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A nemzetgazdasági miniszter 30/2015. (XI. 19.) NGM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet 
módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 14. alpontjában és a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 3. §-a a következő s) és t) ponttal egészül ki:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében]
„s) az 1. mellékletben foglalt táblázat 15. sora alapján a 702/2014/EU bizottsági rendelet I. és II. fejezete, valamint 
21. cikke szerinti tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás,
t) az  1.  mellékletben foglalt táblázat 15. sora alapján a  702/2014/EU bizottsági rendelet I. és II. fejezete, valamint 
22. cikke szerinti tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás”
(nyújtható.)

2. §  A Rendelet 1. alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 38. sora alapján nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek:
a) az innováció keretfeltételeinek javítása, üzleti és társadalmi innovációs készségek fejlesztése,
b) transznacionális vízgazdálkodás és árvízvédelem,
c) a természeti és kulturális örökség, valamint az erőforrások fenntartható használata,
d) ökológiai folyosók helyreállítása és menedzsmentje,
e) felkészülés a katasztrófakockázatok kezelésére,
f ) környezetbarát és biztonságos közlekedési rendszerek fejlesztése,
g) az energiabiztonság és energiahatékonyság javítása,
h) jelentősebb társadalmi kihívások kezelésére szolgáló intézményi kapacitások növelése.
(2) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 39. sora alapján nyújtható állami támogatásnak minősülő jogcímek:
a) vállalkozói kompetenciák és készségek javítása, az innovációs rendszerek szereplői közötti fenntartható kapcsolatok 
javítása,
b) energiahatékonyság növelését és a  megújuló energiaforrások használatát támogató stratégiák, megoldások 
kidolgozása,
c) területi alapú, alacsony széndioxid-kibocsátású energiatervezési stratégiák támogatása,
d) mobilitás tervezési kapacitások fejlesztése a funkcionális városi területeken az alacsonyabb szén-dioxid kibocsátás 
érdekében,
e) természeti és kulturális örökség, erőforrások védelme, fenntartható használata,
f ) funkcionális városi területek környezetgazdálkodásának fejlesztése,
g) regionális személyszállítási és áruszállítási rendszerek tervezése és koordinációja.”

3. § (1) A Rendelet 4. § (2) bekezdése a következő 19a. ponttal egészül ki:
(A II. fejezet alkalmazásában:)
„19a. fiatal mezőgazdasági termelő: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 34. pontja szerinti termelő;”

 (2) A Rendelet 4. § (2) bekezdése a következő 64a. ponttal egészül ki:
(A II. fejezet alkalmazásában:)
„64a. tanácsadás: a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 45. pontja szerinti tanácsadás;”

4. §  A Rendelet 5. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az általános forgalmi adó (áfa) nem támogatható, kivéve, ha az áfára vonatkozó nemzeti jogszabályok értelmében 
nem igényelhető vissza.”
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5. §  A Rendelet 7. §-a a következő f ) és g) ponttal egészül ki:
(E fejezet alapján)
„f ) a 23. és 24. alcím szerinti támogatások esetén 2021. június 30-ig,
g) mezőgazdasági csekély összegű támogatások esetén 2021. június 30-ig”
(lehet támogatási döntést hozni.)

6. §  A Rendelet a következő 4/A. alcímmel egészül ki:
„4/A. Mezőgazdasági csekély összegű támogatás
8/A. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 
hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: 
támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 15 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe 
véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.
(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély 
összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
(3) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) és (3) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett 
az  a  vállalkozás, amely az  igényelt támogatást az  1408/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott kivételek szerint használná fel.
(4) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében  
– a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel – az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások 
az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 3.  cikk (2)  bekezdésében rögzített alkalmazandó felsőhatárig halmozhatók 
az  utóbbi tevékenység(ek)re tekintettel nyújtott csekély összegű támogatásokra, feltéve, ha biztosítva van, hogy 
az  elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az  1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján 
nyújtott csekély összegű támogatásban.
(5) A  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint a  halászati és akvakultúra 
ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében – a  mezőgazdasági termelő ágazatra 
tekintettel – az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendeletben rögzített felsőhatárig halmozhatók 
az utóbbi tevékenységekre, tekintettel a 717/2014/EU bizottsági rendelettel összhangban nyújtott csekély összegű 
támogatásokra, feltéve, ha biztosítva van, hogy az  elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön 
a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.
(6) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés 
vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az  így halmozott összeg meghaladná a  csoportmentességi 
rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási 
intenzitást vagy összeget.
(7) A  csekély összegű támogatások nyújtásával kapcsolatos eljárásokra az  Atr. 11. és 11/A.  §-ában foglaltak 
az irányadóak.”

7. §  A Rendelet a következő 23. és 24. alcímmel egészül ki:
„23. Tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás
40/A. § (1) A tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában 
a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.
(2) A támogatás keretében elszámolható:
a) a szakképzéshez és a készségek elsajátításához kapcsolódó tevékenységek – többek között tanfolyamok, workshopok 
és személyre szabott tanácsadás –, valamint demonstrációs és tájékoztatási tevékenységek megszervezése kapcsán 
felmerülő költségek; 
b) a résztvevők utazási és szállásköltségei, valamint napidíja;
c) a résztvevők távolléte során szükséges helyettesítéssel kapcsolatos költség;
d) a beruházásokhoz kapcsolódó demonstrációs projektek esetében:
da) ingatlan építése, szerzése – a lízinget is beleértve – vagy fejlesztése; földterület esetében a támogatás mértéke 
nem haladhatja meg az adott művelethez kapcsolódó elszámolható költségek teljes összegének 10%-át;
db) gépek és berendezések vásárlása vagy lízingelése, az adott eszköz piaci értékének erejéig;
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dc) a  da) és a  db)  alpontban meghatározott kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az  építészek, 
mérnökök díjai, tanácsadási díjak, a környezeti és a gazdasági fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadással kapcsolatos 
díjak, ideértve a  megvalósíthatósági tanulmányok díjait; a  megvalósíthatósági tanulmányok költségei abban 
az esetben is elszámolható kiadásnak minősülnek, ha a tanulmányok eredményei alapján nem merülnek fel a da) és 
a db) alpont szerinti kiadások;
dd) számítógépes szoftver beszerzése vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licenciák, szerzői jogok és védjegyek 
megszerzése.
(3) A (2) bekezdés d) pontjában meghatározott demonstrációs projektek esetében a támogatás maximális összege 
egy 3 pénzügyi évet felölelő időszakban nem haladhatja meg a 100 000 eurót.
(4) A  (2)  bekezdés d)  pontjában meghatározott költségek csak a  demonstrációs projekt céljaira való használatuk 
mértékéig és idejére számolhatók el. Csak a  demonstrációs projekt időtartamának megfelelő – az  általánosan 
elfogadott számviteli alapelveknek megfelelően kiszámított – értékcsökkenési ráfordítások minősülnek elszámolható 
költségnek.
(5) A (2) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott támogatások nem foglalhatnak magukban a kedvezményezettek 
számára folyósított közvetlen kifizetéseket, ezen pontokban meghatározott támogatásokat a  tudástranszfert vagy 
a tájékoztatási tevékenységet megvalósító szolgáltató számára kell kifizetni.
(6) A  tudástranszferre irányuló és tájékoztatási tevékenységeket végző szerveknek a  személyzet képesítése és 
a rendszeres képzés vonatkozásában rendelkezniük kell a feladatok ellátásához szükséges megfelelő kapacitásokkal. 
Ezeket a  tevékenységeket mérettől függetlenül termelői csoportok vagy más szervezetek is végezhetik. 
A  tevékenységekhez való hozzáférésnek nem szabható feltételéül az  e  csoportokban vagy szervezetekben való 
tagság. A  tagsággal nem rendelkező személyek által az  igazgatási költségekhez fizetett hozzájárulás kizárólag 
az (1) bekezdésben szereplő tevékenységekhez kapcsolódhat.
(7) A támogatásnak – objektív módon meghatározott feltételek mellett – az érintett területen működő valamennyi 
támogatható vállalkozás számára hozzáférhetőnek kell lennie.
(8) A támogatást csak kis- és középvállalkozások számára lehet nyújtani.
24. A tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás
40/B.  § (1) A  tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: 
támogatás) esetén a támogatási összeg tanácsadásonként legfeljebb 1500 euró.
(2) A  tanácsadásnak az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/
EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke szerinti uniós vidékfejlesztési prioritások közül legalább egyhez 
kapcsolódnia kell, és a következő elemek közül legalább egyre ki kell terjednie:
a) a  közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a  352/78/EGK, a  165/94/EK,  
a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. cím I. fejezetében meghatározott, 
jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményekből vagy az ugyanott szereplő, a jó mezőgazdasági és környezeti 
állapotra vonatkozó előírásokból következő kötelezettségek;
b) adott esetben a  közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a  mezőgazdasági 
termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a  637/2008/EK 
és a  73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) III. cím  
3. fejezetében meghatározott, az éghajlatra és a környezetre kedvező hatást gyakorló mezőgazdasági gyakorlatok 
és az  1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4.  cikk (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott 
mezőgazdasági terület fenntartása;
c) a korszerűsítést, a versenyképesség fokozását, az ágazati integrációt, az innovációt, a piacorientáltságot, valamint 
a vállalkozásösztönzést szolgáló intézkedések;
d) a  2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 11.  cikk (3)  bekezdésében foglaltak végrehajtása céljából 
a tagállamok által meghatározott követelmények;
e) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 55.  cikkének 
végrehajtása céljából a  tagállamok által megállapított követelmények és különösen a  peszticidek fenntartható 
használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK  
európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikkében meghatározott, az integrált növényvédelemre vonatkozó általános 
elveknek való megfelelés;
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f ) a munkahelyi vagy a mezőgazdasági üzemhez kapcsolódó biztonsági előírások;
g) szaktanácsadás – beleértve a  gazdasági és környezeti fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadást is – olyan 
mezőgazdasági termelők számára, akik első alkalommal kezdenek gazdálkodásba;
h) a tanácsadás kiterjedhet az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében megállapítottak 
szerint, az éghajlatváltozás mérséklésével és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással, a biológiai sokféleséggel 
és a vízvédelemmel kapcsolatos egyéb kérdésekre, a mezőgazdasági üzem gazdasági és környezeti teljesítményével, 
többek között a  versenyképességi szempontokkal kapcsolatos kérdésekre, a  rövid ellátási láncok kialakításához, 
az ökológiai gazdálkodáshoz, valamint az állattenyésztés egészségügyi aspektusaihoz kapcsolódó kérdésekre is.
(3) A  támogatás nem foglalhat magában a  kedvezményezettnek teljesített közvetlen kifizetéseket. A  támogatást 
a tanácsadási szolgáltatás nyújtója részére kell kifizetni.
(4) A  tanácsadási szolgáltatás nyújtására kijelölt szerveknek a  személyzet képesítése és a  rendszeres képzés 
vonatkozásában rendelkezniük kell a  feladatok ellátásához szükséges megfelelő kapacitásokkal. A  szolgáltatást 
termelői csoportok vagy más szervezetek is nyújthatják, méretüktől függetlenül.
(5) A támogatásnak – objektív módon meghatározott feltételek mellett – az érintett területen működő valamennyi 
támogatható vállalkozás számára hozzáférhetőnek kell lennie. Amennyiben a  tanácsadási szolgáltatást termelői 
csoportok vagy szervezetek nyújtják, a szolgáltatáshoz való hozzáférésnek nem szabható feltételéül az e csoportokban 
vagy szervezetekben való tagság. A  tagsággal nem rendelkező személyek által az  érintett csoport vagy szervezet 
igazgatási költségeinek fedezése céljából fizetett hozzájárulás mértékének a  tanácsadási szolgáltatás nyújtásának 
költségeire kell korlátozódnia.
(6) A támogatást csak kis- és középvállalkozások számára lehet nyújtani.”

8. §  A Rendelet 43. §-a a következő i) ponttal egészül ki:
(E rendelet)
„i) 1.  mellékletben foglalt táblázat 15. sora az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének 
alkalmazásában a  mezőgazdasági és az  erdészeti ágazatban, valamint a  vidéki térségekben nyújtott támogatások 
bizonyos kategóriáinak a  belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU 
bizottsági rendelet (HL L 193., 2014.7.1., 1. o.) I. és II. Fejezete, valamint 21–22. cikke”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

9. §  A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

10. §  A Rendelet
  1. 3.  § a)–r)  pontjában, 4.  § (3)  bekezdésében és 43.  § a)–h)  pontjában az „1.  melléklet” szövegrész helyébe 

az „1. mellékletben foglalt táblázat” szöveg,
  2.  3. § j) pontjában és 43. § c) pontjában a „28., 35.” szövegrész helyébe a „28., 35., 38–39.,” szöveg,
  3.  3. § l) pontjában és 43. § g) pontjában a „pontja” szövegrész helyébe a „pontja és a 22. sor c) pontja” szöveg,
  4.  5.  § (1)  bekezdésében az  „1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet” szövegrész helyébe 

az „1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 702/2014/EU bizottsági rendelet” szöveg,
  5.  5. § (4) bekezdés a) pontjában a „7., 8., 10–14., 17., 19. és 20.” szövegrész helyébe a „4., 4/A., 7., 8., 10–14., 17., 19., 

20.” szöveg,
  6.  5. § (4) bekezdés c) pontjában a „részére” szövegrész helyébe a „részére a 4. alcím szerinti támogatás, illetve 

a 4/A. alcím szerinti” szöveg,
  7.  5.  § (5)  bekezdésében a  „651/2014/EU bizottsági rendelet alapján” szövegrész helyébe a  „651/2014/EU 

bizottsági rendelet, valamint a 702/2014/EU bizottsági rendelet alapján” szöveg,
  8.  5. § (5) bekezdésében a „(2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(2) bekezdésében, valamint a 702/2014/EU 

bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében” szöveg,
  9.  43. §-ában az „E rendelet” szövegrész helyébe az „Az” szöveg,
10.  1.  mellékletében foglalt táblázat F:35 mező a)  pontjában a „turisztikai” szövegrész helyébe „turisztikai és 

vendéglátási” szöveg,
11.  1.  mellékletében foglalt táblázat H:34 mezőjében az  „alapján” szövegrész helyébe az  „ , előirányzat-

átcsoportosítás alapján” szöveg,
12.  1. mellékletében foglalt táblázat G:35 mezőjében a „szervezet” szövegrész helyébe a „szervezet, szövetkezet” 

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

12. §  Ez a rendelet
a) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének alkalmazásában a  mezőgazdasági és 

az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső 
piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU rendelet,

b) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  mezőgazdasági ágazatban nyújtott 
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági 
rendelet,

c) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 106.  cikke (2)  bekezdésének az  általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában 
nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 30/2015. (XI. 19.) NGM rendelethez

1. melléklet a .../2015. NGM rendelethez

1. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 12a.  sorral egészül ki:

(Áht. Azonosító Címnév Alcímnév Jogcímcsoport 
név Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításának 

módja Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 
módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete)

12a 355284 Munkavédelmi célú támogatás Az előirányzat célja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés támogatása. költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet pályázati úton előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

A kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata.

