hatálya – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  részvénytársasági formában működő hitelintézetre 
(a továbbiakban: hitelintézet) terjed ki.

 (2) E rendelet hatálya nem terjed ki
a) a lakás-takarékpénztárakra,
b) a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-re,
c) a Magyar Export-Import Bank Zrt.-re és
d) a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.-re.

2. §  E rendelet alkalmazásában:
 1. betét: a  Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján 

fennálló tartozás, ideértve a bankszámlaszerződés alapján fennálló pozitív számlaegyenleget is;
 2. deviza nostro számla: a belföldi és külföldi hitelintézeteknél, a Magyar Nemzeti Banknál (a továbbiakban: MNB) 

vagy külföldi központi banknál vezetett deviza pénzforgalmi (elszámolási, nostro) számla, valamint a hozzájuk 
kapcsolódó átvezetési számla;

 3. Európai Központi Bank, illetve az  eurorendszer központi bankjai által, monetáris politikai ügyletek keretében 
elfogadható fedezetek: az  Európai Központi Bank, illetve az  eurorendszer központi bankjai által monetáris 
politikai műveletek során – az  adott intézmény számára még rendelkezésre álló kereten belül – szabad 
rendelkezésű (nem zárolt) fedezetek befogadási értéken, ideértve a  pénzforgalom fedezetére, az  Európai 
Központi Bank, illetve az eurorendszer bármely központi bankjának javára limitként zárolt, de ki nem használt 
fedezetet is;

 4. finanszírozási pozíció: a treasury likviditási pozíciójához kapcsolódó jelenlegi, illetve jövőbeli pénzáramlásokból 
származó kötelezettségek és követelések különbségéből adódó, 30 naptári napra számított kumulált 
finanszírozási hiány, illetve többlet, ide nem értve a  leányvállalatokkal kötött szerződések alapján keletkező 
pénzáramlásokat, amelynek meghatározásakor csak a hitelintézet saját nevében, saját kockázatára megkötött 
szerződésekből származó követeléseket és kötelezettségeket kell figyelembe venni;
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 5. háztartások: a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai 
ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendelet szerint ekként 
meghatározott szektor;

 6. kötelező jegybanki tartalék elvárt szintjétől való eltérés: a  kötelező jegybanki tartalék teljesítésére szolgáló 
bankszámla egyenlegének az adott hónap hátralévő időszakában tartandó elszámolási számlaegyenlegétől 
számított különbsége;

 7. kötelező jegybanki tartalék elvárt szintjének várható megváltozása: az  adott hónap hátralévő időszakában 
tartandó elszámolási számlaegyenleg és az  adott havi, MNB által megállapított tartalékkötelezettség 
különbsége;

 8. kötvény: a forgalomba hozatal helyének joga szerint kötvénynek minősülő pénzügyi eszköz;
 9. külföldi hitelintézet: a  Magyarországon kívüli székhelyű hitelintézet, ideértve a  nemzetközi pénzügyi 

intézményeket is;
10. mérlegfőösszeg: a mérlegben szereplő eszközök együttes összege;
11. MNB által, monetáris politikai ügyletek keretében elfogadható fedezetek: az MNB monetáris politikai műveletei 

során az elkövetkező 30 naptári napban felajánlható, szabad rendelkezésű (nem zárolt) fedezetek befogadási 
értéken, ideértve a  pénzforgalom fedezetére, az  MNB javára limitként zárolt, de ki nem használt állományt 
is, amely nem tartalmazza a  3.  pontban meghatározott, az  Európai Központi Bank, illetve az  eurorendszer 
központi bankjai által, monetáris politikai ügyletek keretében elfogadható fedezeteket;

12. nem pénzügyi vállalatok: a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető 
feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendelet szerint 
ekként meghatározott szektor.

3. § (1) A hitelintézetnek – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – mindenkor teljesítenie kell a 4. §-ban meghatározott 
minimumkövetelményt az alábbi mutatók közül legalább az egyik esetén:
a) az 1. melléklet szerint számított betétfedezeti mutató,
b) a 2. melléklet szerint számított mérlegfedezeti mutató.

 (2) A jelzálog-hitelintézetnek a mérlegfedezeti mutatóra vonatkozó minimumkövetelményt kell teljesítenie.
 (3) Az (1) bekezdés szerinti mutatókat a hitelintézet MNB számára teljesített napi gyakoriságú adatszolgáltatása alapján 

kell kiszámítani.

4. § (1) A hitelintézetnek – a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel – mindenkor teljesítenie kell a betétfedezeti mutató 
esetében legalább a 0,2-es szintet, vagy a mérlegfedezeti mutató esetében legalább a 0,1-es szintet.

 (2) A jelzálog-hitelintézetnek a mérlegfedezeti mutató esetében mindenkor teljesítenie kell legalább a 0,05-os szintet.

5. §  Ez a rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba.

6. §  E rendelet tervezetének a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a  jogszabálytervezetekről folytatott 
konzultációjáról szóló, 1998. június 29-i 98/415/EK tanácsi határozat 2. cikk (1) bekezdés hatodik francia bekezdése 
szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

7. §  A  pénz- és hitelpiaci szervezetek által a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank 
felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 43/2013. (XII. 29.) MNB 
rendelet 3. mellékletében
a) az „Egyes mérlegtételek könyv szerinti bruttó állománya” (táblakód: 4LAN) megnevezésű adatszolgáltatás 

kitöltési előírásaiban az  „a 366/2011 (XII. 30.) kormányrendelet” szövegrész helyébe az  „a hitelintézetek 
rövidtávú likviditási fedezeti követelményeiről szóló MNB rendelet” szöveg,

b) a  „Cash-Flow jelentés” (táblakód: CASHFLOW) megnevezésű adatszolgáltatás kitöltési előírásaiban  
az „a 366/2011. (XII. 30.) kormányrendelet 5. § (1) bekezdésében előírt minimumkövetelményeknek, a jelzálog-
hitelintézetek esetén a 366/2011. (XII. 30.) kormányrendelet 5. § (1a) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a 
hitelintézetek rövidtávú likviditási fedezeti követelményeiről szóló MNB rendeletben” szöveg

lép.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 24/2014. (VI. 27.) MNB rendelethez

A betétfedezeti mutató számításának módja

 1. A  betétfedezeti mutató a  hitelintézet 30 napos, ténylegesen rendelkezésre álló likviditási pozíciójának, valamint 
a háztartások és a nem pénzügyi vállalatok által elhelyezett betétek állományának hányadosaként számítandó ki.