- - -

"
2. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 16.  sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Áht. Azonosító Címnév Alcímnév Jogcímcsoport 
név Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításának 

módja Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 
módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete)

 

"

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

"

-

Az előirányzat fedezetet biztosíthat
a) a fejlesztést megalapozó megvalósíthatósági tanulmányok és 
rendezési tervek, koncepciók, projektek kidolgozására,
b) turisztikai terület- és termékfejlesztés támogatására,
c) turisztikai, illetve a turizmus szempontjából jelentős beruházások, 
infrastrukturális fejlesztések és szolgáltatások támogatására,
d) turisztikai beruházások létrehozására és a meglévő kapacitások 
bővítésére,
e) a turisztikai szakemberképzés támogatására, bármely államilag 
elismert vagy akkreditált turisztikai képzést szervező és folytató 
szervezetnek a képzés érdekében szükséges oktatási anyagok, 
segédanyagok finanszírozására, a gyakorlati képzés támogatására, 
f) szállodák és vendéglátóhelyek, valamint más turisztikai szolgáltatók 
környezetvédelmi és minőségbiztosítási programjainak támogatására,
g) az Európai Unió forrásaiból meghirdetett programokban és 
nemzetközi szervezetekben való részvétel támogatására,
h) a turisztikai termékfejlesztési beruházásokhoz igénybe vett hitel 
kamatterhének támogatására,
i) a turizmussal összefüggő marketing és promóciós tevékenység és az 
ehhez kapcsolódó személyi és tárgyi kiadások finanszírozására bel- és 
külföldön,
j) az országos, regionális és nemzetközi hatókörű, a turisztikai 
kínálatot bővítő rendezvények, fesztiválok, nemzeti emléknapok 
megvalósításának támogatására,
k) a természeti és kulturális értékek megőrzésének támogatására, 
valamint az épített örökség helyreállítására,
l) alkotóművészeti, előadó-művészeti, múzeumi, könyvtári, levéltári, 
közművelődési vagy örökségvédelmi-műemlékvédelmi 
tevékenységekre, 
m) turisztikai tevékenységet folytató kis- és középvállalkozások 
részére tanácsadáshoz nyújtott támogatásra, 
n) turisztikai tevékenységet folytató induló vállalkozások fejlesztésére,
o) turisztikai tevékenységet folytató vállalkozások munkavállalóinak 
képzésére,
p) regionális turisztikai feladatokhoz kapcsolódó információs rendszer 
működtetésére és fejlesztésére,
q) az MT Zrt.  marketing és működési költségeinek fedezésére,
r) szúnyoggyérítéssel kapcsolatos feladatok turisztikailag frekventált 
területeken történő támogatására,
s) más jogszabályban vagy a Kormány által meghatározott egyéb 
turizmusfejlesztési célok végrehajtására,
t) turisztikai tevékenységet folytató kis- és középvállalkozások 
vásárokon való részvételére,
u) nemzeti ünnephez és nemzeti emléknaphoz kapcsolódó 
közszolgáltatási célú rendezvényszervezésére, melyek megvalósítására 
kiemelkedően magas látogatószámú vidéki célterületeken kerül sor,
v) előirányzathoz kapcsolódó feladatok elvégzéséért járó díj 
kifizetésére,
w) az előirányzathoz kapcsolódó peres eljárásban bírósági ítélet vagy 
végzés alapján kártérítés fizetési kötelezettség kifizetésére,
x) egyéb turisztikai és vendéglátási szakágazattal kapcsolatos 
kiadásokra.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó 
költségeket is.

16. 347784 Turisztikai célelőirányzat

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata,
b) zálogjog,   
c) garancia,
d) kezesség,
e) óvadék.

- igénybe vehető -
természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil 
szervezet, szövetkezet, helyi önkormányzat, köztestület, költségvetési 
szerv

pályázati úton, egyedi döntés,
előirányzat-átcsoportosítás 
alapján

előleg biztosítható

”
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1. melléklet a .../2015. NGM rendelethez

"

3. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 18.  sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Áht. Azonosító Címnév Alcímnév Jogcímcsoport 
név Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításának 

módja Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 
módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete)

egyedi döntés alapján előleg biztosítható -

A kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata. 

visszterhes polgári jogi 
szerződés alapján - - -

"

4. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 22.  sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Áht. Azonosító Címnév Alcímnév Jogcímcsoport 
név Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításának 

módja Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 
módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete)

természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil 
szervezet, helyi önkormányzat, köztestület, társasház, lakásszövetkezet pályázati úton

gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, helyi 
önkormányzat, köztestület, költségvetési szerv

egyedi döntés, előirányzat-
átcsoportosítás alapján

"

-

igénybe vehetőelőleg biztosítható -

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata,
b) zálogjog,   
c) garancia,
d) kezesség,
e) óvadék.

-

Az előirányzat fedezetet biztosíthat
a) a területfejlesztési intézményrendszeri feladatokra
aa) a megyei önkormányzatok,
ab) a regionális fejlesztési ügynökségek,
ac) a térségi fejlesztési tanácsok részére 
a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 
törvényben meghatározott feladatokhoz kapcsolódó tevékenységeikhez 
és egyes szakmai projektjeik végrehajtásához, kivéve a kiemelt 
térségek fejlesztési programjainak végrehajtásához kapcsolódó 
projekteket és feladatokat;
b) területfejlesztési szakmai háttérfeladatokra
ba) a Széchenyi Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság működéséhez és szakmai programjainak megvalósításához, 
kivéve a kiemelt térségek fejlesztési programjainak végrehajtásához 
kapcsolódó projekteket és feladatokat, 
bb) a Lechner Lajos Tudásközpont Országos Területfejlesztési és 
Területrendezési Információs Rendszer működéséhez és szakmai 
feladatai ellátásához,
c) a Kincstár korábbi évek területfejlesztési pályázati rendszereivel 
kapcsolatos tevékenységének finanszírozásához, valamint
d) egyéb területfejlesztési, fejlesztéspolitikához kapcsolódó feladatok 
ellátásához, kivéve a kiemelt térségek fejlesztési programjainak 
végrehajtásához kapcsolatos projekteket és feladatokat.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó 
költségeket is.

helyi önkormányzat, gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács, 
Balaton Fejlesztési Tanács, Tokaj  Borvidék Fejlesztési Tanács, 
költségvetési szerv

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

- -18. 346706

"

"

22. 347995 Gazdasági Zöldítési Rendszer

Területfejlesztéssel összefüggő feladatok

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

-

Az előirányzat fedezetet biztosíthat
a) a kibocsátás-csökkentést és az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást célzó kutatás és fejlesztés, valamint demonstrációs 
projektek finanszírozására,
b) a megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés 
fejlesztésére és energiahatékonyság növelésére,
c) az alacsony kibocsátású közlekedésre és tömegközlekedési 
eszközökre történő átállás ösztönzésére,
d) a Zöld Klíma Alap részére tett nemzeti felajánlás 50%-ának 
teljesítésére,
e)  a kezelésével és működtetésével járó költségekre.

”
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5. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 38-41.  sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Áht. Azonosító Címnév Alcímnév Jogcímcsoport 
név Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre Támogatás biztosításának 

módja Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás 
módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete)

38. 342873

Az előirányzat fedezetet biztosít
a) az európai területi együttműködési célkitűzés keretében 
megvalósuló Duna Transznacionális Együttműködési Programban 
történő eredményes magyarországi részvételhez, 
b) a Duna Transznacionális Együttműködési Program keretében 
meghirdetett pályázatokon nyertes projektek 
ba) központi költségvetési szerv hazai kedvezményezettje esetén a 
projektrész teljes költségvetésének 15,0%-át, nem központi 
költségvetési szerv hazai kedvezményezettje esetén pedig a projektrész 
teljes költségvetésének 10,0%-át meg nem haladó hazai 
társfinanszírozásához, 
bb) hazai kedvezményezett projektjéhez nyújtott európai uniós 
hozzájárulás 30,0%-át meg nem haladó megelőlegezéséhez,
c) a tagállami helytállási kötelezettségből adódó visszafizetések 
teljesítéséhez,
d) az előirányzat kezelésével és működtetésével járó költségekhez.

Helyi önkormányzat, költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil 
szervezet, szövetkezet, egyház, köztestület, irányító hatóság. 
A hazai társfinanszírozás esetén a Duna Transznacionális 
Együttműködési Program keretében meghirdetett pályázatokon nyertes 
projektek hazai kedvezményezettje, azzal, hogy az a kedvezményezett 
részesülhet költségvetési támogatásban, aki rendelkezik 
devizaszámlával és vállalja, hogy ha szabálytalanság esetén az uniós 
hozzájárulás visszafizetendő részét a vezető kedvezményezett részére 
határidőre nem fizeti vissza, ezen összeget a hitelesítési tevékenységre 
kijelölt szervezet részére az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti késedelmi kamattal 
növelten fizeti vissza. Megelőlegezés tekintetében a Duna 
Transznacionális Együttműködési Program keretében meghirdetett 
pályázatokon nyertes projektek hazai kedvezményezettje, azzal, hogy 
nem központi költségvetési szerv az államháztartásért felelős miniszter 
előzetes egyetértésével akkor részesülhet megelőlegezésben, ha a 
projektrész elszámolható összköltsége eléri vagy meghaladja az 550 
ezer eurót. 

Pályázati úton, egyedi döntés 
alapján, előirányzat-
átcsoportosítás alapján.
Hazai társfinanszírozás esetén 
külön pályáztatás nélkül, 
megelőlegezés esetén a Duna 
Transznacionális 
Együttműködési Program 
keretében meghirdetett 
pályázatokon nyertes projektek 
hazai kedvezményezettje a 
programszintű támogatási 
döntést követően benyújtott 
támogatási kérelem alapján - az 
uniós támogatási szerződés 
hatálybalépését követően - 
megkötött támogatási szerződés 
alapján.  

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

Megelőlegezés esetén  az utolsó 
uniós hozzájárulás-részlet 
kifizetésének a hazai 
kedvezményezett számláján történt 
jóváírását követő 5 napon belül. 
Irányító hatóság, az  audit és igazoló 
hatósági feladatokat ellátó 
költségvetési szerv részére 
biztosított visszatérítendő támogatás 
esetén a az uniós forrás az irányító 
hatóság, az audit  és igazoló 
hatósági feladatokat ellátó 
költségvetési szerv számláján 
történő jóváírást követő 30 napon 
belül.

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata,
b) zálogjog,   
c) garancia,
d) kezesség,
e) óvadék.

- - igénybe vehető

39. 342884

Az előirányzat fedezetet biztosít 
a) az európai területi együttműködési célkitűzés keretében 
megvalósuló Közép-európai Transznacionális Együttműködési 
Programban történő eredményes magyarországi részvételhez,
b) a Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020 
keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek 
ba) központi költségvetési szerv hazai kedvezményezettje esetén a 
projektrész teljes költségvetésének 15,0%-át, nem központi 
költségvetési szerv hazai kedvezményezettje esetén pedig a projektrész 
teljes költségvetésének 10,0%-át meg nem haladó hazai 
társfinanszírozásához, 
bb) hazai kedvezményezett projektjéhez nyújtott európai uniós 
hozzájárulás 30,0%-át meg nem haladó megelőlegezéséhez,
c) a tagállami helytállási kötelezettségből adódó visszafizetések 
teljesítéséhez,
d) az előirányzat kezelésével és működtetésével járó költségekhez.

Helyi önkormányzat, költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil 
szervezet, szövetkezet, egyház, köztestület, irányító hatóság. A hazai 
társfinanszírozás esetén a Közép-európai Transznacionális 
Együttműködési Program 2020  keretében meghirdetett pályázatokon 
nyertes projektek hazai kedvezményezettje, azzal, hogy az a 
kedvezményezett részesülhet költségvetési támogatásban, aki 
rendelkezik devizaszámlával  és vállalja, hogy ha szabálytalanság 
esetén az uniós hozzájárulás visszafizetendő részét a vezető 
kedvezményezett részére határidőre nem fizeti vissza, ezen összeget a 
hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet részére az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet 
szerinti késedelmi kamattal növelten fizeti vissza. Megelőlegezés 
tekintetében a Közép-európai Transznacionális Együttműködési 
Program 2020  keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek 
hazai kedvezményezettje, azzal, hogy nem központi költségvetési 
szerv az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével 
akkor részesülhet megelőlegezésben, ha a projektrész elszámolható 
összköltsége eléri vagy meghaladja az 550 ezer eurót.

Pályázati úton, egyedi döntés 
alapján, előirányzat-
átcsoportosítás alapján.
Hazai társfinanszírozás esetén 
külön pályáztatás nélkül, 
megelőlegezés esetén a Közép-
európai Transznacionális 
Együttműködési Program 2020   
keretében meghirdetett 
pályázatokon nyertes projektek 
hazai kedvezményezettje a 
programszintű támogatási 
döntést követően benyújtott 
támogatási kérelem alapján - az 
uniós támogatási szerződés 
hatálybalépését követően - 
megkötött támogatási szerződés 
alapján.  

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

Megelőlegezés esetén az utolsó 
uniós hozzájárulás-részlet 
kifizetésének a hazai 
kedvezményezett számláján történt 
jóváírását követő 5 napon belül.

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata,
b) zálogjog,   
c) garancia,
d) kezesség,
e) óvadék.

- - igénybe vehető

40. 342895

Az előirányzat fedezetet biztosít 
a) az európai területi együttműködési célkitűzés keretében 
megvalósuló INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési 
Programban történő eredményes magyarországi részvételhez, 
b) az INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program 
keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek 
ba) központi költségvetési szerv hazai kedvezményezettje esetén a 
projektrész teljes költségvetésének 15,0%-át, nem központi 
költségvetési szerv hazai kedvezményezettje esetén pedig a projektrész 
teljes költségvetésének 10,0%-át meg nem haladó hazai 
társfinanszírozásához, 
bb) hazai kedvezményezett projektjéhez nyújtott európai uniós 
hozzájárulás 30,0%-át meg nem haladó megelőlegezéséhez,
c) a tagállami helytállási kötelezettségből adódó visszafizetések 
teljesítéséhez,
d) az előirányzat kezelésével és működtetésével járó költségekhez.

Helyi önkormányzat, költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil 
szervezet, szövetkezet, egyház, köztestület, irányító hatóság. A hazai 
társfinanszírozás esetén az INTERREG EUROPE Interregionális 
Együttműködési Program keretében meghirdetett pályázatokon nyertes 
projektek hazai kedvezményezettje, azzal, hogy az a kedvezményezett 
részesülhet költségvetési támogatásban, aki rendelkezik 
devizaszámlával és vállalja, hogy ha szabálytalanság esetén az uniós 
hozzájárulás visszafizetendő részét a vezető kedvezményezett részére 
határidőre nem fizeti vissza, ezen összeget a hitelesítési tevékenységre 
kijelölt szervezet részére az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti késedelmi kamattal 
növelten fizeti vissza. Megelőlegezés tekintetében az INTERREG 
EUROPE Interregionális Együttműködési Program keretében 
meghirdetett pályázatokon nyertes projektek hazai kedvezményezettje, 
azzal, hogy nem központi költségvetési szerv az államháztartásért 
felelős miniszter előzetes egyetértésével akkor részesülhet 
megelőlegezésben, ha a projektrész elszámolható összköltsége eléri 
vagy meghaladja az 550 ezer eurót.

Pályázati úton, egyedi döntés 
alapján, előirányzat-
átcsoportosítás alapján. 
Hazai társfinanszírozás esetén 
külön pályáztatás nélkül, 
megelőlegezés esetén az 
INTERREG EUROPE 
Interregionális Együttműködési 
Program keretében meghirdetett 
projekttel összefüggésben 
hozott, pozitív támogatási 
döntést követően benyújtott 
támogatási kérelem alapján 
megkötött, az uniós támogatási 
szerződés hatálybalépését 
követően megkötött támogatási 
szerződés alapján.  

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

Megelőlegezés esetén  az utolsó 
uniós hozzájárulás-részlet 
kifizetésének a hazai 
kedvezményezett számláján történt 
jóváírását követő 5 napon belül.

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi - 
jogszabály alapján beszedési 
megbízással megterhelhető - fizetési 
számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás 
benyújtására vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozata,
b) zálogjog,   
c) garancia,
d) kezesség,
e) óvadék.

- - igénybe vehető

41. 342906

Az előirányzat fedezetet biztosít 
a) az európai területi együttműködési célkitűzés keretében 
megvalósuló INTERACT III Interregionális Együttműködési 
Programban történő eredményes magyarországi részvételhez, 
b)az ITERACT III. Interregionális Együttműködési Program nemzeti 
hozzájárulásához,
c) a kezelésével  járó költségekhez.

irányító hatóság - -

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel - időarányosan 
vagy teljesítésarányosan

- - - - -

"

INTERACT III. Interregionális 
Együttműködési Program

INTERREG EUROPE Interregionális 
Együttműködési Program

Duna Transznacionális Együttműködési 
Program

Közép-európai Transznacionális 
Együttműködési Program 2020

"
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A nemzetgazdasági miniszter 31/2015. (XI. 24.) NGM rendelete
az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok 
végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (2) bekezdés b) és e) pontjában,
az 1. § és a 2. § tekintetében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (2) bekezdés g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról 
szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 77. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az  Szjtv. szerinti tevékenységi engedélynek kizárólag az  Szjtv. 1.  § (5a)–(6d)  bekezdésével, 29/I.  § (2) és 
(2a)  bekezdésével, 37.  § 32.  pontjával, és a  felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló kormányrendelettel 
összefüggő módosítása iránti eljárásért a szervező kérelmenként 5000 forint igazgatási szolgáltatási díjat fizet.”

2. §  A Vhr. 89. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  rendeletnek az  egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról szóló 31/2015. (XI. 24.) NGM rendelettel 
(a továbbiakban: Mód1.) megállapított 77. § (5a) bekezdését a Mód1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben 
is alkalmazni kell.”

3. §  A Vhr.
a) 58. § (1) bekezdés a) pontjában a „18 éven aluli személy” szövegrész helyébe a „18 éven aluli és a játékkaszinó 

látogatásából kizárt sérülékeny vagy egyéb személy” szöveg,
b) 58. § (1) bekezdés d) pontjában a „kitiltás időtartamának lejártáig” szövegrész helyébe a „kitiltás időtartamának 

lejártáig vagy a kitiltás visszavonásáig” szöveg,
c) 68. § (2) bekezdés l) pontjában az „egyszeri vagy tartós kitiltás rendjét,” szövegrész helyébe a „kitiltásra okot adó 

súlyos szerződésszegés esetköreit és a kitiltás részletes eljárásrendjét,” szöveg
lép.

4. §  Hatályát veszti a Vhr.
a) 57. § (2) bekezdés b) pontja,
b) 57. § (2) bekezdés e) pontjában a „ , továbbá a kitiltással kapcsolatos személyi adatok és információk más hazai 

kaszinók részére történő továbbításához való” szövegrész,
c) 58. § (3) és (4) bekezdése,
d) 73/D. § (3) és (4) bekezdésében az „− a kitiltást érintő rész kivételével −” szövegrész.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
 (2) A 3. § és a 4. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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2015. évi CLXXVIII. törvény
a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának 
bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról*

I. FEJEZET
A SZÁMVITELRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

1. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

1. §  A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(10) E törvény alkalmazásában:
1. nemzetközi számviteli standardok: a  Nemzetközi Számviteli Standardok Testülete [International Accounting 
Standards Board (IASB)] által elfogadott vagy kibocsátott Keretelvek (Framework for the Preparation and Presentation 
of Financial Statements), Nemzetközi Számviteli Standardok [International Accounting Standards (IAS)], Nemzetközi 
Pénzügyi Beszámolási Standardok [International Financial Reporting Standards (IFRS)], és a kapcsolódó Értelmezések 
(SIC, IFRIC interpretations), ezen standardok módosításai és az azokhoz kapcsolódó értelmezések.
2. IFRS-ek: a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló, 2002. július 19-i 1606/2002/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendeletben foglalt eljárás alapján az  Európai Unió Hivatalos Lapjában rendeleti formában kihirdetett 
nemzetközi számviteli standardok.
3. kisebb méretű hitelintézet: az a hitelintézet, amelynek a 2015. évben induló üzleti évről készített, könyvvizsgáló által 
felülvizsgált éves beszámolója mérlegének mérlegfőösszege nem éri el az 5 milliárd forintot, kivéve a hitelintézetekről 
és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény alapján összevont alapú felügyelet alá tartozó csoportba tartozó 
hitelintézetet.”

2. §  Az Szt. 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  (1)–(2)  bekezdés szerinti kormányrendeletek előírásait az  éves beszámolóját az  IFRS-ek szerint összeállító 
gazdálkodónak nem kell alkalmaznia.”

3. §  Az Szt. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A gazdálkodó legfőbb irányító (vezető) szervén, ügyvezető szervén és felügyelő testületén belül a tagok együttes 
kötelezettsége – a jogszabályban meghatározott hatáskörükben eljárva – annak biztosítása, hogy az éves beszámoló, 
az egyszerűsített éves beszámoló és az összevont (konszolidált) éves beszámoló (ideértve a 9/A. § és a 10. § (2) és 
(3) bekezdés alapján az IFRS-ek szerint elkészített éves beszámolót és összevont (konszolidált) éves beszámolót is), 
valamint a  kapcsolódó üzleti jelentés összeállítása és nyilvánosságra hozatala e  törvény előírásainak megfelelően 
történjen.”

4. § (1) Az Szt. a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § (1) Éves beszámolóját az IFRS-ek szerint állíthatja össze
a) az a  vállalkozó, amelynek értékpapírjait az  Európai Gazdasági Térség bármely államának szabályozott piacán 
forgalmazzák,
b) az a vállalkozó, amelynek közvetlen vagy közvetett anyavállalata az összevont (konszolidált) éves beszámolóját 
az IFRS-ek szerint készíti el,
c) az a  vállalkozó, amely a  koncesszióról szóló 1991.  évi XVI.  törvény (a  továbbiakban: Koncessziós tv.) alapján 
koncesszióköteles tevékenység végzésére, illetve koncessziós szerződés megkötésére jogosult, vagy amely 
a Koncessziós tv. 20. §-a szerinti koncessziós társaságnak minősül.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem alkalmazhatja
a) a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank felügyelete 
alá tartozó vállalkozó,
b) az állami vagy önkormányzati vagyonkezelést végző vállalkozó,
c) a nonprofit gazdasági társaság.

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 17-i ülésnapján fogadta el.
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(3) A  vállalkozó az  IFRS-ekben nem szabályozott kérdések tekintetében – az  IFRS-ekkel összhangban – e  törvény 
előírásait köteles alkalmazni.
(4) Amennyiben jogszabály speciális bemutatási, közzétételi kötelezettséget ír elő a  vállalkozó számára, úgy azt 
az éves beszámolóját az IFRS-ek szerint összeállító vállalkozó is megfelelően köteles alkalmazni.”

 (2) Az Szt. 9/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9/A. § (1) Éves beszámolóját az IFRS-ek szerint állíthatja össze
a) az a  vállalkozó, amelynek közvetlen vagy közvetett anyavállalata az  összevont (konszolidált) éves beszámolóját 
az IFRS-ek szerint készíti el,
b) a biztosító,
c) a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank felügyelete alá 
tartozó pénzügyi vállalkozás, pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, befektetési vállalkozás, 
a központi értéktár, a központi szerződő fél, a tőzsde, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató, az IFRS-ek szerint készített 
konszolidált pénzügyi kimutatásokba anyavállalati döntés alapján bevont pénzpiaci közvetítő és biztosításközvetítő, 
valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 
szóló törvény hatálya alá tartozó alap és alapkezelő,
d) a 155. § alapján könyvvizsgálatra kötelezett gazdasági társaság,
e) azon külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, amely a  154/A.  § (1)  bekezdése alapján mentesül 
a könyvvizsgálati kötelezettség alól.
(2) Éves beszámolóját az IFRS-ek szerint állítja össze
a) az a  vállalkozó, amelynek értékpapírjait az  Európai Gazdasági Térség bármely államának szabályozott piacán 
forgalmazzák,
b) a hitelintézet, továbbá a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozás.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem alkalmazhatja
a) az állami vagy önkormányzati vagyonkezelést végző vállalkozó,
b) a nonprofit gazdasági társaság,
c) a biztosítási tevékenységről szóló törvény szerinti kölcsönös biztosító egyesület,
d) a nyugdíjpénztár, az egészségpénztár és az önsegélyező pénztár.
(4) A gazdálkodó az IFRS-ekben nem szabályozott kérdések tekintetében – az IFRS-ekkel összhangban – e törvény 
előírásait köteles alkalmazni.
(5) Amennyiben jogszabály speciális bemutatási, közzétételi kötelezettséget ír elő a  gazdálkodó számára, úgy azt 
az éves beszámolóját az IFRS-ek szerint összeállító gazdálkodó is megfelelően köteles alkalmazni.”

5. § (1) Az Szt. 10. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló, 2002. július 19-i 1606/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 4. cikke hatálya alá tartozó vállalkozó az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének azzal tesz eleget, 
hogy az IFRS-ek szerint állítja össze az összevont (konszolidált) éves beszámolóját. A vállalkozó az IFRS-ekben nem 
szabályozott kérdések tekintetében – az IFRS-ekkel összhangban – e törvény előírásait köteles alkalmazni.
(3) A (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó vállalkozó az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének azzal is eleget tehet, 
ha az  IFRS-ek szerint állítja össze az  összevont (konszolidált) éves beszámolóját azzal, hogy az  IFRS-ekben nem 
szabályozott kérdések tekintetében – az IFRS-ekkel összhangban – e törvény előírásait köteles alkalmazni.”

 (2) Az Szt. 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Azon gazdálkodó esetében, amely a 9/A. §, valamint a (2) és (3) bekezdés alapján az IFRS-ek szerint állítja össze éves 
beszámolóját, összevont (konszolidált) éves beszámolóját, – e törvény, valamint a külön jogszabályok könyvvizsgálatra 
vonatkozóan meghatározott feltételein túlmenően – a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói feladatok 
ellátására csak akkor adható kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég részére megbízás, ha a  kamarai tag 
könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég rendelkezik IFRS minősítéssel.”

6. §  Az Szt. 37. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az eredménytartalék csökkenéseként kell kimutatni:)
„d) az osztalékra, részesedésre, a kamatozó részvény kamatára (ide értve az azt terhelő adót is) felhasznált összeget,”
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7. §  Az Szt. 84. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek között kell kimutatni:]
„b) a  forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszközök után kapott (esedékes, járó) kamat 
összegét, valamint a forgóeszközök között kimutatott befektetési jegyek hozamát;”

8. §  Az Szt. a 114. §-t követően a következő V/A. Fejezettel egészül ki:
„V/A. FEJEZET
AZ IFRS-EK SZERINT ÉVES BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ GAZDÁLKODÓKRA VONATKOZÓ ELTÉRŐ SZABÁLYOK

Értelmező rendelkezések, fogalmak
114/A. § E fejezet alkalmazásában:
1.  éves beszámoló: az  IAS 27 Egyedi pénzügyi kimutatások című standard szerint összeállított egyedi pénzügyi 
kimutatások;
2. mérleg: az  IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása című standard szerint meghatározott pénzügyi helyzet 
kimutatás;
3. eredménykimutatás: az IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása című standard szerinti átfogó jövedelemkimutatás 
eredmény szakasza vagy a különálló eredménykimutatás;
4. kiegészítő melléklet: az  IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása című standard szerinti megjegyzések, amelyek 
a jelentős számviteli politikák összefoglalását, egyéb közzétételeket és más magyarázó megjegyzéseket tartalmaznak;
5. saját tőke változás kimutatása: az IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása című standard szerinti teljes pénzügyi 
kimutatások azon része, amely a saját tőkében bekövetkezett évközi változásokat jogcímenként mutatja be;
6. cash flow kimutatás: az  IAS 7 Cash flow kimutatások című standard szerinti, a  gazdálkodó pénzeszközeiben és 
pénzeszköz-egyenértékeseiben bekövetkezett változásokat összefoglaló kimutatás;
7. mérlegfőösszeg: az IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása című standard szerinti pénzügyihelyzet-kimutatásban 
szereplő összes eszközök értéke;
8. adózás előtti eredmény: az IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása című standard szerinti átfogó jövedelemkimutatás 
eredmény szakaszában vagy a különálló eredménykimutatásban szereplő, a folytatódó és a megszűnt tevékenységekre 
bemutatott adózás előtti eredmények együttes összege;
9. adózott eredmény: az IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása című standard szerinti átfogó jövedelemkimutatás 
eredmény szakaszában vagy a különálló eredménykimutatásban szereplő, a folytatódó és a megszűnt tevékenységekre 
bemutatott adózás utáni nettó eredmény együttes összege;
10. lényeges hiba: az  IAS 8 Számviteli politika, a  számviteli becslések változásai és hibák című standard szerint 
meghatározott lényeges hiba;
11. funkcionális pénznem: az  IAS 21 Átváltási árfolyamok változásainak hatásai című standard szerinti pénznem, 
amely annak az elsődleges gazdasági környezetnek a pénzneme, amelyben a gazdálkodó működik, és amely eltérhet 
a prezentálás pénznemétől;
12. kötelezettség: az IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása című standard szerinti pénzügyihelyzet-kimutatásban 
szereplő összes kötelezettség, ideértve a halasztott bevételekből származó kötelezettséget is;
13. IFRS-ek szerinti saját tőke: a  7.  pontban meghatározott mérlegfőösszeg és a  12.  pontban meghatározott 
kötelezettségek különbözete;
14. saját tőke megfeleltetési tábla: a 114/B. § szerint meghatározott saját tőke elemeket bemutató tábla, amelyet az IAS 
1 Pénzügyi kimutatások prezentálása című standard szerinti kiegészítő megjegyzések részeként kell bemutatni;
15. tőkeinstrumentum: az  IAS 32 Pénzügyi instrumentumok: bemutatás és az  IFRS 2 Részvényalapú kifizetés című 
standardok szerint saját tőkeként besorolandó instrumentum, amely olyan szerződés, amely egy gazdálkodó összes 
kötelezettségének a levonása után a gazdálkodó eszközeiben meglévő maradványérdekeltséget testesít meg;
16. közbenső mérleg: a  legutolsó IFRS-ek szerinti beszámolóval lezárt üzleti év mérlegfordulónapját követő nap és 
a  közbenső mérleg fordulónapja közötti időszak gazdasági eseményeinek figyelembevételével, az  IAS 34 Évközi 
pénzügyi beszámolás című standarddal összhangban elkészített pénzügyihelyzet-kimutatás, valamint a  közbenső 
mérleg fordulónapjára vonatkozó saját tőke megfeleltetési tábla.

Saját tőke megfeleltetési tábla
114/B. § (1) Az IFRS-ek szerinti éves beszámolót készítő gazdálkodó a beszámoló fordulónapjára vonatkozóan saját 
tőke megfeleltetési táblát állít össze, amelyet a kiegészítő megjegyzések részeként mutat be.
(2) Más jogszabályok alkalmazásában, ha a  jogszabály kifejezetten eltérően nem rendelkezik, a  saját tőke, illetve 
annak egyes elemei alatt a megfeleltetési tábla szerinti tételeket kell érteni.



12. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2569

(3) A  saját tőke megfeleltetési táblát a  gazdálkodónak el kell készítenie akkor is, ha jogszabály sajátos beszámoló 
készítésére (ide értve a közbenső mérleget is) kötelezi.
(4) A saját tőke megfeleltetési tábla tartalmazza az IFRS-ek szerinti saját tőke egyes elemeinek nyitó és záró adatait, 
valamint ezekből levezetve az alábbi saját tőke elemek nyitó és záró adatait:
a) saját tőke: az IFRS-ek szerinti saját tőke összege, növelve a kapott pótbefizetés IFRS-ek szerint kötelezettségként 
kimutatott összegével, csökkentve a fizetett pótbefizetés IFRS-ek szerint eszközként kimutatott összegével, növelve 
a  jogszabály alapján tőketartalékba helyezendő pénzeszközök, átvett eszközök értékéből a halasztott bevételként 
kimutatott összeggel, csökkentve a tőkeinstrumentumnak minősülő tőkeemelés miatt, a tulajdonosokkal szemben 
kimutatott követelés összegével;
b) IFRS-ek szerinti jegyzett tőke: a létesítő okiratban meghatározott jegyzett tőke, amennyiben az tőkeinstrumentumnak 
minősül;
c) jegyzett, de be nem fizetett tőke: az IFRS-ek szerinti jegyzett tőkéből a gazdálkodó rendelkezésére még nem bocsátott 
összeg;
d) tőketartalék: a saját tőke minden olyan elemének összege, amely nem felel meg az IFRS-ek szerinti jegyzett tőke, 
a jegyzett, de be nem fizetett tőke, az eredménytartalék, az értékelési tartalék, az adózott eredmény vagy a lekötött 
tartalék fogalmának;
e) eredménytartalék: az IFRS-ek szerinti éves beszámolóban kimutatott, korábbi évek halmozott – és a tulajdonosok 
részére még ki nem osztott – adózott eredménye, amely az IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása című standard 
szerinti egyéb átfogó jövedelmet nem tartalmazhat, csökkentve a  fizetett pótbefizetés IFRS-ek szerint eszközként 
kimutatott összegével, és a  fel nem használt fejlesztési tartaléknak a  kapcsolódó, az  IAS 12 Nyereségadók című 
standard alapján számított halasztott adóval csökkentett összegével;
f ) értékelési tartalék: az IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása című standard szerinti átfogó jövedelem kimutatásban 
szereplő egyéb átfogó jövedelem halmozott és tárgyévi egyéb átfogó jövedelmet is tartalmazó összege;
g) adózott eredmény: 114/A. § 9. pontjában meghatározott fogalom;
h) lekötött tartalék: a  kapott pótbefizetés IFRS-ek szerint kötelezettségként kimutatott összege, növelve a  fel nem 
használt fejlesztési tartaléknak a  kapcsolódó, az  IAS 12 Nyereségadók című standard alapján számított halasztott 
adóval csökkentett összegével.
(5) A saját tőke megfeleltetési tábla a (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően tartalmazza:
a) a cégbíróságon bejegyzett tőke összegének és az IFRS-ek szerinti jegyzett tőke összegének egyeztetését;
b) az osztalékfizetésre rendelkezésre álló szabad eredménytartalékot, amely az utolsó beszámolóval lezárt üzleti év 
tárgyévi adózott eredményét is magában foglaló eredménytartalék összegének az IAS 40 Befektetési célú ingatlanok 
című standard szerinti befektetési célú ingatlanok valós érték növekedése miatti elszámolt – halmozott – nem realizált 
nyereség összegével csökkentett összege.