 2. A betétfedezeti mutató számlálója az alábbi táblázatban meghatározott beszámítandó elemek összege.

Beszámítandó elemek

1 30 napos finanszírozási pozíció (előjelhelyesen)

2 Deviza nostro számla egyenleg

3 MNB által, monetáris politikai ügyletek keretében elfogadható fedezetek 30 napos kumulált értéke

4
Európai Központi Bank, illetve az eurorendszer központi bankjai által, monetáris politikai ügyletek 
keretében elfogadható fedezetek 30 napos kumulált értéke

5 30 napon belül lejáró, saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (negatív előjellel)

6 Kötelező jegybanki tartalék elvárt szintjétől való eltérés (előjelhelyesen)

7 Kötelező jegybanki tartalék elvárt szintjének várható megváltozása (előjelhelyesen)

8 A hitelintézetnél lévő készpénz állomány (pénztár)
 3. A betétfedezeti mutató nevezője a hitelintézetnél a háztartások és a nem pénzügyi vállalatok által elhelyezett betétek 

állományának összege.

2. melléklet a 24/2014. (VI. 27.) MNB rendelethez

A mérlegfedezeti mutató számításának módja

 1. A  mérlegfedezeti mutató a  hitelintézet 30 napos, ténylegesen rendelkezésre álló likviditási pozíciójának és 
a mérlegfőösszegének hányadosaként számítandó ki.

 2. A mérlegfedezeti mutató számlálója az alábbi táblázatban meghatározott beszámítandó elemek összege.

Beszámítandó elemek

1 30 napos finanszírozási pozíció (előjelhelyesen)

2 Deviza nostro számla egyenleg

3 MNB által, monetáris politikai ügyletek keretében elfogadható fedezetek 30 napos kumulált értéke

4
Európai Központi Bank, illetve az eurorendszer központi bankjai által, monetáris politikai ügyletek 
keretében elfogadható fedezetek 30 napos kumulált értéke

5 30 napon belül lejáró, saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (negatív előjellel)

6 Kötelező jegybanki tartalék elvárt szintjétől való eltérés (előjelhelyesen)

7 Kötelező jegybanki tartalék elvárt szintjének várható megváltozása (előjelhelyesen)

8 A hitelintézetnél lévő készpénzállomány (pénztár)
 3. A mérlegfedezeti mutató nevezője a hitelintézet mérlegfőösszege.
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A nemzetgazdasági miniszter 18/2014. (VII. 4.) NGM utasítása 
egyes nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó utasítások hatályon kívül helyezéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. §-ában foglaltakra figyelemmel a következő utasítást adom ki:

1. §  Hatályát veszti:
1. a Munkaerőpiaci Alap rehabilitációs alaprésze 2005. évi központi keretének módosított felosztásáról szóló 

15/2005. (MüK. 12.) FMM utasítás,
2. a Munkaerőpiaci Alap rehabilitációs alaprésze 2004. évi központi keretének felosztásáról szóló 8/2004. (MüK. 5.) 

FMM utasítás módosításáról szóló 15/2004. (MüK. 12.) FMM utasítás,
3. a Munkaerőpiaci Alap rehabilitációs alaprésze 2004. évi központi keretének felosztásáról szóló 8/2004. (MüK. 5.) 

FMM utasítás,
4. az „Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program”, valamint az „Állami Foglalkoztatási Szolgálat működési 

tartaléka” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodás rendjéről és kezelői feladatok 
ellátásáról szóló 3/2004. (MüK. 3.) FMM utasítás,

5. a Munkaerőpiaci Alap rehabilitációs alaprésze 2002. évi központi keretének módosított felosztásáról szóló 
7/2002. (MüK. 1.) FMM utasítás,

6. a „Munkaerőpiaci szervezet fejlesztési program”, valamint a „Munkaerő-piaci szervezet működési tartaléka” 
elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodás rendjéről és a  kezelői feladatok ellátásáról 
szóló 4/2002. (SZMK 11.) FMM utasítás.

2. §  Hatályát veszti:
1. a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Informatikai Szolgáltatásfolytonossági Szabályzatáról szóló 

19/2010. (V. 7.) NFGM utasítás,
2. az egyes IKM, IKIM, GM és GKM utasítások hatályon kívül helyezéséről szóló 18/2010. (IV. 30.) NFGM–KHEM 

együttes utasítás,
3. a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Közszolgálati szabályairól szóló 14/2010. (IV. 9.) NFGM utasítás,
4. a minisztérium oktatási és képzési rendszeréről szóló 13/2010. (III. 31.) NFGM utasítás,
5. a szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének rendjéről szóló 9/2010. 

(III. 19.) NFGM utasítás,
6. a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter tulajdonosi jogkörébe tartozó, az állam többségi befolyása alatt 

álló gazdasági társaságok, vezető állású, illetve vezetőnek minősülő munkavállalóira, vezető tisztségviselőire, 
felügyelőbizottsági tagjaira és könyvvizsgálóira vonatkozó javadalmazási rendszeréről szóló 2/2010. (II. 5.) 
NFGM utasítás,

7. a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium új munkatársainak beilleszkedését segítő orientációs 
programról szóló 22/2009. (XII. 31.) NFGM utasítás,

8. a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter irányítása alá tartozó szervek cafetériakeretéről szóló 21/2009. 
(XII. 31.) NFGM utasítás,

9. a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fejezet 2009. évi egyes fejezeti kezelésű előirányzatainak 
felhasználásáról szóló 4/2009. (II. 27.) NFGM utasítás módosításáról szóló 16/2009. (VII. 31.) NFGM utasítás,

10. a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Információbiztonsági Szabályzatáról szóló 7/2008. (IX. 25.) 
NFGM utasítás módosításáról szóló 15/2009. (VII. 1.) NFGM utasítás,

11. a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium stratégia-alkotási, monitoring, értékelési és projektvezetési 
feladatairól szóló 2/2009. (II. 20.) NFGM utasítás,

12. a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium által finanszírozott tanulmányok beszerzésének 
előkészítésével, teljesítésével, nyilvántartásával és hasznosításával kapcsolatos eljárásrendről szóló 27/2008. 
(HÉ 48.) NFGM utasítás,

13. a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumnál végzett lobbitevékenységgel kapcsolatos szabályokról 
szóló 22/2008. (HÉ 46.) NFGM utasítás,

14. az állami vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó engedélyezési eljárások tekintetében a  döntési 
jogosultsággal rendelkezők körének meghatározásáról szóló 21/2008. (HÉ 46.) NFGM utasítás,

15. a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Etikai Kódexéről szóló 20/2008. (HÉ 46.) NFGM utasítás,
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16. a jogszabály-előkészítés, a más tárcák hatáskörébe tartozó előterjesztések véleményezésének koordinációjáról 
és a felkészítés rendjéről szóló 16/2008. (IX. 25.) NFGM utasítás,

17. a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium adatainak archiválási rendjéről szóló 11/2008. (IX. 25.) NFGM 
utasítás,

18. a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium által használt e-mail rendszer disztribúciós címeinek 
létrehozásáról és karbantartásáról szóló eljárási rendről szóló 10/2008. (IX. 25.) NFGM utasítás,

19. a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Informatikai Fejlesztési Szabályzatáról szóló 9/2008. (IX. 25.) 
NFGM utasítás,

20. a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Informatikai Üzemeltetési Szabályzatáról szóló 8/2008. (IX. 25.) 
NFGM utasítás.

3. §  Hatályát veszti:
1. az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2007. PM utasítás 

módosításáról szóló 9/2010. (V. 19.) PM utasítás,
2. a Pénzügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról és a vagyonnyilatkozatok kezelésének és a vagyongyarapodási 

vizsgálatot megelőző meghallgatás eljárási rendjéről szóló szabályzatról szóló 8/2010. (V. 14.) PM utasítás,
3. az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2007. PM utasítás 

módosításáról szóló 11/2009. (X. 16.) PM utasítás,
4. miniszteri biztos kinevezéséről szóló 5/2009. (V. 6.) PM utasítás,
5. a Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2008. (MK 48.) PM utasítás módosításáról 

szóló 3/2009. (IV. 3.) PM utasítás,
6. a Magyar Köztársaság és a nemzetközi fejlesztési intézmények között kötött finanszírozási szerződések szerinti 

„Facility Agency” közvetítő munkacsoport létrehozásáról szóló 15/2007. (PK. 14.) PM utasítás,
7. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (MK 64.) 

PM utasítás,
8. Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának és az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnak az Európai 

Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségei teljesítésének rendjéről szóló 7/2004. (PK. 9.) PM utasítás 
módosításáról szóló 5/2007. (PK. 3.) PM utasítás,

9. a feltételes adómegállapítás iránti kérelem intézésének rendjéről szóló 1/1996. (PK. 3.) PM utasítás, illetőleg 
az  azt módosító 6/1996. (PK. 18.) PM utasítás, valamint az  1/2003. (PK. 10.) PM utasítás hatályon kívül 
helyezéséről szóló 12/2006. (PK. 2007/1.) PM utasítás,

10. a Szerencsejáték Felügyeletet és a  Magyar Államkincstárt érintő létszámcsökkentés elrendeléséről szóló 
7/2006. (PK. 10.) PM utasítás,

11. a Pénzügyminisztérium Fejezeti Informatikai Stratégiájáról szóló 7/2005. (PK. 2006/1.) PM utasítás,
12. a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot érintő létszámcsökkentés elrendeléséről szóló 6/2005. (PK. 14.) PM utasítás,
13. a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának és az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnak az Európai 

Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségei teljesítésének rendjéről szóló 7/2004. (PK. 9.) PM utasítás 
módosításáról szóló 5/2005. (PK. 10.) PM utasítás,

14. a Pénzügyminisztériumban felállítandó PPP munkacsoportról szóló 4/2005. (PK. 10.) PM utasítás,
15. a Pénzügyminisztériumot, továbbá az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyőrség, a Magyar 

Államkincstár, valamint a  Szerencsejáték Felügyelet központi és helyi szerveit érintő létszámcsökkentés 
elrendeléséről szóló 13/2004. (PK. 15.) PM utasítás,

16. a vám- és adóhatósági feladatok hatékonyabb ellátásának ösztönzéséről szóló 3/1994. (PK. 6.) PM utasítás 
hatályon kívül helyezéséről szóló 11/2004. (PK. 14.) PM utasítás,

17. a Magyar Államkincstár Fővárosi és Pest Megyei Területi Igazgatóságainál létszámcsökkentés elrendeléséről 
szóló 6/2004. (PK. 9.) PM utasítás,

18. a felderítői költségtérítésről szóló 6/1978. (PK. 10.) PM utasítás hatályon kívül helyezéséről szóló 2/2002. (PK. 3.) 
PM utasítás,

19. a Pénzügyminisztérium és a titokvédelem szempontjából hozzátartozó szervezetek titokvédelmi szabályzatáról 
szóló 3/1996. (PK. 16.) PM utasítás módosításáról szóló 1/2002. (PK. 1.) PM utasítás,

20. a központi forrásból finanszírozott családtámogatási ellátások és a  fogyatékossági támogatás ellenőrzési 
rendjéről szóló 2/2001. (PK. 10.) PM utasítás,

21. a Pénzügyminisztérium és a titokvédelem szempontjából hozzátartozó szervezetek titokvédelmi szabályzatáról 
szóló 3/1996. (PK. 16.) PM utasítás módosításáról szóló 1/2001. (PK. 9.) PM utasítás,