Az IFRS-ek szerinti éves beszámolóra történő áttérés szabályai
114/C. § (1) Az éves beszámoló IFRS-ek szerinti összeállítására történő áttérés feltétele, hogy a gazdálkodó rendelkezzen 
az áttérésre való felkészültségét igazoló könyvvizsgálói jelentéssel.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti könyvvizsgálói jelentést IFRS minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló, 
könyvvizsgáló cég bocsáthat ki.
(3) Az IFRS-ek szerinti éves beszámolóra történő áttérés napja az első IFRS-ek szerint készült éves beszámoló üzleti 
évének első napja.
(4) Az  IFRS-ekre történő áttérést a  gazdálkodó legkésőbb az  áttérés napja előtt 90 nappal bejelenti az  állami 
adóhatóság, valamint a  Központi Statisztikai Hivatal részére. A  bejelentéshez csatolni kell az  (1)  bekezdés szerinti 
könyvvizsgálói jelentést.
(5) A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank felügyelete 
alá tartozó gazdálkodó az IFRS-ek szerinti éves beszámolóra történő áttérést – a (4) bekezdésben foglalt bejelentési 
kötelezettségen túl – legkésőbb az  áttérés napja előtt 90 nappal bejelenti a  Magyar Nemzeti Bank részére. 
A bejelentéshez csatolni kell a (1) bekezdés szerinti könyvvizsgálói jelentést.
(6) Az  IFRS minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég az  (1)  bekezdés szerinti, 
a felkészültségre vonatkozó vizsgálat során ellenőrzi, hogy a gazdálkodó
a) alkalmaz-e az IFRS-ek szerinti éves beszámolója összeállításhoz a 10. § (6) bekezdése szerinti minősítéssel rendelkező 
személyt,
b) rendelkezik-e az IFRS-ek szerint összeállított és jóváhagyott számviteli politikával,
c) rendelkezik-e az áttérés éve előtti üzleti év első napjára vonatkozóan összeállított IFRS-ek szerinti mérleggel.
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(7) Az IFRS-ek szerinti éves beszámolót készítő gazdálkodó az IFRS-ek alkalmazásának első üzleti évében a kiegészítő 
megjegyzésekben köteles bemutatni az  IFRS 1 A  Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazása 
című standard 21. és 24–26. bekezdéseiben megkövetelt közzétételeket akkor is, ha egyébként nem tartozik  
az IFRS 1 A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazása című standard hatálya alá.

Az e törvény szerinti éves beszámolóra történő áttérés (visszatérés) szabályai
114/D. § (1) Ha a gazdálkodó a 9/A. § szerint nem kötelezett az IFRS-ek alkalmazására, akkor az IFRS-ek szerinti éves 
beszámoló készítéséről az  e  törvény szerinti éves beszámoló készítésére a  következő esetekben térhet át (térhet 
vissza):
a) öt lezárt üzleti év után, vagy
b) a közvetlen vagy közvetett anyavállalat személyében bekövetkezett változás esetén.
(2) Az IFRS-ek szerinti éves beszámolót készítő gazdálkodó az e törvény szerinti éves beszámoló készítésére tér át (tér 
vissza),
a) ha a  9/A.  § szerint már nem jogosult, illetve nem kötelezett éves beszámolóját az  IFRS-ek szerint összeállítani, 
valamint
b) végelszámolása, felszámolása, illetve kényszertörlési eljárása esetén.
(3) Az  (1) bekezdés szerinti áttérés (visszatérés) időpontja az  (1) bekezdés a) vagy b) pontjában szereplő feltételek 
bekövetkezését követő bármely üzleti év első napja.
(4) A (2) bekezdés szerinti áttérés (visszatérés) időpontja a (2) bekezdés a) vagy b) pontjában bekövetkezett eseményt 
követő üzleti év első napja.
(5) Az áttérés (a visszatérés) napjával nyitómérleget és nyitó leltárt kell készíteni. Az áttérés (a visszatérés) üzleti évének 
könyvviteli nyilvántartásait a nyitómérleg alapján kell megnyitni.
(6) Hitelintézet, pénzügyi vállalkozás felszámolása, végelszámolása esetén az  áttérés (a  visszatérés) időpontja 
a tevékenységi engedély visszavonásának a napja azzal, hogy a tevékenységet lezáró beszámolót a hitelintézetnek, 
a pénzügyi vállalkozásnak a végelszámolás, a felszámolás megkezdését megelőző napra, mint mérlegfordulónapra 
kell elkészítenie.
(7) Az IFRS-ek szerinti éves beszámoló készítéséről az e törvény szerinti éves beszámoló készítésére történő áttérés 
(visszatérés) esetén a  nyitómérlegben az  eszközöket és forrásokat az  e  törvénynek megfelelő besorolásban, 
az áttérést megelőző üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan összeállított és letétbe helyezett IFRS-ek szerinti 
éves beszámoló mérlegében szereplő könyv szerinti értéken kell szerepeltetni.
(8) A  (7)  bekezdés szerinti eszközök és források tekintetében bekerülési értéknek a  nyitómérlegben szereplő 
eszközök és források könyv szerinti értéke minősül, kivéve az  IAS 38 Immateriális javak, az  IAS 16 Ingatlanok, 
gépek, és berendezések, az  IAS 40 Befektetési célú ingatlanok standard szerinti eszközöket és az  IAS 39 Pénzügyi 
instrumentumok című standard szerinti követeléseket, amelyeknél a bekerülési érték az IFRS-ek szerinti bekerülési 
érték, azzal, hogy azok esetében az  IFRS-ek szerinti bekerülési érték és a könyv szerinti érték közötti különbözetet 
értékcsökkenésként, illetve értékvesztésként kell figyelembe venni.
(9) A (7) bekezdés szerinti nyitómérlegben szereplő eszközök és források értékének meghatározásánál:
a) tőketartalék növekedéseként kell kimutatni a 36. § szerinti összegeket, valamint a következő tételeket:
aa) az  átértékelési modell alkalmazása esetén az  IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések, valamint az  IAS 38 
Immateriális javak című standardok szerint keletkezett és értékelt tárgyi eszközök és immateriális javak halmozott 
átértékelési különbözetének értékcsökkentett értékét,
ab) az IAS 40 Befektetési célú ingatlanok című standard alapján valós érték modell alkalmazása esetén a befektetési 
célú ingatlanok halmozott valós értékének nyereségét,
ac) az  IAS 41 Mezőgazdaság című standard szerinti biológiai eszközökre és mezőgazdasági termékekre elszámolt 
halmozott valós értékének nyereségét;
b) a jogszabály alapján tőketartalékba helyezendő pénzeszközök, átvett eszközök értékéből halasztott bevételként 
kimutatott bármely összeget a tőketartalék növekedéseként kell elszámolni;
c) a kapott pótbefizetés IFRS-ek szerint kötelezettségként kimutatott összegét a lekötött tartalék növekedéseként kell 
elszámolni;
d) az  adott pótbefizetés IFRS-ek szerint eszközként kimutatott összegét az  eredménytartalék csökkenéseként kell 
elszámolni;
e) a  3.  § (9)  bekezdés 3.  pontja szerint tőkeinstrumentumnak, de az  IFRS-ek szerint részben vagy egészben 
kötelezettségnek minősülő tételek (ide értve a visszaváltható részvény) névértéket meghaladó összegét a tőketartalék 
növekedéseként kell elszámolni;
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f ) a tulajdonosokkal szemben tőkeemelés miatt kimutatott követelésből a jegyzett tőke emelésének megfelelő összeget 
a jegyzett, de be nem fizetett tőke növekedéseként, a névértéken felüli összeget a tőketartalék csökkenéseként kell 
elszámolni;
g) a visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek 35. § (10) bekezdése szerint számított összegét eszközként kell 
kimutatni a lekötött tartalék egyidejű növelése mellett;
h) a nyitómérlegben tőketartalékként kizárólag az a), b), e) és f ) pontban foglalt tételeket lehet szerepeltetni;
i) a nyitómérlegben lekötött tartalékként kizárólag a c) és g) pontban foglalt tételek alapján számított összeget lehet 
szerepeltetni;
j) a  nyitómérlegben értékelési tartalékként kizárólag az  értékesíthető pénzügyi eszközök és a  cash flow fedezeti 
instrumentumok halmozott valós érték változását lehet kimutatni;
k) az IAS 12 Nyereségadók című standard alapján számított halasztott adó követeléseket vagy kötelezettségeket ki 
kell vezetni a tőke azon tartalékával szemben, amivel szemben eredetileg a tétel megjelenítésre került. Amennyiben 
ez nem állapítható meg, a kivezetést az eredménytartalékkal szemben kell elvégezni;
l) az értékesíthető pénzügyi eszközök és cash flow fedezeti instrumentumok értékelési különbözete e törvény valós 
értékelésre vonatkozó szabályai szerint szüntetendő meg;
m) az IAS 19 Munkavállalói juttatások című standard szerinti munkaviszony megszűnése miatt meghatározott juttatási 
programok aktuáriusi nyereségét és veszteségét az eredménytartalékkal szemben kell elszámolni;
n) az  a)–m)  pontokban foglalt rendezések elvégzése után az  eredménytartalék összegét úgy kell megállapítani 
a nyitómérlegben, hogy az összes eszközök és összes források összege megegyezzen;
o) a 42–43. §-ok szerint kötelezettségnek, de az IFRS-ek szerint részben vagy egészben saját tőkének minősülő tételek 
esetében a nyitómérlegben a kötelezettséget a visszafizetendő összegben kell kimutatni. A visszafizetendő összeg 
és a kötelezettség IFRS-ek szerinti könyv szerinti értékének különbözetét az aktív időbeli elhatárolások között kell 
állományba venni, és azt időarányosan egyéb ráfordításként kell elszámolni az eredmény terhére;
p) a  42–43.  §-ok szerint kötelezettségnek, de az  IFRS-ek szerint egészében pénzügyi kötelezettségnek minősülő 
tételre a 68. § (1) bekezdését értelemszerűen alkalmazni kell.
(10) Az IFRS-ek szerinti éves beszámoló készítéséről az e törvény szerinti éves beszámoló készítésére történő áttérést 
(visszatérést) követő üzleti év mérlegében összehasonlító adatként a nyitómérleg adatait kell szerepeltetni.
(11) Az áttérés (a visszatérés) utáni első üzleti év eredménykimutatásában összehasonlító adat nem szerepelhet.
(12) Az  áttérés (a  visszatérés) utáni első üzleti évre vonatkozó éves beszámoló kiegészítő mellékletében be kell 
mutatni a következőket:
a) az  áttérés (a  visszatérés) előtti utolsó üzleti év IFRS-ek szerinti éves beszámolója zárómérlegében szereplő 
adatoknak, a nyitómérlegnek való megfeleltetését és a lényeges módosító tételek szöveges magyarázatát, valamint
b) az  áttérés (a  visszatérés) előtti utolsó üzleti év IFRS-ek szerinti éves beszámolója eredménykimutatásának 
adatait, továbbá az  e  törvény szerinti éves beszámoló eredménykimutatása és az  IFRS-ek szerinti éves beszámoló 
eredménykimutatása közötti eltérések lényeges tételeinek szöveges magyarázatát.
(13) Az  áttérés (a  visszatérés) időpontjában még le nem zárt lízingszerződés, beruházási szerződés, valamint 
értékesítési ügyletre vonatkozó szerződés elszámolása tekintetében a  nyitómérlegben nem kell módosításokat 
végezni. Az  ilyen szerződéseket az  áttérést (a  visszatérést) követően is az  IFRS-ek előírásainak megfelelően kell 
elszámolni a szerződések megszűnéséig.
(14) A nyitómérlegben értékelési tartalékként kimutatott összegek kivezetésére az 59. § előírásait kell alkalmazni.

Átalakulás, egyesülés, szétválás különös előírásai
114/E. § (1) Az átalakulással, egyesüléssel, szétválással érintett, IFRS-ek szerinti éves beszámolót összeállító gazdasági 
társaság átalakulás, egyesülés, szétválás esetén az  IFRS-ek értékelési elveit követve, a  136–144.  §-okban előírtak 
alapján, átalakulási vagyonmérleget és vagyonleltárt készít, a (2)–(9) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
(2) Amennyiben az egyesülésben érintett gazdasági társaságok között van e törvény szerinti és az IFRS-ek szerinti éves 
beszámolót készítő gazdasági társaság is, akkor:
a) összeolvadás esetén az IFRS-ek szerinti éves beszámolót készítő, megszűnő gazdasági társaságnak a vagyonmérlege 
összeállítása során át kell térnie az e törvény szerinti éves beszámoló készítés szabályainak az alkalmazására;
b) beolvadás esetén az  átvevő (beolvasztó) gazdasági társaság által alkalmazott beszámoló készítési szabályoktól 
eltérő szabályokat alkalmazó megszűnő gazdasági társaságnak a  vagyonmérlege összeállítása során át kell térnie 
az átvevő (beolvasztó) gazdasági társaság által alkalmazott beszámoló készítési szabályokra.
(3) A vagyonmérleget (a vagyonmérleg-tervezetet és a végleges vagyonmérleget), a vagyonleltárt (a vagyonleltár-
tervezetet és a  végleges vagyonleltárt) az  e  törvény szerinti beszámoló mérlegére és az  azt alátámasztó leltárra 
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vonatkozó előírások szerint kell elkészíteni a 136. § (4)–(7) és (9)–(10) bekezdésében, a 137. § (1)–(2) bekezdésében, 
a  138.  § (1)–(3), (5) és (7)  bekezdésében, a  139.  §-ban, a  140.  § (2)  bekezdésében, valamint a  141.  § (1)–(3) és 
(8) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
(4) Amennyiben a (2) bekezdés a) és b) pontja alapján a megszűnő gazdasági társaságnak át kell térnie az e törvény 
szerinti éves beszámoló készítés szabályainak az alkalmazására, a vagyonmérlegben a 136. § (4) bekezdés a) pontja 
szerinti könyv szerinti értéket a  114/D.  § (7)–(9)  bekezdésében meghatározott áttérési (visszatérési) szabályok 
alkalmazásával kell meghatároznia, és a vagyonmérlege „könyv szerinti érték” oszlopában a nyitómérleg adatait kell 
szerepeltetnie.
(5) Amennyiben a  (2)  bekezdés b)  pontja alapján a  megszűnő gazdasági társaságnak át kell térnie az  IFRS-ek 
alkalmazására, a vagyonmérlegben a 136. § (4) bekezdés a) pontja szerinti könyv szerinti értéket az IFRS 1 A Nemzetközi 
Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazása című standard szabályainak megfelelő alkalmazásával kell 
meghatároznia.
(6) Amennyiben az átalakuló, egyesülő, szétváló gazdasági társaság a vagyonmérlegét az  IFRS-ek szerint készíti el, 
a 136. § (8) bekezdést nem alkalmazhatja.
(7) Az (1) bekezdés szerinti átalakuló, egyesülő, szétváló gazdasági társaság esetében:
a) a 137. § (1) bekezdés akkor alkalmazható, ha az átértékelést az IFRS-ek előírásai is lehetővé teszik;
b) a 137. § (2) bekezdés nem alkalmazható, ha a vagyonátértékelést az IFRS-ek előírják;
c) ha a  137.  § (2)  bekezdése és e  bekezdés alapján a  gazdálkodó nem alkalmazza, vagy nem alkalmazhatja 
a  vagyonátértékelést, úgy a  vagyonmérleg-tervezetben a  saját tőke összege (a  harmadik oszlopban) megegyezik 
a saját tőke (első oszlopban szereplő) könyv szerinti értékével;
d) a vagyonmérlegben az eszközök és a kötelezettségek külön-külön kimutatott átértékelési különbözetét az IFRS-ek 
előírásai szerint kell elszámolni;
e) a 139. § (4) és (5) bekezdésében szereplő különbözeteket az IFRS-ek előírásai szerint kell elszámolni;
f ) az  átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetének harmadik 
oszlopában a jegyzett tőke nem haladhatja meg a 114/B. § (4) bekezdés a) pontja szerinti saját tőkének a jegyzett, 
de be nem fizetett tőkével növelt és a 140. § (5) bekezdése alapján számított várható vagyonvesztés összegével és 
a 114/B. § (4) bekezdés h) pontja szerinti lekötött tartalékkal csökkentett összegét;
g) a  138.  § (4) és (6)  bekezdése, a  140.  § (1), (3), (5) és (7)  bekezdése, a  141.  § (4)–(5), (7) és (9)  bekezdése nem 
alkalmazható;
h) a jegyzett tőkét le kell szállítani, ha az átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejövő gazdasági társaság végleges 
vagyonmérlege alapján a  114/B.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerinti saját tőkének a  114/B.  § (4)  bekezdés h)  pontja 
szerinti lekötött tartalékkal csökkentett és a 141. § (7) bekezdés szerinti jegyzett, de be nem fizetett tőke összegével 
növelt összege nem éri el a vagyonmérleg-tervezet szerinti (a cégbíróságon bejegyzett) jegyzett tőke összegét.
(8) A 137. § (1) bekezdése szerinti átértékelés alkalmazása esetében az eszközök és kötelezettségek vagyonmérlegben 
történő megjelenítésére és értékelésére az IFRS-ek előírásait kell alkalmazni.
(9) Amennyiben a kiválással létrejövő IFRS-eket alkalmazó gazdasági társaság élt a 137. § (1) bekezdésében, valamint 
a (7) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott átértékeléssel, a vagyonmérleg-tervezete „különbözetek” oszlopában 
elkülönítetten kell kimutatnia az átértékelési különbözetet, a (7) bekezdés d) és e) pontjaiban foglaltak szerint.

Végelszámolás, felszámolás, kényszertörlési eljárás különös szabályai
114/F.  § Amennyiben az  IFRS-ek szerinti éves beszámolót készítő gazdálkodó végelszámolás, felszámolás, illetve 
kényszertörlési eljárás alá kerül, akkor a  végelszámolás, a  felszámolás, illetve a  kényszertörlési eljárás kezdő 
időpontjával az e törvény szerinti éves beszámoló készítésére, továbbá a végelszámolás és a felszámolás számviteli 
feladataira vonatkozó előírásokat köteles alkalmazni.

Összevont (konszolidált) éves beszámoló készítési kötelezettség
114/G.  § (1) Ha az  összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére kötelezett anyavállalat éves beszámolóját 
az IFRS-ek szerint készíti el, akkor az összevont (konszolidált) éves beszámolóját is az IFRS-ek szerint kell összeállítania.
(2) Az  anyavállalat (1)  bekezdés szerinti összevont (konszolidált) éves beszámoló készítési kötelezettségét 
a 115–117. §-ok előírásai szerint kell megállapítani.

Egyéb speciális rendelkezések
114/H.  § (1) Az  IFRS-ek szerinti éves beszámolót készítő pénzügyi intézmény és befektetési vállalkozás minden 
hónap utolsó napjára vonatkozóan, továbbá a biztosító minden negyedév utolsó napjára vonatkozóan – a pénzügyi 
közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank részére készített 
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évközi jelentések (adatszolgáltatások) elkészítése céljából – köteles eszköz- és forrásszámláit, valamint költség- és 
eredményszámláit lezárni, azok egyenlegét megállapítani, főkönyvi kivonatot, továbbá a  0. Nyilvántartási számlák 
számlaosztályban kimutatott mérlegen kívüli tételekről összesítést készíteni, valamint biztosítani, hogy a kapcsolódó 
analitikus nyilvántartások rendelkezésre álljanak.
(2) Az IFRS-ek szerinti éves beszámolót készítő hitelintézet és a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak 
megfelelő pénzügyi vállalkozás a devizaeszközeit és a devizakötelezettségeit a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, 
a hónap utolsó napján és az év utolsó napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon köteles értékelni minden hónap 
utolsó napján és a mérlegfordulónapi értékelés során.
(3) Az  IFRS-ek szerinti éves beszámolót készítő pénzügyi vállalkozás és biztosító a  devizaeszközeit és 
a devizakötelezettségeit a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, a negyedév utolsó napján és az év utolsó napján 
érvényes hivatalos devizaárfolyamon köteles értékelni minden negyedév utolsó napján és a  mérlegfordulónapi 
értékelés során.”

9. §  Az Szt. 136. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A vagyonmérleget (mind a vagyonmérleg-tervezetet, mind a végleges vagyonmérleget) és az azt alátámasztó 
vagyonleltárt (mind a  vagyonleltár-tervezetet, mind a  végleges vagyonleltárt) könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni. 
A  könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a  vagyonmérleg-tervezetet és vagyonmérleget, valamint az  azt 
alátámasztó vagyonleltár-tervezetet és vagyonleltárt a 136–143. § szerint állították-e össze. Az átalakulás számviteli 
bizonylata a könyvvizsgáló által hitelesített vagyonmérleg.”

10. §  Az Szt. 141. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A jegyzett tőkét le kell szállítani az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi 
CLXXVI.  törvény 11.  § (2)  bekezdésének megfelelően, ha az  átalakulással létrejövő gazdasági társaság végleges 
vagyonmérlege szerinti saját tőkéjének – a  140.  § (3)  bekezdése szerinti lekötött tartalékkal csökkentett, illetve 
a (7) bekezdés szerinti jegyzett, de még be nem fizetett tőkeként kimutatott összeggel növelt – összege nem éri el 
a vagyonmérleg-tervezete szerinti (a cégbíróságon bejegyzett) jegyzett tőke összegét.”

11. §  Az Szt. 158. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Amennyiben az  éves beszámolót, az  összevont (konszolidált) éves beszámolót – a  9/A.  §, valamint a  10.  § 
(2) és (3) bekezdése alapján – az IFRS-ek szerint állították össze, úgy erre a könyvvizsgálói záradékban is megfelelően 
utalni kell.”

12. § (1) Az Szt. 177. §-a a következő (48)–(53) bekezdéssel egészül ki:
„(48) E  törvénynek a  számvitelről szóló 2000.  évi C.  törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2015.  évi CI.  törvénnyel módosított 52.  § (4)  bekezdése hatálybalépését megelőző napon 
hatályos 3.  § (5)  bekezdés 1.  pont a)  alpontja szerint keletkezett és a  2016.  évi üzleti év nyitó adatai között 
kimutatott üzleti vagy cégértékre, valamint a  124.  § (8)  bekezdése a)  pontja szerint keletkezett és 2016.  évi üzleti 
év nyitó adatai között kimutatott aktív tőkekonszolidációs különbözetre e törvénynek a számvitelről szóló 2000. évi  
C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CI. törvénnyel módosított 52. § 
(4)  bekezdése helyett az  üzleti vagy cégérték, valamint az  aktív tőkekonszolidációs különbözet nyilvántartásba 
vételének napján hatályos rendelkezéseket is alkalmazni lehet.
(49) A  (46)  bekezdés alkalmazása során, amennyiben a  kapcsolódó részesedés könyv szerinti értéke kisebb, mint 
a 2016. évi üzleti év nyitó adatai között kimutatott negatív üzleti vagy cégérték könyv szerinti értéke, úgy az összevezetés 
után fennmaradó negatív üzleti vagy cégértékre e  törvénynek a  számvitelről szóló 2000.  évi C.  törvény, valamint 
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CI. törvénnyel módosított 45. § (4) bekezdése helyett 
az üzleti vagy cégérték nyilvántartásba vételének napján  hatályos rendelkezéseket is alkalmazni lehet.
(50) A  (46)  bekezdés alkalmazása során, amennyiben a  2016.  évi üzleti év nyitó adatai között kimutatott üzleti 
vagy cégértékhez, illetve negatív üzleti vagy cégértékhez kapcsolódóan részesedés már nincs kimutatva, akkor 
az  üzleti vagy cégértékre, illetve a  negatív üzleti vagy cégértékre e  törvénynek a  számvitelről szóló 2000.  évi  
C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CI. törvénnyel módosított 52. § 
(4) bekezdése, illetve 45. § (4) bekezdése helyett az üzleti vagy cégérték nyilvántartásba vételének napján  hatályos 
rendelkezéseket is alkalmazni lehet.
(51) E  törvénynek a  nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai 
alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló  
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2015.  évi CLXXVIII.  törvénnyel megállapított 6.  § (6)  bekezdését, 4.  § (1)  bekezdésével megállapított 9/A.  §-át,  
V/A. Fejezetét először a 2016. évben induló üzleti évről készített éves beszámolóra kell alkalmazni.
(52) E  törvénynek a  nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai 
alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló  
2015. évi CLXXVIII. törvénnyel megállapított 77. § (3) bekezdés e) pontját és a 97. § (1) és (2) bekezdését a 2015. évben 
induló üzleti évről készített éves beszámolóra is alkalmazni lehet.
(53) Annak a vállalkozónak, amely az IFRS-eket a 2016. évben induló üzleti évről készített éves beszámolóra alkalmazza 
először, a 114/C. § (4) bekezdése szerinti bejelentést az áttérés napját követő 15 napon belül kell megtennie.”

 (2) Az Szt. 177. §-a a következő (54) és (55) bekezdéssel egészül ki:
„(54) E  törvénynek a  nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai 
alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló  
2015. évi CLXXVIII.  törvény 4. § (2) bekezdésével megállapított 9/A. §-át – az  (55) bekezdésben foglalt eltéréssel – 
először a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(55) A szövetkezeti hitelintézet és a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok 
módosításáról szóló törvény szerinti integrációban résztvevő szövetkezeti hitelintézet és egyéb hitelintézet, 
továbbá a 3. § (10) bekezdés 3. pontja szerinti kisebb méretű hitelintézet, valamint a Takarékbank Zrt. és a Magyar 
Export-Import Bank Zrt. e törvénynek a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra 
történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 
szóló 2015. évi CLXXVIII. törvény 4. § (2) bekezdésével megállapított 9/A. §-át először a 2018. évben induló üzleti évről 
készített beszámolóra köteles alkalmazni azzal, hogy a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra történő 
alkalmazás is megengedett.”

13. §  Az Szt. 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

14. §  Az Szt.
a) 3. § (1) bekezdés 4. pont l) alpontjában, 178. § (1) bekezdés b) pontjában az „az elszámolóházi tevékenységet 

végző szervezet,” szövegrész helyébe az „a központi értéktári, a  központi szerződő fél tevékenységet végző 
szervezet,” szöveg,

b) 3.  § (8)  bekezdés 1.  pontjában az „elszámolóház, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet” szövegrész 
helyébe a „központi értéktár, központi szerződő fél, központi értéktári tevékenység, központi szerződő fél 
tevékenység” szöveg,

c) 10. § (6) bekezdésében a „vállalkozó” szövegrész helyébe a „gazdálkodó” szöveg,
d) 77. § (3) bekezdés e) pontjában a „közvetlen értékesítéséből” szövegrész helyébe az „értékesítéséből (ide értve 

azt is, ha az immateriális jószág, a tárgyi eszköz a mérlegben, a könyvekben nincs kimutatva)” szöveg,
e) 84. § (1) bekezdésében a „mérlegkészítés időpontjáig” szövegrész helyébe a „mérlegfordulónapig” szöveg,
f ) 97. § (1) és (2) bekezdésében a „második évi beszámoló elkészítését követő” szövegrész helyébe a „második 

üzleti évet követő évtől” szöveg,
g) 133. § (7) bekezdésében az „a nemzetközi számviteli standardok” szövegrészek helyébe az „az IFRS-ek” szöveg,
h) 134/C. § (4) bekezdésében a „meghaladja” szövegrész helyébe a „nem haladja meg” szöveg,
i) 139. § (5) bekezdésében a „kötelezettségek” szövegrészek helyébe a „kötelezettségek, céltartalékok” szöveg,
j) 141. § (9) bekezdésében a „követelések és kötelezettségek” szövegrész helyébe a „követelések és kötelezettségek, 

céltartalékok” szöveg
lép.