22. az állami többletbevételek biztosítása érdekében érdekeltségi feltételek meghatározásáról a  Vám- és 
Pénzügyőrség számára című 2/2000. (PK. 12.) PM utasítás,
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23. a Vám- és Pénzügyőrség személyi állományának túlszolgálat teljesítésére, illetve rendkívüli munkavégzésre 
történő berendeléséről szóló 4/1998. (PK. 19.) PM utasítás,

24. az állami többletbevételek biztosítása érdekében érdekeltségi feltételek meghatározásáról az Adó- és Pénzügyi 
Ellenőrzési Hivatal számára című 1/1998. (PK. 8.) PM utasítás,

25. az állami többletbevételek biztosítása érdekében érdekeltségi feltételek meghatározásáról az Adó- és Pénzügyi 
Ellenőrzési Hivatal számára című 2/1997. (PK. 16.) PM utasítás,

26. a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata munkatársainak a  vám- és pénzügyőri szervek zárttá minősített 
helyiségeibe való belépés szabályairól szóló 2/1996. (PK. 6.) PM utasítás,

27. a pénztárfelügyeleti bírságokból származó bevételek felhasználásáról szóló 2/1995. (PK. 12.) PM utasítás,
28. a Pénzügyminisztérium Működési Rendjéről szóló 3/1992. PM utasítás módosításáról szóló 4/1994. (PK. 10.) 

PM utasítás,
29. a pénzügyminisztériumi köztisztviselők minősítési és értékelési rendjéről szóló 3/1993. (PK. 15.) PM utasítás,
30. a Pénzügyminisztérium működési rendjéről szóló 3/1992. PM utasítás módosításáról szóló 2/1993. (PK. 8.) 

PM utasítás,
31. a Pénzügyminisztérium működési rendjéről szóló 3/1992. (PK. 1993/1.) PM utasítás,
32. a munkáltatói jogok gyakorlásáról a Pénzügyminisztériumban és a pénzügyminiszter felügyelete alá tartozó 

szerveknél szóló 2/1992. (PK. 23.) PM utasítás,
33. a Pénzügyminisztérium fejezet központi letéti számláinak vezetéséről szóló 1/1992. (PK. 12.) PM utasítás,
34. az Országos Árhivatal 9001/1990. (ÁSz. 3.) ÁH közlemény hatályon kívül helyezéséről szóló 101/1991. (PK. 4.) 

PM utasítás.

4. §  Hatályát veszti:
1. a Munkaerőpiaci Alap Rehabilitációs Alaprésze 2010. évi központi keretének felosztásáról szóló 9/2010. (III. 3.) 

SZMM utasítás,
2. a Munkaerő-piaci Alap Rehabilitációs Alaprésze 2009. évi központi keretének felosztása módosításáról szóló 

30/2009. (XII. 31.) SZMM utasítás,
3. a rehabilitációs rendszer koordinálásáért felelős miniszteri biztosról szóló 28/2009. (X. 30.) SZMM utasítás,
4. az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség területi munkavédelmi, munkaügyi felügyelőségei 

Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2009. (IV. 15.) SZMM utasítás módosításáról szóló 22/2009. (IX. 16.) 
SZMM utasítás,

5. a rehabilitációs rendszer koordinálásáért felelős miniszteri biztosról szóló 17/2009. (VII. 1.) SZMM utasítás 
módosításáról szóló 21/2009. (VIII. 12.) SZMM utasítás,

6. a Munkaerő-piaci Alap Rehabilitációs Alaprésze 2009. évi központi keretének felosztásáról szóló 18/2009. 
(VII. 22.) SZMM utasítás,

7. a rehabilitációs rendszer koordinálásáért felelős miniszteri biztosról szóló 17/2009. (VII. 1.) SZMM utasítás,
8. a Munkaerő-piaci Alap rehabilitációs alaprésze 2008. évi decentralizált és központi kereteinek módosításáról 

szóló 21/2008. (HÉ 51.) SZMM utasítás,
9. a Munkaerőpiaci Alap rehabilitációs alaprésze 2008. évi központi keretének felosztásáról szóló SZMM utasítás 

módosításáról szóló 16/2008. (MüK. 9.) SZMM utasítás,
10. a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, valamint a regionális munkaügyi központok egyes többletfeladataihoz 

kapcsolódó létszám biztosításáról szóló 1/2007. (MüK. 1.) SZMM utasítás módosításáról szóló 13/2008. (MüK. 5.) 
SZMM utasítás,

11. a Munkaerőpiaci Alap rehabilitációs alaprésze 2008. évi központi keretének felosztásáról szóló 7/2008. (MüK. 5.) 
SZMM utasítás,

12. az Állami Foglalkoztatási Szolgálat irányításával kapcsolatos feladatok ellátását elősegítő Szakmai Felügyelő 
Tanács létrehozásáról szóló 8/2005. (MüK. 5.) FMM utasítás módosításáról szóló 4/2008. (MüK. 3.) SZMM utasítás,

13. a Munkaerőpiaci Alap rehabilitációs alaprésze 2007. évi központi keretének ismételt felosztásáról szóló 
29/2007. (MüK. 12.) SZMM utasítás,

14. a Munkaerőpiaci Alap rehabilitációs alaprésze 2007. évi központi keretének újrafelosztásáról szóló 26/2007. 
(MüK. 12.) SZMM utasítás,

15. a Munkaerőpiaci Alap rehabilitációs alaprésze 2007. évi decentralizált és központi keretének felosztásáról szóló 
25/2007. (MüK. 12.) SZMM utasítás,

16. a Munkaerőpiaci Alap rehabilitációs alaprésze 2007. évi központi keretének felosztásáról szóló 20/2007. 
(MüK. 7.) SZMM utasítás,

17. a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, valamint a regionális munkaügyi központok egyes többletfeladataihoz 
kapcsolódó létszám biztosításáról szóló 1/2007. (MüK. 1.) SZMM utasítás módosításáról szóló 11/2007. (MüK. 3.) 
SZMM utasítás,
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18. az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 2007. évi tevékenységét érintő változásokról és az  új feladatokról szóló 
intézkedési tervről szóló 3/2007. (MüK. 2.) SZMM utasítás,

19. a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, valamint a regionális munkaügyi központok egyes többletfeladataihoz 
kapcsolódó létszám biztosításáról szóló 1/2007. (MüK. 1.) SZMM utasítás,

20. a Munkaerőpiaci Alap rehabilitációs alaprésze 2006. évi központi keretének 2. ízben módosított felosztásáról 
szóló 22/2006. (MüK. 12.) SZMM utasítás.