II. FEJEZET
A SZÁMVITELRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

2. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

15. §  A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) a 40/A. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„Az éves beszámolóját az IFRS-ek szerint elkészítő vállalkozóra vonatkozó sajátos rendelkezések
40/B. § Az éves beszámolóját az IFRS-ek szerint készítő vállalkozó e törvény szabályait a nettó árbevétel, az eladott áruk 
beszerzési értéke, az anyagköltség, a közvetített szolgáltatások értéke, alvállalkozói teljesítések értéke megállapítása 
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során a 40/C–40/J. §-okban, az iparűzési adókötelezettség teljesítése során a 40/K–40/M. §-okban foglalt eltéréssel 
alkalmazza.
40/C. § (1) Az 52. § 22. pontjának a) alpontjától eltérően – a hitelintézetnek, pénzügyi vállalkozásnak, biztosítónak, 
befektetési vállalkozónak nem minősülő vállalkozó esetén – a  nettó árbevétel a  (2)–(4)  bekezdésben felsorolt 
tételekkel korrigált
a) az IAS 18 Bevételek című standard 1. bekezdésének a) pontja szerinti áru értékesítése,
b) az IAS 18 Bevételek című standard 1. bekezdésének b) pontja szerinti szolgáltatás nyújtása,
c) az IAS 18 Bevételek című standard 1. bekezdésének c) pontja szerinti jogdíjra való jogosultság,
d) az IAS 11 Beruházási szerződések című standard szerinti beruházási szerződés alapján történő szolgáltatás nyújtása
miatt az üzleti évben az IAS 18 Bevételek című standard alapján elszámolt és a más standardok által az IAS 18 Bevételek 
című standard szerint bevételként (árbevételként) elszámolni rendelt bevétel (árbevétel), függetlenül attól, hogy 
a bevétel (árbevétel) folytatódó vagy megszűnt tevékenységből származik (a továbbiakban együttesen: bevétel).
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételt növelni kell:
a) az IAS 18 Bevételek című standard 12. bekezdése szerint bevételt nem eredményező csere esetén az elcserélt áru 
vagy szolgáltatás számlázott értékével, ennek hiányában valós értékével,
b) a nem számlázott, utólag adott, az  IAS 18 Bevételek című standard alkalmazásával az  (1)  bekezdés szerint 
bevételként figyelembe nem vett engedmény összegével,
c) az IAS 18 Bevételek című standard 11. bekezdése alapján elszámolt kamatbevétellel,
d) az IAS 11 Beruházási szerződések című standard 12. bekezdésének c) pontja alapján bevételként figyelembe nem 
vett kötbér összegével,
e) az 52. § 40. pontja szerinti közvetített szolgáltatásnak megfelelő ügylet esetén a közvetített szolgáltatás, valamint 
az adóalany által saját nevében, de megbízója javára kötött adásvételi szerződéssel értékesített termék (ingó, ingatlan) 
számvitelről szóló törvény szerint megállapított bekerülési értékének megfelelő összeggel,
f ) az (1) bekezdés a)–d) pontban említett ügylettel összefüggő fedezeti ügylet esetén azzal az összeggel, amellyel 
az (1) bekezdés a)–d) pontban említett ügyletről kiállított bizonylaton (számlán) szereplő értéket az IFRS-ek szerint 
a bevételt (árbevételt) – annak elszámolásakor – csökkenteni kell,
g) az IAS 17 Lízingek című standard szerinti pénzügyi lízingnek megfelelő szerződés esetén a  lízingfutamidő 
kezdetének adóévében a lízingbe (visszlízingbe) adónál a lízingfutamidő kezdetekor megjelenített követelés kezdeti 
közvetlen költségeket nem tartalmazó értékével,
h) az olyan termékértékesítésből és szolgáltatásnyújtásból származó összeggel, mely kizárólag amiatt nem minősül 
az (1) bekezdés szerinti bevételnek, mert nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett,
i) az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti üzletág átruházásakor az üzletág átruházásáért kapott, az átadott 
eszközök – az átadott kötelezettségek értékével csökkentett – piaci értékét meghaladó ellenértékét,
j) az IAS 17 Lízingek című standard szerinti operatív lízingnek megfelelő szerződés esetén a lízingbe (visszlízingbe) 
adónál az IAS 17 Lízingek című standard 50. bekezdése szerint árbevételként elszámolt összeggel,
k) azzal az  (1)  bekezdés a)–d)  pontja vagy az  a), e) és g)–j)  pont szerinti ügyletről kiállított bizonylaton (számlán) 
feltüntetett – általános forgalmi adó nélküli – összeggel (vevőtől várt ellenszolgáltatással), amelyet a  vállalkozó 
az  adóévben vagy azt követően az  IFRS-ek szerint bevételként (árbevételként) vagy az  a)–j)  pontok szerinti 
adóalap-növelő tételként nem számolhat el,
feltéve, ha azt a vállalkozó az (1) bekezdés szerinti bevételként nem vette figyelembe.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételt csökkenteni kell:
a) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 4. § 20. pontja szerinti jogdíjjal,
b) a felszolgálási díjjal,
c) az adóhatósággal elszámolt jövedéki adó, regisztrációs adó, energiaadó, valamint a népegészségügyi termékadóról 
szóló törvény szerinti alkoholos ital utáni népegészségügyi termékadó összegével a jövedéki adó, a regisztrációs adó, 
az energiaadó, a népegészségügyi termékadó alanya esetén,
d) a saját használatú ingatlan vagy befektetési célú ingatlan eladásából származó bevétellel,
e) az (1)  bekezdés a)–d)  pontja szerinti ügylettel összefüggő fedezeti ügylet esetén azzal az  összeggel, amellyel 
az (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti ügyletről kiállított számlán szereplő értéket az IFRS-ek szerint a bevétel (árbevétel) 
elszámolásakor növelni kell
feltéve, ha az az IFRS-ek alkalmazásával az (1) bekezdés szerint bevételnek, vagy a (2) bekezdés szerint bevételt növelő 
tételnek minősül.
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40/D.  § (1) Hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, befektetési vállalkozás esetén – az  52.  § 22.  pontjának 
b)  alpontjától eltérően – nettó árbevétel az  IAS 18 Bevételek című standard szerint kamatként elszámolt bevétel  
(2)–(3) bekezdések szerint korrigált összege.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételt növelni kell:
a) a kamatbevétel csökkentéseként az üzleti évben elszámolt ráfordítások (fizetett, járó díjak, jutalékok) összegével,
b) a nyújtott szolgáltatások után az IAS 18 Bevételek című standard alapján elszámolt bevétellel (kapott, járó díjak, 
jutalékok összegével),
c) az IAS 32 Pénzügyi instrumentumok: bemutatás című standard 11. bekezdése szerinti pénzügyi instrumentum 
üzleti évben való eladása esetén, az elért nyereséggel, nyereségjellegű különbözettel,
d) az IAS 17 Lízingek című standard szerinti pénzügyi lízingnek megfelelő szerződés esetén a  lízingfutamidő 
kezdetének adóévében a lízingbe (visszlízingbe) adónál a lízingfutamidő kezdetekor megjelenített követelés kezdeti 
közvetlen költségeket nem tartalmazó értékével,
e) az IAS 17 Lízingek című standard szerinti operatív lízingnek megfelelő szerződés esetén a lízingbe (visszlízingbe) 
adónál az (1) bekezdésben foglaltak alapján figyelembe nem vett, az IAS 17 Lízingek című standard 50. bekezdése 
szerint árbevételként elszámolt összeggel,
f ) nem szokásos tevékenység folytatása során elszámolt bevétellel, egyéb bevétellel.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételt csökkenteni kell:
a) az üzleti évben ráfordításként elszámolt (fizetett, járó) kamattal,
b) az IAS 17 Lízingek című standard alapján pénzügyi lízingnek minősülő szerződés alapján a  lízingbe adónál 
kereskedelmi áruként nyilvántartásba nem vett eszköz IAS 2 Készletek című standard alapján megállapított, 
a pénzügyi lízingbe adáskor meglévő könyv szerinti értékével.
40/E.  § (1) Biztosító esetén – eltérően az  52.  § 22.  pontjának c)  alpontjától – nettó árbevétel a  40/D.  §  
(1)–(3) bekezdései szerint számított – a (2) és (3) bekezdések szerint korrigált – bevétel.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételt növelni kell az üzleti évben elszámolt díjbevétellel.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételt csökkenteni kell az üzleti évben a biztosítót terhelő, a biztosítási szerződés szerinti 
szolgáltatások teljesítése során elszámolt ráfordítással.
40/F. § (1) Az 52. § 36. pontjában foglaltaktól eltérően eladott áruk beszerzési értéke az IAS 2 Készletek című standard 
és az IAS 18 Bevételek című standard szerinti, továbbértékesítés céljából vásárolt és birtokolt, üzleti évben értékesített 
áru, telek vagy más ingatlan (a továbbiakban: kereskedelmi áru) – (2) és (3) bekezdés szerint korrigált – értékesítéskor 
nyilvántartott könyv szerinti értéke.
(2) Az (1) bekezdés szerinti könyv szerinti értéket növelni kell:
a) az IAS 2 Készletek című standard 11. bekezdése alapján a kereskedelmi áru beszerzési költségének meghatározása 
során figyelembe vett, nem számlázott kereskedelmi engedmények, rabattok és hasonló tételek összegével,
b) a 40/C. § (2) bekezdés a) pontjában említett csere esetén a cserébe adott készlet könyv szerinti értékével,
c) az IAS 17 Lízingek című standard alapján pénzügyi lízingnek minősülő szerződés alapján a  lízingbe adónál 
kereskedelmi áruként nyilvántartásba nem vett eszköz IAS 2 Készletek című standard alapján megállapított, 
a pénzügyi lízingbe adáskor meglévő könyv szerinti értékével,
d) ha a 40/C. § (2) bekezdés e) pontja alkalmazásának van helye, akkor az értékesített termék (ingó, ingatlan) számvitelről 
szóló törvény szerint megállapítandó bekerülési értékével, továbbá az olyan értékesített áru, telek vagy más ingatlan 
értékesítéskori könyv szerinti értékével, mely csak azért nem minősül az (1) bekezdés szerinti kereskedelmi árunak, 
mert nem a szokásos tevékenység keretében értékesítik.
(3) Az (1) bekezdés szerinti könyv szerinti értéket az adóévben csökkenteni kell az adóévet megelőző adóév(ek)ben 
a  (2) bekezdés d) pontja szerint a könyv szerinti érték növeléseként már figyelembe vett összeggel, ha az  IFRS-ek 
alkalmazásából az következik, hogy az az adóévben az (1)–(2) bekezdés szerint a könyv szerinti érték összegét növeli.
40/G. § (1) Az 52. § 37. pontjában foglaltaktól eltérően anyagköltség az 52. § 67. pontja szerinti anyag üzleti évben 
ráfordításként elszámolt – (2) és (3) bekezdés szerint korrigált – felhasználáskori könyv szerinti értéke.
(2) Az (1) bekezdés szerinti anyagköltség összegét növelni kell az anyag könyv szerinti értékének megállapítása során 
az IAS 2 Készletek című standard 11. bekezdése alapján figyelembe nem vett, nem számlázott kapott kereskedelmi 
engedmények, rabattok és hasonló tételek összegével.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti anyagköltség összegét csökkenteni kell annak az  anyagnak a  ráfordításként elszámolt 
könyv szerinti értékével, amelyet az IAS 2 Készletek című standard 35. bekezdésében említettek szerint saját előállítású 
ingatlanok, gépek, berendezések alkotórészeként használtak fel és amelynek könyv szerinti értékét a saját előállítású 
ingatlanok, gépek, berendezések bekerülési értékében figyelembe vették.
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40/H. § Ha a 40/C. § (2) bekezdése e) pontja alkalmazásának van helye, akkor az 52. § 40. pontja szerinti közvetített 
szolgáltatások értékét növelni kell a  közvetített szolgáltatás számvitelről szóló törvény szerint megállapítandó 
bekerülési értékével.
40/I. § Nem minősül alvállalkozói teljesítések értékének [52. § 32. pont] az az érték, mellyel a vállalkozó a 40/F. § vagy 
a 40/G. § vagy a 40/H. § alapján eladott áruk beszerzési értéke vagy anyagköltség vagy közvetített szolgáltatások 
értéke címén az adó alapját csökkentette.
40/J. § A vállalkozó első olyan adóéve, melyről éves beszámolóját az IFRS-ek szerint készíti (a továbbiakban: áttérés 
adóéve) adóalapját
a) növelni kell az áttérés adóévét megelőzően folytatott ügyletből származó
aa) azon, az áttérés adóévében vagy azt követő bármely adóévben a 40/C. § szerinti nettó árbevételnek nem minősülő 
összeggel, amelyet a  vállalkozó az  iparűzési adó alapjának számításakor az  áttérés adóévét megelőző bármely 
adóévben nettó árbevételként még nem vett figyelembe, és ha a vállalkozó az IFRS-ekre nem tért volna át az áttérés 
évében vagy az azt követő bármely adóévben nettó árbevételnek minősülne,
ab) azon költség, ráfordítás összegével, amellyel a vállalkozó a helyi iparűzési adó alapjának számítása során a nettó 
árbevételt az  áttérés adóévét megelőző bármely adóévben és az  áttérés adóévében vagy azt követő bármely 
adóévben is csökkenti;
b) csökkenteni kell az áttérés adóévét megelőzően folytatott ügyletből származó
ba) azon bevétel összegével, amelyet a vállalkozó a helyi iparűzési adó alapjának számítása során az áttérés adóévét 
megelőző bármely adóévben és az  áttérés adóévében vagy azt követő bármely adóévben nettó árbevételként 
figyelembe vesz,
bb) azon az IFRS-ek alkalmazásában nettó árbevételt csökkentő költségnek, ráfordításnak nem minősülő összeggel, 
amellyel a vállalkozó a helyi iparűzési adó alapjának számítása során az áttérés adóévét megelőző bármely adóévben 
nettó árbevételét nem csökkentette, és azt, ha a az IFRS-ek alkalmazására nem tért volna át az áttérés évében, vagy 
azt követő bármely adóévben nettó árbevételt csökkentő ráfordításként számolhatna el.
40/K.  § (1) Ha az  áttérés adóévének vagy az  áttérés adóévét követő adóévnek (a  továbbiakban együtt: átmeneti 
adóévek) az iparűzési adóalapja [39. §] a 40/B–40/J. §-ok alkalmazásával kisebb, mint az áttérés adóévét megelőző 
adóév 12 hónapra számított adóalapjának összege, akkor az átmeneti adóévek adóalapja – a (2) bekezdésben foglalt 
kivétellel – az utóbbi.
(2) Az  adóhatóság az  (1)  bekezdés hatálya alá eső vállalkozó – az  átmeneti adóévről szóló bevallás benyújtásával 
egyidejűleg előterjesztett – kérelme alapján az átmeneti adóév adóalapjaként fogadja el a 40/B–40/I. §-ok figyelmen 
kívül hagyásával számított, a 40/J. § szerinti összeggel korrigált összeget, ha az kisebb, mint az (1) bekezdés szerinti 
adóalap.
40/L. § (1) Ha az áttérés adóévében a 40/B–40/J. §-ok alkalmazásával számított iparűzési adó összege kisebb, mint 
az áttérés adóévét megelőző adóév iparűzési adójának összege, akkor az áttérés adóévét követő adóévben kezdődő 
adóelőleg-fizetési időszak adóelőlegének összege az utóbbi.
(2) Az (1) bekezdés hatálya alá eső vállalkozás esetén az áttérés adóévében és áttérés adóévét követő előlegfizetési 
időszakra vonatkozóan az adózás rendjéről szóló törvény szerinti előleg-mérséklésnek nincs helye.
40/M.  § Az  IFRS-eket alkalmazó vállalkozó – az  áttérés adóévét megelőző adóévről szóló társasági adóbevallás-
benyújtással egyidejűleg, elektronikus úton, az  állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon – adatot 
szolgáltat az állami adóhatósághoz:
a) az áttérés adóévét megelőző adóévben bevallott vállalkozási szintű nettó árbevétel összetevőinek összegéről és 
a nettó árbevételt csökkentő költségek és ráfordítások jogcímenkénti összegéről,
b) az áttérés adóévét megelőző adóév adatai alapján az e fejezet szerinti kiszámított nettó árbevétel összetevőinek 
összegéről és a nettó árbevétel-csökkentő költségek, ráfordítások összegéről.”

16. § (1) A Htv. 52. §-a 22. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„a) a  számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele (egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozó 
esetében: a pénzügyileg rendezett nettó árbevétel és a nem pénzben kiegyenlített értékesítés nettó árbevételének 
együttes összege), csökkentve a  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó, 
árbevételként elszámolt ellenértékkel, a  jövedéki adó fizetésére kötelezett vállalkozó esetében az  adóhatósággal 
elszámolt – az  egyéb szolgáltatások értékeként, illetve az  egyéb ráfordítások között kimutatott – jövedéki adó 
összegével, továbbá az  egyéb ráfordítások között kimutatott, az  adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, 
energiaadó, népegészségügyi termékadóról szóló törvény szerinti alkoholos ital utáni népegészségügyi termékadó 
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összegével, feltéve, ha az  így elszámolt regisztrációs adó, energiaadó, népegészségügyi termékadó összege 
az értékesítés nettó árbevételét növelte, valamint a külön jogszabály szerinti felszolgálási díj árbevételként elszámolt 
összegével, a b)-h) alpontokban foglalt eltérésekkel,”

 (2) A Htv. 52. §-a a következő 65–67. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„65. nemzetközi számviteli standardok: a számvitelről szóló törvény szerinti azonos elnevezésű fogalom;
66. IFRS-ek: a számvitelről szóló törvény szerinti azonos elnevezésű fogalom;
67. anyag az IFRS-ek szerint beszámolót készítő vállalkozó esetén: IAS 2 Készletek című standard 6. bekezdés c) pontja 
szerinti készlet.”

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

17. §  A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. törvény) 1. §-a a következő 
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  (5)  bekezdéstől eltérően a  számvitelről szóló törvény 9/A.  §-a alapján az  éves beszámolóját, a  könyvviteli 
zárlatát a  számvitelről szóló törvény 3.  § (10)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott IFRS-ek szerint összeállító 
adózó e törvényt az IFRS-ek rendelkezéseire figyelemmel, azokkal összhangban értelmezi és alkalmazza, kivéve, ha 
e törvény valamely rendelkezése ezen adózók vonatkozásában kifejezetten utal a számvitelről szóló törvény valamely 
rendelkezésének alkalmazására. Az  IFRS-ek rendelkezéseitől a  valós bemutatás érdekében történő eltérés nem 
eredményezheti az adókötelezettség változását.”

18. § (1) A Tao. törvény 4. § 4. pontja a következő e) és f ) alponttal egészül ki:
„e) az  a)  alpontban foglaltaktól eltérően az  éves beszámolóját, a  könyvviteli zárlatát az  IFRS-ek szerint összeállító 
adózónál a  helyi adókról szóló törvény „Az éves beszámolóját az  IFRS-ek szerint elkészítő vállalkozóra vonatkozó 
sajátos rendelkezések” című alcíme alatt meghatározott nettó árbevétel csökkentve a termeléshez, a tevékenységhez, 
a  szolgáltatáshoz, az  értékesítéshez kapcsolódó – a  saját termelésű készlet költségei között el nem számolt – 
fogyasztási adó, jövedéki adó összegével, növelve az e törvény szerinti jogdíjból származó, árbevételként elszámolt 
ellenértékkel,
f ) a b)–d) alpontokban foglaltaktól eltérően az éves beszámolóját, a könyvviteli zárlatát az IFRS-ek szerint összeállító 
adózónál a  helyi adókról szóló törvény „Az éves beszámolóját az  IFRS-ek szerint elkészítő vállalkozóra vonatkozó 
sajátos rendelkezések” című alcíme alatt meghatározott nettó árbevétel;”

 (2) A Tao. törvény 4. § 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. összes bevétel: az  adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott (ennek hiányában az  adóév utolsó napjára 
vonatkozó könyvviteli zárlat alapján megállapított) értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevételek és pénzügyi 
műveletek bevételei, továbbá az  éves beszámolóját, a  könyvviteli zárlatát az  IFRS-ek szerint összeállító adózónál 
az adóévre vonatkozó beszámolóban az adózás előtti eredmény javára (bevételként, nyereségjellegű különbözetként) 
elszámolt összeg, ideértve a megszűnt tevékenységek eredmény javára elszámolt összegét is;”

19. §  A Tao. törvény 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az éves beszámolóját, a könyvviteli zárlatát az IFRS-ek szerint összeállító adózó az (1)–(2) bekezdés rendelkezéseit 
a II/A. fejezetben foglaltak figyelembevételével alkalmazza.”