5. §  Hatályát veszti:
1. miniszteri biztos kinevezéséről szóló 23/2013. (XI. 29.) NGM utasítás,
2. a nők munkaerő-piaci helyzetének javításáért felelős miniszteri biztos kinevezéséről szóló 21/2013. (XI. 15.) 

NGM utasítás,
3. miniszteri biztos kinevezéséről szóló 19/2013. (X. 18.) NGM utasítás,
4. miniszteri biztos kinevezéséről szóló 17/2013. (IX. 6.) NGM utasítás,
5. a Wekerle Terv végrehajtásáért felelős miniszteri biztos kinevezéséről szóló 47/2012. (XII. 21.) NGM utasítás,
6. miniszteri biztos kinevezéséről szóló 43/2012. (XII. 7.) NGM utasítás,
7. miniszteri biztos kinevezéséről szóló 36/2012. (XI. 23.) NGM utasítás,
8. miniszteri biztos kinevezéséről szóló 33/2012. (X. 27.) NGM utasítás,
9. miniszteri biztos kinevezéséről szóló 30/2012. (X. 12.) NGM utasítás,
10. a Wekerle Terv végrehajtásáért felelős miniszteri biztos kinevezéséről szóló 17/2012. (VII. 6.) NGM utasítás,
11. a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2010. (X. 5.) NGM utasítás 

módosításáról szóló 16/2012. (VI. 29.) NGM utasítás,
12. a nemzetgazdasági miniszter rendelkezése alatt álló központi költségvetési előirányzatok és finanszírozási 

kiadások kezelésének eljárási rendjéről szóló 7/2011. (II. 8.) NGM utasítás módosításáról szóló 40/2011. (XII. 20.) 
NGM utasítás,

13. miniszteri biztos kinevezéséről szóló 38/2011. (XII. 2.) NGM utasítás,
14. a nemzetgazdasági miniszter rendelkezése alatt álló központi költségvetési előirányzatok és finanszírozási 

kiadások kezelésének eljárási rendjéről szóló 7/2011. (II. 8.) NGM utasítás módosításáról szóló 37/2011. (XI. 25.) 
NGM utasítás,

15. a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 29/2011. (IX. 9.) NGM utasítás módosításáról szóló 33/2011. (IX. 30.) 
NGM utasítás,

16. a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2010. (X. 5.) NGM utasítás 
módosításáról szóló 32/2011. (IX. 30.) NGM utasítás,

17. miniszteri biztos kinevezéséről szóló 29/2011. (IX. 9.) NGM utasítás,
18. az iparügyekért felelős miniszter által vezetett minisztériumban működő, a megfelelőségértékelő szervezeteket 

kijelölő bizottságról, valamint a  megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységével kapcsolatos hatósági 
döntések előkészítésének és meghozatalának rendjéről szóló 6/2011. (II. 15.) NGM utasítás módosításáról szóló 
18/2011. (V. 23.) NGM utasítás,

19. a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2010. (X. 5.) NGM utasítás 
módosításáról szóló 11/2011. (III. 25.) NGM utasítás,

20. a nemzetgazdasági miniszter rendelkezése alatt álló központi költségvetési előirányzatok és finanszírozási 
kiadások kezelésének eljárási rendjéről szóló 7/2011. (II. 8.) NGM utasítás módosításáról szóló 10/2011. (III. 18.) 
NGM utasítás,

21. az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2010. (XII. 16.) NGM utasítás.

6. §  Hatályát veszti:
1. a befogadó nemzeti támogatás ágazati feladatainak előkészítéséről, megtervezéséről, illetve végrehajtásáról 

szóló 4/2006. (III. 19.) GKM utasítás,
2. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és a  GKM Gazdasági Igazgatóság beszerzéseinek lebonyolításáról 

szóló 7/2004. (IV. 29.) GKM utasítás.

7. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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HIRDETMÉNYEK

Felhívjuk t. hirdetőink figyelmét arra, hogy az érvénytele
nített 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: 7952721; fax: 
7950295.

Magyar Közlöny Lap és Könyvkiadó

1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. Fax: 2665099.

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 megrendelő
levél dátumát feltüntetni, ami az esetek többségében nem fedi 
a valós helyzetet.

Sajnálattal közöljük egyúttal, hogy a beérkező megrendelé
seket 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. érvény-
telenítése egységesen 22 737 Ft, melyet a kiadó a megjelenést 
követően kiszámláz.

(A Szerkesztőség)

Érvénytelenített iratok 
(alfabetikus sorrendben)

Az Allianz Hungária Zrt. bejelentése:

2197701–2197750

2046951–2047000

2046901–2046950

2161751–2161800

sorszámú nyugtatömbjeinek használata 2014. július 11től 
érvénytelen.

*

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (1075 Budapest, 
Rumbach Sebestyén u. 19–21.) bejelentései:

UK1NA 9737351–9737400 UK1NA 9739551–9739600

UK1NA 9743101–9743150 UK1NA 9743451–9743500

UK1NA 9745651–9745700 UK1NA 9747251–9747300

UK1NA 9758301–9758350 UK1NA 9753701–9753750

UK1NA 9753851–9753900 UK1NA9754901–9754950

UK1NA 9755051–9755100 UK1NA 9755201–9755250

UK1NA 9756451–9756500 UK1NA 9756501–9756550

UK1NA 9756551–9756600 UK1NA 9756601–9756650

UK1NA 9756651–9756700 UK1NA 9756701–9756750

UK1NA 9760151–9760200 UK1NA 9471701–9471750

UK1NA 9471851–9471900 UK1NA 9471951–9472000

UK1NA 9479751–9479800 UK1NA 9481501–9481550

UK1NA 9482951–9483000 UK1NA 9483951–9484000

UK1EA 9770901–9770950 UK1EA 9771301–9771350

UK1EA 9773801–9773850 UK1EA 9774901–9774950

sorszámú készpénzfizetési számla és nyugtatömbök 
(megszűnt ügynöki szerződéses partner, az ITON Kft. nyilat
kozata alapján) elvesztek, használatuk 2014. május 23tól 
érvénytelen;

valamint

YK2EB 6612401–6612420

sorszámú készpénzfizetési számlatömböt eltulajdonították, 
használata 2014. június 2tól érvénytelen;

valamint

UK1EA 9946521–9946540

YK2EB 6567961–6567980

sorszámú készpénzfizetési számlatömböket eltulajdoní
tották, használatuk 2014. június 10től érvénytelen;

valamint

UK1EA 9486441–9486460

sorszámú készpénzfizetési számlatömböt eltulajdonították, 
használata 2014. június 16tól érvénytelen;

valamint

UK1EA 9487241–9487260

sorszámú készpénzfizetési számlatömböt eltulajdonították, 
használata 2014. június 23tól érvénytelen;

és

YK2EB 6579181–6579200

sorszámú készpénzfizetési számlatömböt eltulajdonították, 
használata 2014. július 2tól érvénytelen.

*
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A Groupama Garancia Biztosító Zrt. bejelentései:

4671121–4671150

sorszámú nyugtatömb használata 2014. június 11-től 
érvénytelen;

és

4695121–4695150

sorszámú nyugtatömb használata 2014. július 4-től 
érvénytelen.

Helyesbítés

A Nemzetgazdsági Közlöny 2014. évi 6. számában az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztárra vonatkozó adatok helyesen a 
következők:

A tagdíjbevételek pénztári tartalékok közötti megosztásának arányszámai:

2013. 01. 01.-2013. 12. 31. Fedezeti tartalék Működési tartalék Likviditási tartalék

0–10 000 Ft/év-ig 90,0% 9,9% 0,1%

10 001–120 000 Ft/év-ig 94,0% 6,0% 0,0%

120 001 Ft/év-től 97,5% 2,5% 0,0%
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II. GAZDASÁG

JOGSZABÁLYOK 22/2014. (VI. 27.)  
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(XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar 
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június 30. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállal-
kozók jegyzékéről  ........................................................................................... 1560
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A nemzetgazdasági miniszter 22/2014. (VI. 27.) NGM rendelete
a lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet módosításáról

A kereskedelemről szóló 2005.  évi CLXIV.  törvény 12.  § (4)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 19.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés c) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
[A szolgáltatónak a Kertv. 6/C. § (1) bekezdése szerinti, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak (a továbbiakban: 
Hivatal) benyújtandó bejelentése – a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 
szóló 2009. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szolgtv.) meghatározott adatokon túl – tartalmazza]
„c) az a) pont szerinti telephelyen (fióktelepen) tartott lovak számát, valamint amennyiben a szolgáltató a szolgáltatásba 
bevont lovat nem az a) pont szerinti telephelyen (fióktelepen) tartja, annak a telephelynek (fióktelepnek) a címét, ahol 
a szolgáltatásba bevont lovat tartják,”

 (2) Az R. 2. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A szolgáltatónak a Kertv. 6/C. § (1) bekezdése szerinti, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak (a továbbiakban: 
Hivatal) benyújtandó bejelentése – a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 
szóló 2009. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szolgtv.) meghatározott adatokon túl – tartalmazza]
„g) a szolgáltatásba bevont, a lófélék egyedeinek azonosításáról szóló jogszabály szerint azonosított és lóútlevéllel 
ellátott lovak azonosító számának vagy életszámának és nevének felsorolását, valamint”

2. § (1) Az R. 13. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A lovas szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató telephelyének (fióktelepének) meg kell felelnie az  alábbi 
követelményeknek:]
„a) a szolgáltatásba bevont ló:
aa) a lófélék egyedeinek azonosításáról szóló jogszabály szerint azonosított és lóútlevéllel rendelkezik,
ab) megfelel a vonatkozó állategészségügyi szabályoknak,
ac) legalább négyéves, lovasterápia és a fogyatékos személynek nyújtott lovas szolgáltatás esetében legalább ötéves, 
és
ad) a szolgáltatás igénybe vevőjének lovagoltatásával járó tevékenység esetén az adott szolgáltatásnak megfelelő 
alkalmasságot igazoló hatályos hatósági bizonyítvánnyal is rendelkezik,”

 (2) Az R. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  telephelyen (fióktelepen) a  vendégek számára jól látható helyen ki kell függeszteni a  Hivatal által történt 
nyilvántartásba vételt igazoló hivatalos iratot vagy annak másolatát, valamint a  szolgáltatásban részt vevő lovak 
azonosító számának vagy életszámának és nevének felsorolását.”

3. §  Az R. 13/A. § (2) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„A NÉBIH tenyésztési hatósági jogkörében elvégzi a  lovak alkalmasságának vizsgálatát és annak eredményéről 
hatósági bizonyítványt állít ki, mely tartalmazza a lovak azonosító számát vagy életszámát is.”

4. § (1) Az R. 14. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet módosításáról szóló 31/2013. (VIII. 9.) 
NGM rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésekor már működő szolgáltatónak a Hivatalnál az e rendelet Módr. 
által megállapított]
„b) 2. § (1) bekezdés b) és g) pontja szerinti feltétel teljesítéséről szóló bejelentést 2014. december 31-ig kell megtennie,
c) 13/A. § (1) bekezdés szerinti feltétel teljesítéséről szóló bejelentést legkésőbb 2014. december 31-ig kell megtennie.”

 (2) Az R. 14. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet módosításáról szóló 22/2014. (VI. 27.) 
NGM rendelet (a  továbbiakban: Módr2.) hatálybalépésekor már működő szolgáltatónak a Hivatalnál az e  rendelet 
Módr2. által megállapított 2. § (1) bekezdés c) és g) pontja szerinti adatokról a bejelentést 2014. december 31-ig kell 
megtennie.”

 (3) Az R. 14. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A Módr2. hatálybalépését követően a szakmai gyakorlat igazolásánál
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a) megfelelő FEOR számmal azonosított
aa) lovas túravezető,
ab) szakképzett edző, sportszervező, -irányító (lovasedző)
munkakörökben betöltött időtartamra vagy a foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony esetében a foglalkoztatás 
időtartamára vonatkozó igazolás, valamint
b) a lovas turizmus és a lovassport országos szakmai szervezete által kiállított igazolás
vehető figyelembe.”

 (4) Az R. 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Módr. hatálybalépésekor már működő szolgáltatónak a 13. § (2) bekezdése és a 13/A. § (1) bekezdése szerinti 
követelménynek 2015. január 1-jétől kell megfelelnie.”

 (5) Az R. 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  Módr. hatálybalépésekor már működő szolgáltatónak 2015. január 1-jétől kell megfelelnie a  Módr.-rel 
megállapított 13.  § (1)  bekezdés a) és g)  pontja alapján megváltozott követelményeknek azzal, hogy nem kell 
megfelelni azon követelményeknek, melyeket a Módr2. alapján már nem kell teljesíteni.”

 (6) Az R. 14. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A Módr2. által megállapított 1. Melléklet A) rész 1.3. pontja nem alkalmazandó azon lovak megismételt alkalmassági 
vizsgálata során, melyekre a szolgáltató 2019. december 31-ig már megszerezte a 13/A. § (3) bekezdésében előírt 
alkalmasságot tanúsító hatósági bizonyítványt.”

 (7) Az R. 14. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5b) A Módr2. által megállapított 1. Melléklet B) rész 1.5. pontja nem alkalmazandó azon lovak megismételt alkalmassági 
vizsgálata során, melyekre a szolgáltató 2020. december 31-ig már megszerezte a 13/A. § (3) bekezdésében előírt 
alkalmasságot tanúsító hatósági bizonyítványt.”

5. § (1) Az R. 1. Melléklet A) rész 1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.1. A lófélék egyedeinek azonosításáról szóló jogszabály szerint azonosított, lóútlevéllel van ellátva”

 (2) Az R. 1. Melléklet A) része a következő 1.3. ponttal egészül ki:
„1.3. Ismert származás”

6. § (1) Az R. 1. Melléklet B) rész 1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.1. A lófélék egyedeinek azonosításáról szóló jogszabály szerint azonosított, lóútlevéllel van ellátva”

 (2) Az R. 1. Melléklet B) része a következő 1.5. ponttal egészül ki:
„1.5. Ismert származás”

7. §  Hatályát veszti az R. 2. § (2) bekezdésének második mondata.

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
 (2) A 4. § (6) bekezdése és az 5. § (2) bekezdése 2020. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 4. § (7) bekezdése és a 6. § (2) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba.

9. §  A rendelet a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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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. június 1. és 2014. június 30. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről

2014. június 1. és június 30. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által engedélyezett  
és nyilvántartásába bejegyzett utazási vállalkozások 

ALPHA TRAVEL HUNGARY KFT. 
1021 Budapest, Budakeszi út 55/D
tel.: +36-20-371-5581
fax: –
eng. szám: U-001554
Bejegyzés dátuma: 2014. 06. 12.

B2Sky Hungary Kft. 
1165 Budapest, Baross Gábor u. 3. 1. lház. fszt. 1.
tel.: +36-1-8156-747
fax: +36-1-8156-746
eng. szám: U-001551
Bejegyzés dátuma: 2014. 06. 05.

Discovery Holidays Kft.
1077 Budapest, Király u. 51. 2. em. 18/A
tel.: +36-1-321-2391
fax: +36-1-343-4852
eng. szám: U-001552
Bejegyzés dátuma: 2014. 06. 10.

Express Travel International Kft.
1051 Budapest, Vörösmarty tér 2.
tel.: +36-1-235-0901
fax: +36-1-235-0903
eng. szám: U-001550
Bejegyzés dátuma: 2014. 06. 05.

Sirály Utazási Iroda Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 12/A fszt. 9.
tel.: +36-42/504-524
fax: +36-42/504-523
eng. szám: U-001555
Bejegyzés dátuma: 2014. 06. 12.
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Visit Hungary Travel Agency Kft.
1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 11. I. em. 8.
tel.: +36-1-792-4208
fax: +36-1-792-4213
eng. szám: U-001553
Bejegyzés dátuma: 2014. 06. 11.

2014. június 1. és június 30. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartása szerint 
utazásszervező tevékenységet utazásközvetítésre módosítottak az alábbi vállalkozások

SCHOONER Idegenforgalmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, ALMÁSSY TELEP 20. fszt. 2.
tel.: +36-22/502-395
fax: –
eng. szám: R-01490
Változás bejegyzése: 2014. 06. 12.

2014. június 1. és június 30. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartása szerint 
utazásközvetítő tevékenységet utazásszervezésre módosítottak az alábbi vállalkozások

IKESOL Travel Utazásszervezõ Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 34.
tel.: +36-1-214-1063
fax: –
eng. szám: R01176/1995/1999
Változás bejegyzése: 2014. 06. 03.

2014. június 1. és június 30. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából kérelemre 
visszavont engedélyek

HAZA-JÁRÓ Kft.
1085 Budapest, József körút 69.
tel.: +36-1/283-1711
fax: +36-1/285-5476
eng. szám: U-001421
Törölve: 2014. 06. 04.

2014. június 1. és június 30. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából  
– jogszabálysértés miatt – jogerősen törölt, visszavont engedélyű vállalkozások

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

Europe Active Utazásszervező Kft.
1077 Budapest, Wesselényi utca 18. félemelet 8.
tel.: +36-1/785-4040
fax: +36-1/322-2037
eng. szám: U-000773
Törölve: 2014. 06. 18.
Jogerős: 2014. 06. 23.
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III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

KÖZLEMÉNYEK Az Ágazati Részvételt 
Megállapító  
Bizottság határozata

A Vasúti Koalíció Vasútiszállítási Alágazati Párbeszéd Bizottságban 
való részvételi joga, döntési joga és reprezentativitása megszű-
nésének megállapítása  ................................................................................. 1564
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Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozata
a Vasúti Koalíció Vasútiszállítási Alágazati Párbeszéd Bizottságban való részvételi joga, döntési joga  
és reprezentativitása megszűnésének megállapítása

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság a Vasutas Szakszervezetek Szövetsége 2014. április 8. napján kelt 
levelében foglalt információk alapján 2014. április 28. napján megtartott ülésén meghozta az alábbi 

határozatot.

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság megállapítja, hogy a Vasúti Koalíció részvételi joga, döntési joga és 
reprezentativitása a Vasútszállítási Alágazati Párbeszéd Bizottságban megszűnik.

Az eljárási költséget az állam viseli.

Ezen határozat felülvizsgálatát az ÁPBtv. 21. § (6) bekezdése, valamint a közigazgatási eljárás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény 109. §-a alapján a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni, a közlés 
napjától számított 30 napon belül.

Indokolás

Az ágazati szintű szociális párbeszédben való részvétel feltételeit, a tagok jogait és reprezentativitás megállapítását az 
ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény 
(a továbbiakban: ÁPBtv.), a részvétel és a jogosultságok megállapításának részletes szabályait pedig az ágazati 
párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény 
végrehajtásáról szóló 22/2009. (IX. 30.) SzMM rendelet szabályozza.

A 22/2009. (IX. 30.) SzMM rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja értelmében az Ágazati Részvételt Megállapító 
Bizottság hivatalból jár el az ÁPB tagság megszűnésének megállapításával összefüggő ügyben, ha tudomására jut, 
hogy az ÁPBtv. 11. § (2) bekezdésében szereplő valamely feltétel bekövetkezett, amennyiben ilyen ügyben kérelem 
benyújtására nem került sor.

Az ÁPBtv. 11. § (2) bekezdés d) pontja alapján az érdekképviselet ÁPB-tagsága megszűnik, ha valamely, az 
érdekképviseletnek minősüléshez, illetve az ÁPB-ben való részvételhez előírt feltételnek nem felel meg.

Az ÁPBtv. 11. § (3) bekezdése szerint az ÁPB-tagság megszűnését az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság állapítja 
meg, a megszűnés az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozatának jogerőssé válásával következik be.

A rendelkezésre álló bizonyítékok a következők:

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság 2013. január 30-án meghozott 00042-1/2013-4000/5323 iktatószámú 
határozata értelmében az ÁPBtv. szerint a Vasúti Koalíció részvételi joggal, döntési joggal és reprezentativitással 
rendelkezik a Vasútszállítási Alágazati Párbeszéd Bizottságban. A Vasúti Koalíciónak a Pályavasúti Dolgozók 
Szakszervezetéből és a Vasutasok Szakszervezetéből állt.

A Vasutas Szakszervezetek Szövetsége 2014. április 8. napján kelt levelében arról tájékoztatta az Ágazati Részvételt 
Megállapító Bizottságot, hogy a Vasutasok Szakszervezete a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetével kötött, a 
Vasútszállítási Alágazati Párbeszéd Bizottságban történő részvétel feltételeinek elérése érdekében létrehozott Vasúti 
Koalícióra vonatkozó megállapodását 2014. február 19-i hatállyal felmondta. A Vasutas Szakszervezetek Szövetsége a 
felmondásról szóló okiratot 2014. április 8. napján kelt kérelméhez csatolta.
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Figyelemmel arra, hogy a Vasúti Koalícióra vonatkozó megállapodás felmondásra került, az Ágazati Részvételt 
Megállapító Bizottság megállapítja, hogy a Vasúti Koalíció részvételi joga, döntési joga és reprezentativitása az ÁPBtv. 
11. § (2) bekezdés d) pontja szerint a Vasútszállítási Alágazati Párbeszéd Bizottságban jelen határozat jogerőssé 
válásával megszűnik.

Budapest, 2014. április 30.

  Dr. Kovács Géza s. k.,
  Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság elnöke



A szerkesztésért felel a Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzetgazdasági Közlöny Szerkesztősége. 
Szerkesztőség: 1051 Budapest, József nádor tér 2–4., telefon: 795-2721; fax: 795-0295. 
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 1085 Bp., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu 
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.
Hirdetések felvétele a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál (1085 Bp., Somogyi Béla utca 6.) történik. 
Amennyiben a megrendelő a hirdetésében emblémát is kíván alkalmazni, tartozik azt fotózásra alkalmas módon 
megrendeléséhez mellék elni. 
HU ISSN 2062-4794


	I. PÉNZÜGY
	2014. évi XXII. törvény
	a reklámadóról*

	2014. évi XXXIII. törvény
	az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról*

	2014. évi XXIV. törvény
	az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás kihirdetéséről*

	A Kormány 153/2014. (VI. 18.) Korm. rendelete
	az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 159/2014. (VI. 30.) Korm. rendelete
	az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról és a hitelintézetek likviditási szintjének meghatározásáról, valamint devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 366/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet hatályon k

	A nemzetgazdasági miniszter 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelete
	a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről

	A Magyar Nemzeti Bank elnökének 23/2014. (VI. 24.) MNB rendelete
	a jegybanki alapkamat mértékéről

	A Magyar Nemzeti Bank elnökének 24/2014. (VI. 27.) MNB rendelete
	a hitelintézetek rövidtávú likviditási fedezeti követelményeiről

	A nemzetgazdasági miniszter 18/2014. (VII. 4.) NGM utasítása 
	egyes nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó utasítások hatályon kívül helyezéséről
	HIRDETMÉNYEK


	II. GAZDASÁG
	A nemzetgazdasági miniszter 22/2014. (VI. 27.) NGM rendelete
	a lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet módosításáról

	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. június 1. és 2014. június 30. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási 


	III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY
	Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottsághatározata
	a Vasúti Koalíció Vasútiszállítási Alágazati Párbeszéd Bizottságban való részvételi joga, döntési joga és reprezentativitása megszűnésének megállapítása