20. §  A Tao. törvény 7. § (1) bekezdés dz) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adózás előtti eredményt csökkenti:)
„dz) a bejelentett részesedés értékesítésének, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő kivezetésének adóévi 
árfolyamnyeresége (csökkentve mindkét esetben az  üzleti vagy cégérték kivezetése következtében elszámolt 
ráfordítással), feltéve, hogy a  részesedést az  adózó (ideértve jogelődjét is) az  értékesítését megelőzően legalább 
egy éven át folyamatosan eszközei között tartotta nyilván, továbbá a bejelentett részesedésre az adóévben visszaírt 
értékvesztés,”

21. §  A Tao. törvény 7. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adózás előtti eredményt csökkenti:)
„e) a bejelentett immateriális jószág értékesítéséből, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő kivezetéséből 
származó nyereség, feltéve, hogy az adózó (ideértve a jogelődjét is) az immateriális jószágot az értékesítést (kivezetést) 
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megelőzően legalább egy éven át folyamatosan az  eszközei között tartotta nyilván, és feltéve, hogy a  bejelentés 
adóévét megelőző adóévben az ugyanazon immateriális jószág értékesítéséből, kivezetéséből származó nyereségre 
nem alkalmazta a 7. § (1) bekezdés c) pontját,”

22. §  A Tao. törvény 7. § (1) bekezdés gy) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adózás előtti eredményt csökkenti:)
„gy) a tagnál (részvényesnél, üzletrész-tulajdonosnál)
1. a kivezetett (részben kivezetett) részesedés – ideértve az előtársasággal szemben a vagyoni hozzájárulás alapján 
kimutatott követelést is, de ide nem értve az  ellenőrzött külföldi társaságban lévő részesedést – következtében 
az adóévben elszámolt bevétel csökkentve a részesedés (10) bekezdés szerinti bekerülési értékének a könyv szerinti 
értéket meghaladó részével, ha a tulajdoni részesedést jelentő befektetés jogutód nélküli megszűnés, jegyzett tőke 
tőkekivonás útján történő leszállítása vagy kedvezményezett átalakulás következtében szűnt meg, illetve csökkent, 
figyelemmel a 2. pontban foglaltakra,
2. az  ellenőrzött külföldi társaságban fennálló részesedés 1.  pont szerinti kivonásakor a  kivezetés következtében 
az  adóévben elszámolt bevétel csökkentve a  részesedés (10)  bekezdés szerinti bekerülési értékének a  könyv 
szerinti értéket meghaladó részével, legfeljebb a 8. § (1) bekezdésének f ) pontja alapján az adózás előtti eredmény 
növeléseként elszámolt – az erre vonatkozó adóbevallással és az azt alátámasztó kimutatásokkal igazolt – és az adózás 
előtti eredmény csökkentéseként még figyelembe nem vett összeg,”

23. §  A Tao. törvény 8. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adózás előtti eredményt növeli:)
„m) az adózónál
a) az  ellenőrzött külföldi társaságban fennálló részesedésre az  adóévben ráfordításként elszámolt értékvesztés, 
árfolyamveszteség, valamint e részesedés bármely jogcímen történő kivezetése következtében elszámolt veszteség, 
árfolyamveszteség, vagy
b) a bejelentett részesedéshez kapcsolódó, az adóévben ráfordításként elszámolt értékvesztés, árfolyamveszteség, 
a  részesedés bármely jogcímen történő kivezetése (ide nem értve az  átalakulás, egyesülés, szétválás miatti 
elszámolást) következtében elszámolt veszteség, árfolyamveszteség (figyelembe véve az  üzleti vagy cégérték 
kivezetése következtében elszámolt ráfordítást is),”

24. §  A Tao. törvény a 18. §-t követően a következő fejezettel egészül ki:
„AZ ÉVES BESZÁMOLÓJÁT, A KÖNYVVITELI ZÁRLATÁT AZ IFRS-EK SZERINT ÖSSZEÁLLÍTÓ ADÓZÓRA VONATKOZÓ 
KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK
II/A. FEJEZET
18/A. § (1) Az éves beszámolóját, a könyvviteli zárlatát az IFRS-ek szerint összeállító adózó társasági adókötelezettségét 
e törvény rendelkezései szerint, az e fejezetben foglalt eltérések figyelembevételével határozza meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adózó a 6. § (1) bekezdés alkalmazásában adózás előtti eredményként a számvitelről szóló 
törvény 114/A. § 8. pontja szerinti adózás előtti eredményt veszi figyelembe, azzal, hogy az (1) bekezdés szerinti adózó 
a társasági adókötelezettségét a folytatódó és a megszűnt tevékenységek figyelembevételével határozza meg.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti adózó társasági adókötelezettségét a  beszámoló, a  könyvviteli zárlat funkcionális 
pénznemben kifejezett adatainak az  alapulvételével állapítja meg. Az  (1)  bekezdés szerinti adózó a  funkcionális 
pénznemben kifejezett adatokat az 5. § (8) bekezdésének megfelelő alkalmazásával számítja át forintra.
(4) Ahol e törvény bevételként, ráfordításként elszámolt összegekről rendelkezik, ott az (1) bekezdés szerinti adózó 
értelemszerűen az adózás előtti eredmény javára, terhére elszámolt összegeket veszi figyelembe.
18/B. § (1) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó adózás előtti eredményét csökkenti:
a) a helyi iparűzési adó és az innovációs járulék tényleges nyereségadó-ráfordításként elszámolt adóévi összege,
b) a  22.  § (1)  bekezdése, a  22/C.  § (2)  bekezdése szerint az  arra jogosult szervezet részére juttatott támogatás 
nyereségadó-ráfordításként elszámolt adóévi összege (ide nem értve a  kiegészítő támogatás, kiegészítő 
sportfejlesztési támogatás összegét),
c) a fejlesztési adókedvezménynek az adózás előtti eredmény javára elszámolt adóévi összege,
d) a  számviteli politikában történő változás visszamenőleges alkalmazása eredményeképpen az  eredménytartalék 
csökkenéseként elszámolt, a  változást megelőző adóévekre vonatkozó, a  társasági adó figyelembevétele nélkül 
számított összeg a változás adóévében,
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e) a saját részvény, a saját üzletrész értékesítésekor, nem pénzbeli hozzájárulásként történő kivezetésekor közvetlenül 
a saját tőke adóévi csökkenéseként elszámolt veszteség összege,
f ) a (2) bekezdés e) pontja alapján a korábbi adóév(ek)ben az adózás előtti eredményt növelő tételként figyelembe 
vett összegből az adózás előtti eredmény javára elszámolt adóévi összeg,

g) az  IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az  állami közreműködés közzététele című standard vagy az  IAS 
41 Mezőgazdaság című standard szerinti mezőgazdasági támogatásoknak az  adózás előtti eredmény javára 
elszámolt adóévi összege, amennyiben a  pénzmozgással, illetve az  eszközmozgással egyidejűleg más jogszabály 
a  tőketartalékba helyezett pénzeszközök, átvett eszközök értékét a  számvitelről szóló törvény 36.  § (1)  bekezdés 
f ) pontja alapján a tőketartalék növekedéseként rendeli elszámolni,
h) a  munkavállalóknak nyújtott, tőkeinstrumentumban kiegyenlített részvényalapú kifizetési ügyletekre az  adózás 
előtti eredmény javára elszámolt adóévi összeg.
(2) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó adózás előtti eredményét növeli:
a) a fejlesztési adókedvezménynek az adózás előtti eredmény terhére elszámolt adóévi összege,
b) a  számviteli politikában történő változás visszamenőleges alkalmazása eredményeképpen az  eredménytartalék 
növekedéseként elszámolt, a  változást megelőző adóévekre vonatkozó, a  társasági adó figyelembe vétele nélkül 
számított összeg a változás adóévében,
c) a saját részvény, a saját üzletrész értékesítésekor, nem pénzbeli hozzájárulásként történő kivezetésekor közvetlenül 
a saját tőke adóévi növekedéseként elszámolt nyereség összege,
d) a munkavállalóknak nyújtott, tőkeinstrumentumban kiegyenlített részvényalapú kifizetési ügyletekre az  adózás 
előtti eredmény terhére elszámolt adóévi összeg,
e) a  kamatozó részvényre adóévi kamatráfordításként elszámolt összeg, valamint a  visszaváltható részvény és 
az elsőbbségi részvény alapján fizetendő osztalék kamatráfordításként elszámolt adóévi összege,
f ) az (1) bekezdés g) pontja alapján a korábbi adóév(ek)ben az adózás előtti eredményt csökkentő tételként figyelembe 
vett összegből az adózás előtti eredmény terhére elszámolt adóévi összeg,
g) a kibocsátónál az összetett pénzügyi instrumentum kötelezettség komponenséhez kapcsolódóan, az adózás előtti 
eredmény terhére az instrumentum névleges kamatát meghaladóan elszámolt adóévi összeg.
18/C. § (1) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó a 18/B. § (1) és (2) bekezdése alkalmazásával megállapított összeget 
(a továbbiakban: korrigált adózás előtti eredmény) csökkenti:
a) a  külföldi személynek vagy az  üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségűnek nem minősülő tulajdonosnak 
tulajdonosi minőségében az adóévben nem adomány céljából, visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatással, 
juttatással, véglegesen átadott pénzeszközzel, a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékével (ide nem értve 
az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti árumintát), a 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó által ellenérték 
nélkül átvállalt kötelezettség összegével, az  adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékével, 
beleértve az  e  juttatásokkal kapcsolatosan fizetendő általános forgalmi adót is, akkor, ha a  18/A.  § (1)  bekezdése 
szerinti adózó a juttatást nem az adózás előtti eredmény terhére számolja el feltéve, hogy a 18/A. § (1) bekezdése 
szerinti adózó rendelkezik a juttatásban részesülő nyilatkozatával, amely szerint a juttatás adóévében a juttatásban 
részesülő a  juttatást az  adózás előtti eredménye javára bevételként elszámolta és az  adózás előtti eredménye 
az e  juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, amelyet a beszámoló elkészítését 
követően nyilatkozat útján igazol,
b) a számvitelről szóló törvény III. fejezete szerinti beszámolóról (könyvvezetésről) az  IFRS-ek szerinti beszámolóra 
(könyvvezetésre) történő áttérés következtében az  áttérés időpontját magában foglaló adóév (a  továbbiakban: 
áttérés adóéve) első napján fennálló, a számvitelről szóló törvény szerinti saját tőke és az IFRS-ek szerinti saját tőke 
eltérése és a mérlegtételek közötti átsorolás miatt megjelenő egyedi mérlegtételek veszteségjellegű különbözetének 
összegéből azon résszel, amely az  áttérés adóévében vagy az  azt követő adóévekben az  adózás előtti eredmény 
növekedéseként kerül – vagy amennyiben az adózó az IFRS-ek szerinti beszámolóra (könyvvezetésre) nem tért volna 
át, az adózás előtti eredmény csökkenéseként került volna – elszámolásra, kivéve azon tételeket, amelyeket az adózó 
e törvény más rendelkezése alapján az adóalap megállapítása során figyelembe vesz.
(2) A  18/A.  § (1)  bekezdése szerinti adózó a  korrigált adózás előtti eredményt növeli a  számvitelről szóló törvény 
III. fejezete szerinti beszámolóról (könyvvezetésről) az IFRS-ek szerinti beszámolóra (könyvvezetésre) történő áttérés 
következtében az áttérés adóéve első napján fennálló, a számvitelről szóló törvény szerinti saját tőke és az IFRS-ek 
szerinti saját tőke eltérése és a mérlegtételek közötti átsorolás miatt megjelenő egyedi mérlegtételek nyereségjellegű 
különbözetének összegéből azon résszel, amely az áttérés adóévében vagy az azt követő adóévekben az adózás előtti 
eredmény csökkentéseként kerül – vagy amennyiben az adózó az IFRS-ek szerinti beszámolóra (könyvvezetésre) nem 



12. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2581

tért volna át, az adózás előtti eredmény növeléseként került volna – elszámolásra, kivéve azon tételeket, amelyeket 
az adózó e törvény más rendelkezése alapján az adóalap megállapítása során figyelembe vesz.
(3) A számvitelről szóló törvény 114/D. §-a, valamint a számvitelről szóló törvény 114/E. § (4) bekezdése hatálya alá 
tartozó adózó az  IFRS-ek szerinti beszámolóról (könyvvezetésről) a  számvitelről szóló törvény III. fejezete szerinti 
beszámolóra (könyvvezetésre) történő áttérés esetén az adóalapját – az adózás előtti eredménye módosítása révén – 
az (1) bekezdés b) pontja, a (2) bekezdés és a (4) bekezdés értelemszerű alkalmazásával határozza meg.
(4) Amennyiben az (1) bekezdés b) pontja szerinti csökkentés és a (2) bekezdés szerinti növelés összege (egyenlege) 
negatív, akkor a 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó azt az áttérés adóévében és az azt követő két adóévben három 
egyenlő részletben – az  adózás előtti eredmény csökkentése révén – érvényesíti az  adóalapjában. Amennyiben 
az  (1) bekezdés b) pontja szerinti csökkentés és a  (2) bekezdés szerinti növelés összege (egyenlege) pozitív, akkor 
azt a  18/A.  § (1)  bekezdése szerinti adózó választása szerint az  áttérés adóévében egy összegben vagy az  áttérés 
adóévében és az azt követő két adóévben három egyenlő részletben – az adózás előtti eredmény növelése révén – 
érvényesíti az adóalapjában.
(5) A  18/A.  § (1)  bekezdése szerinti adózó a  tárgyi eszköz bekerülési értékét a  jövőbeni leszerelési költségekre 
tekintettel megállapított összeg figyelembe vétele nélkül állapítja meg. A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó ezen 
eszközök bekerülési értékét és számított nyilvántartási értékét elkülönítetten tartja nyilván.
(6) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó az átértékelési modellben elszámolt tárgyi eszközök és immateriális javak, 
továbbá a valósérték-modellben elszámolt befektetési célú ingatlanok, biológiai eszközök és mezőgazdasági termékek 
bekerülési értékét a valós érték változásaiból fakadó módosítások figyelembe vétele nélkül állapítja meg. A 18/A. § 
(1) bekezdése szerinti adózó ezen eszközök bekerülési értékét és számított nyilvántartási értékét elkülönítetten tartja 
nyilván.
(7) A  befektetési célú ingatlanok, a  biológiai eszközök és a  mezőgazdasági termékek valósérték-modellel történő 
kimutatása esetén a 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó adózás előtti eredményét
a) csökkenti a valós érték növekedése miatt az adózás előtti eredmény javára az adóévben elszámolt összeg,
b) növeli a valós érték csökkenése miatt az adózás előtti eredmény terhére az adóévben elszámolt összeg.
(8) A (7) bekezdés szerinti eszközök esetén a 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó alkalmazhatja a 7. § (1) bekezdés 
d)  pontjában foglalt rendelkezéseket függetlenül attól, hogy az  adózás előtti eredmény terhére nem számolt el 
értékcsökkenést, feltéve hogy a bekerülésiérték-modellben az adott eszközre terv szerinti értékcsökkenést lehetett 
volna elszámolni.
(9) A 7. § (1) bekezdés d) pontja, a 8. § (1) bekezdés b) pontja, az 1. számú melléklet 2. pontja, továbbá a 8. § (1) bekezdés 
u) pont uc) alpontja alkalmazásában a 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózónál a forgóeszközök közé való átsorolásnak 
kell tekinteni az eszköz értékesítésre tartott eszközzé történő minősítését.
(10) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózónál a 4. § 31/a. pontja, valamint az 1. számú és 2. számú melléklet alkalmazása 
céljából az  alapításkor, a  tőkeemeléskor a  jegyzett tőke fedezeteként, továbbá a  jegyzési, a  kibocsátási érték és 
a  névérték különbözeteként, a  jegyzett tőkén felüli tőke fedezeteként nem pénzbeli (vagyoni) hozzájárulásként 
átvett (kapott) eszköz bekerülési értéke a létesítő okiratban, annak módosításában, illetve a közgyűlési, az alapítói, 
a taggyűlési határozatban meghatározott értéke.
(11) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó a 7. § (1) bekezdés cs) pontja, a 8. § (1) bekezdés b) pontja, valamint az  
1. számú melléklet alkalmazásában értelemszerűen terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összegnek és terven 
felüli értékcsökkenés visszaírt összegének tekinti az  adózás előtti eredményben elszámolt értékvesztést és annak 
az adózás előtti eredményben elszámolt visszaírását.
(12) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó a 7. § (1) bekezdés b) pontját azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy az adózás 
előtti eredményét csökkenti
a) a (13)  bekezdés szerinti kötelezettségnek az  adóévben bekövetkező csökkenésével, ha a  (13)  bekezdés szerinti 
kötelezettség elszámolásakor az adózás előtti eredmény terhére elszámolt ráfordításokkal az adózás előtti eredményét 
vagy az IFRS-ek szerinti beszámolóra (könyvvezetésre) történő áttéréskor az adó alapját növelte; és
b) bármely olyan céltartalék összegének a  tárgyidőszaki csökkenésével, amelyből származó ráfordítás eszköz 
bekerülési értékét képezte, ha a céltartalék tárgyidőszaki csökkenése a kötelezettség felmerülése miatt következett 
be és nem az adott eszköz bekerülési értékének csökkenéseként került elszámolásra.
(13) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó a 8. § (1) bekezdés a) pontját azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy az adózás 
előtti eredményét növeli
a) a beruházási szerződésekből várható veszteségekkel;
b) azon munkavállalói juttatások miatt kimutatott kötelezettségekkel (beleértve a rövid és hosszú távú jutalmakat, 
a végkielégítéseket és a munkaviszony megszűnése utáni juttatásokat), amelyek a mérlegfordulónapon valószínű vagy 
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bizonyos, hogy fennállnak, de összegük vagy esedékességük időpontja még bizonytalan (ide nem értve a mérleggel 
lezárt üzleti évhez kapcsolódó, a jóváhagyásra jogosult testület által megállapított prémiumot, jutalmat és az ahhoz 
kapcsolódó, törvényen alapuló, az államháztartás valamely alrendszere számára történő kötelező befizetést is);
c) a 8. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelő céltartalékokkal;
d) a készpénzben teljesített részvényalapú kifizetési ügyletek miatt kimutatott kötelezettségekkel
kapcsolatban az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt ráfordításokkal.
(14) A  18/A.  § (1)  bekezdése szerinti adózó a  7.  § (1)  bekezdés c)  pontja, a  7.  § (1)  bekezdés f )  pontja, a  7.  § 
(15) bekezdése, a 7. § (16) bekezdése, a 16. § (1) bekezdés b) pontja és az 1. számú melléklet 12. pontja alkalmazásában 
az eredménytartaléknak az adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként 
kimutatott összegét a számvitelről szóló törvény 114/B. § (4) bekezdés e) és h) pontja figyelembevételével határozza 
meg.
(15) A  18/A.  § (1)  bekezdése szerinti adózó a  8.  § (5)  bekezdés b)  pontja szerinti saját tőke adóévi napi átlagos 
állományát a számvitelről szóló törvény 114/B. §-a megfelelő alkalmazásával állapítja meg.
(16) A 18/B. § (2) bekezdés g) pontja szerinti növelő tételt figyelembe vevő adózó a 8. § (1) bekezdés j) pontját és a 8. § 
(5) bekezdését az adóévben ráfordításként, eszköz bekerülési értékeként elszámolt kamatnak a 18/B. § (2) bekezdés 
g) pontja szerinti összeg levonása után fennmaradó részére alkalmazza.
(17) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó e törvény 6. § (5) bekezdése, 7. § (1) bekezdés f ) pontja, 7. § (1) bekezdés 
z) pontja, 7. § (12) bekezdése és 7. § (14) bekezdése alkalmazása során az adózás előtti eredmény (nyereség) helyett 
a korrigált adózás előtti eredményt (nyereséget) veszi figyelembe.
(18) A  18/A.  § (1)  bekezdése szerinti adózó esetében a  végelszámolás, a  felszámolás kezdő napját megelőző 
nappal lezáruló adóévben (ha végelszámolás, felszámolás nélkül szűnik meg jogutód nélkül, az  utolsó adóévben) 
a (4) bekezdés alapján választása szerint elhalasztott összeg egy összegben esedékessé válik.
(19) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó a kísérleti fejlesztés aktivált értékének (szellemi terméknek) a számvitelről 
szóló törvény III. fejezete szerinti beszámolóról (könyvvezetésről) az  IFRS-ek szerinti beszámolóra (könyvvezetésre) 
történő áttérés miatti kivezetése esetén, a kivezetett eszközökre tekintettel jogosult a 7. § (1) bekezdés t) pontjában 
és a 7. § (17)–(18) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket alkalmazni olyan módon, mintha az áttérés nem történt 
volna meg.
(20) A  18/A.  § (1)  bekezdése szerinti adózó nem jogosult csökkenteni a  korrigált adózás előtti eredményt a  7.  § 
(1)  bekezdés t)  pontja és a  7.  § (17)–(18)  bekezdései alapján a  számvitelről szóló törvény III. fejezete szerinti 
beszámolóról (könyvvezetésről) az  IFRS-ek szerinti beszámolóra (könyvvezetésre) történő áttérés következtében 
(kizárólag az áttérés miatt) elszámolt alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költségével, vagy 
az áttérés következtében (kizárólag az áttérés miatt) nyilvántartásba vett kísérleti fejlesztés aktivált értékével (szellemi 
termékkel).
18/D.  § (1) Amennyiben a  18/A.  § (1)  bekezdése szerinti adózó az  áttérés adóévéről szóló adóbevallásában 
meghatározott, az  adóbevallás esedékességét követő második naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos 
időszakra jutó társasági adóelőlegének összege nem éri el az  áttérés adóévét megelőző adóév fizetendő adóját, 
akkor az adóbevallás esedékességét követő második naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszakra jutó 
adóelőleget az áttérés adóévét megelőző adóév fizetendő adója alapulvételével kell meghatározni (a továbbiakban: 
adóelőleg-minimum). Amennyiben az áttérés adóévét megelőző adóév időtartama nem éri el a 12 hónapot, akkor 
az  adóelőleg-minimum megegyezik az  áttérés adóévét megelőző adóév fizetendő adójának a  működés naptári 
napjai alapján 12 hónapra számított összegével.
(2) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó az áttérés adóéve során esedékessé váló, továbbá az áttérés adóévét követő 
adóév első hat hónapja során esedékessé váló társasági adóelőlegeinek az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 
módosítását nem kérheti az adóhatóságtól.
(3) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó áttérés adóévéről szóló adóbevallásában bevallott társasági adóelőlegének 
összege, annak az  adózás rendjéről szóló törvény szerinti, adóhatósági módosítása esetén sem csökkenhet 
az adóelőleg-minimum összege alá.
(4) A  18/A.  § (1)  bekezdése szerinti adózó az  áttérés adóévében és az  áttérést követő adóévben negyedévente, 
a  negyedévet követő hónap 20-ik napjáig teljesítendő adatszolgáltatásra köteles a  várható éves adózás előtti 
eredményéről, adóalapjáról és fizetendő adójáról.
(5) A 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó az áttérést megelőző adóévről szóló társasági adóbevallásában, a bevallással 
egyidejűleg adatot szolgáltat az áttérést megelőző adóév IFRS-ek szerint meghatározott társasági adókötelezettségéről 
(adózás előtti eredményéről, korrigált adózás előtti eredményéről, adóalap-módosító tételeiről).
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(6) A számvitelről szóló törvény III. fejezete szerinti beszámolóról (könyvvezetésről) az IFRS-ek szerinti beszámolóra 
(könyvvezetésre) áttérő adózó az áttérés adóévét megelőző adóévi társasági adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről 
szóló bevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig a  társasági adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről 
szóló bevallásban, vagy – ha adóelőleg-kiegészítésre nem köteles – az  adóhatóság által rendszeresített külön 
nyomtatványon, elektronikus úton adatot szolgáltat a 18/C. § (1) bekezdés b) pontja és a 18/C. § (2) bekezdése szerint 
meghatározott tétel várható összegéről, továbbá az IFRS-ek szerinti saját tőke és a számvitelről szóló törvény szerinti 
saját tőke várható összegéről.
(7) Amennyiben a  18/A.  § (1)  bekezdése szerinti adózó fizetendő adója az  áttérés adóévében és az  azt követő 
adóévben nem éri el az  áttérés adóévét megelőző adóévi fizetendő adóját, akkor – a  (8)  bekezdésben foglalt 
kivétellel – az áttérés adóévében és az azt követő adóévben fizetendő adója az áttérés adóévét megelőző adóévi 
fizetendő adó összege. Amennyiben az áttérés adóévét megelőző adóév nem éri el a 12 hónapot, akkor e rendelkezés 
alkalmazásában az áttérés adóévét megelőző adóév fizetendő adójának a működés naptári napjai alapján 12 hónapra 
számított összegét kell fizetendő adónak tekinteni.
(8) Az  adóhatóság a  (7)  bekezdés hatálya alá eső adózó társasági adóbevallásával egyidejűleg adóévenként 
előterjesztett kérelme alapján – amennyiben az  az adózóra nézve kedvezőbb adókötelezettséget eredményez  – 
a  kérelemben megjelölt, a  6.  § (2a)  bekezdése és a  II/A. fejezet figyelmen kívül hagyásával megállapított adóévi 
fizetendő adót tekinti fizetendő adónak, ha az adózó alátámasztja a 6. § (2a) bekezdése és a II/A. fejezet figyelmen kívül 
hagyásával megállapított fizetendő adó összegét. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének 
nincs helye.
(9) A (8) bekezdésben foglaltak alkalmazásától függetlenül a 18/A. § (1) bekezdése szerinti adózó a 18/C. § (4) bekezdése 
szerint meghatározott egyenleget a 6. § (2a) bekezdése és a  II/A. fejezet figyelmen kívül hagyásával megállapított 
adóalapjában érvényesíti.”

25. §  A Tao. törvény 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § (1) A fizetendő adó a 19. § szerint megállapított társasági adó, csökkentve az adókedvezményekkel és a 28. § 
rendelkezésének figyelembevételével a külföldön megfizetett társasági adóval (annak megfelelő jövedelemadóval).
(2) Az éves beszámolóját, a könyvviteli zárlatát az  IFRS-ek szerint összeállító adózó az  (1) bekezdés rendelkezéseit 
a II/A. fejezetben foglaltak figyelembevételével alkalmazza.”

26. §  A Tao. törvény 29/D. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az  az  adózó, amely az  IFRS-eket a  2016.  évben kezdődő adóévről készített beszámolójára alkalmazza először, 
a  18/D.  § (6)  bekezdése szerinti adatszolgáltatást külön nyomtatványon, elektronikus úton a  számvitelről szóló 
törvényben meghatározott határidőben teljesíti.”

27. §  A Tao. törvény 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

28. §  A Tao. törvény
a) 4. § 4/a. pontjában az „a számvitelről szóló törvény szerinti behajthatatlan követelés” szövegrész helyébe az „az 

a követelés, amely megfelel a számvitelről szóló törvény szerinti behajthatatlan követelés fogalmának” szöveg;
b) 4.  § 28/b.  pontjában a „kimutatott összeg” szövegrész helyébe a „kimutatott vagy az  éves beszámolóját, 

a könyvviteli zárlatát az IFRS-ek szerint összeállító adózónál az ennek megfeleltethető összeg” szöveg;
c) 7. § (1) bekezdés c) pontjában az „eredménynek (az elszámolt bevételnek az elszámolt ráfordítást meghaladó 

része)” szövegrész helyébe a „nyereségnek” szöveg;
d) 8.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az „az adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként (ideértve az  egy 

összegben elszámolt értékcsökkenési leírást is) és terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg” 
szövegrész helyébe az „az adóévben az adózás előtti eredmény terhére elszámolt terv szerinti értékcsökkenési 
leírás (ideértve az egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírást is) és az adózás előtti eredmény terhére 
elszámolt terven felüli értékcsökkenés” szöveg;

e) 8. § (1) bekezdés k) pontjában a „ráfordítást meghaladóan elszámolt bevétel” szövegrész helyébe a „nyereség, 
árfolyamnyereség” szöveg;

f ) 8. § (1) bekezdés n) pontjában az „az elszámolt ráfordításnak az elszámolt bevételt meghaladó része” szövegrész 
helyébe az „elszámolt veszteség” szöveg;

g) 8.  § (5)  bekezdés a)  pontjában az „az eredménye terhére kamatot fizet, vagy” szövegrész helyébe az „az 
eredménye terhére kamatot fizet, számol el, vagy” szöveg;
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h) 15. § (9) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „bevételnek az elszámolt ráfordítást meghaladó részére” szövegrész 
helyébe az „árfolyamnyereségére” szöveg;

i) 17. § (13) bekezdésében a „rendkívüli bevételként” szövegrész helyébe az „az adózás előtti eredmény javára” 
szöveg;

j) a 29/Q. § (3) bekezdésében az „elszámolt rendkívüli bevétel összege” szövegrész helyébe az „elszámolt bevétel 
összege” szöveg, az  „elszámolt rendkívüli ráfordítás összege” szövegrész helyébe az  „elszámolt ráfordítás 
összege” szöveg

lép.

29. §  Hatályát veszti a Tao. törvény 6. § (8) bekezdés b) pontjában az „– a kedvezményezett átalakulással létrejött adózóban 
szerzett részesedés bekerülési értékeként –” szövegrész.

4. A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről 
szóló 1997. évi CXXXII. törvény módosítása

30. §  A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997.  évi 
CXXXII. törvény 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  fióktelep könyvvezetésére, beszámoló készítésére, a  beszámoló nyilvánosságra hozatalára és közzétételére 
vonatkozó előírásokat, valamint az ezekkel összefüggő sajátos szabályokat és mentességeket a számviteli jogszabályok 
tartalmazzák.”

5. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

31. §  A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 54. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Amennyiben a kibocsátó a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (10) bekezdés 2. pontjában meghatározott 
IFRS-ek szerint állítja össze éves beszámolóját, akkor éves, illetve időközi (negyedéves, féléves) jelentését is az IFRS-ek 
szerint kell elkészítenie.”

32. §  A Tpt. 76/D. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A vételi jog gyakorlásának eredményeképpen megszerzendő részvények ellenértéke a vételi ajánlatban, illetve 
az önkéntes vételi ajánlatban meghatározott vételár és az egy részvényre jutó saját tőke értéke közül a magasabb 
összeg. Saját tőkeként a  legutolsó, könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámolóban feltüntetett értéket kell 
figyelembe venni azzal, hogy ha a társaság a számviteli jogszabályok értelmében összevont (konszolidált) beszámoló 
készítésére kötelezett, akkor saját tőkén a konszolidált saját tőke értendő. Amennyiben a társaság az IFRS-ek szerint 
állítja össze éves beszámolóját, akkor az egy részvényre jutó saját tőke számításánál a számviteli törvény 114/B. § 
(4) bekezdés a) pontja szerinti saját tőke alapján kell a számítást elvégezni.”

6. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény 
módosítása

33. §  Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény 7. § 19. pont b) alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában
19. korrigált nettó árbevétel:)
„b) tőzsdénél: a  tőzsdei tevékenység bevételei növelve a számvitelről szóló 2000. évi C.  törvény 77. § (3) bekezdés 
k)–o) pontjai hatálya alá tartozó egyéb bevételeken kívüli egyéb bevételekkel;”

7. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

34. §  A befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 18. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az MNB elnöke a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos jogkörében a hatékony és eredményes 
kockázatkezelés elősegítése érdekében rendeletben szabályozza a  nem teljesítő kitettség és az  átstrukturált 
követelésre vonatkozó prudenciális követelményeket.”



12. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2585

35. §  A Bszt. 180. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Felhatalmazást kap az MNB elnöke, hogy a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos jogkörében 
eljárva rendeletben szabályozza a  nem teljesítő kitettség és az  átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális 
követelményeket.
(7) Felhatalmazást kap az  MNB elnöke, hogy a  pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos jogkörében 
eljárva rendeletben szabályozza az  ügyfél- és partnerminősítés, valamint a  fedezetértékelés prudenciális 
követelményeit.”

8. A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása

36. §  A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Távhő törvény) 6. § 
(3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Csökkentő tételek:)
„d) a kedvezményezett átalakulásban részt vevő társaság tagjánál (részvényesénél) az átalakulás, egyesülés, szétválás 
következtében az adóévben elszámolt bevétel, ha a tag (a részvényes) alkalmazni kívánja e csökkentő tételt, feltéve, 
hogy a tag (a részvényes) a kedvezményezett átalakulás alapján megszerzett valamennyi részesedést elkülönítetten 
tartja nyilván,”

37. §  A Távhő törvény 9. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Amennyiben az  adóalany az  éves beszámolóját a  számvitelről szóló 2000.  évi C.  törvény 3.  § (10)  bekezdés 
2. pontjában meghatározott IFRS-ek szerint állítja össze, úgy az adókötelezettsége megállapításakor köteles a Tao. tv. 
1. § (2) bekezdésében, 1. § (6) bekezdésében, 4. § 4. pont e) alpontjában, 4. § 28/b. pontjában, 4. § 29. pontjában és 
II/A. fejezetében és 29/D. § (1) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni.
(5) Amennyiben a  (4)  bekezdés hatálya alá tartozó adózónál a Tao. tv. 18/C.  § (4)  bekezdése figyelembevételével 
meghatározott összeg (egyenleg) pozitív, akkor azt az adózó a Tao. tv. 18/C. § (4) bekezdésétől eltérően választása 
szerint az áttérés adóévében egy összegben vagy az áttérés adóévében és az azt követő négy adóévben öt egyenlő 
részletben – az adózás előtti eredmény növelése révén – érvényesíti az adóalapjában. Amennyiben a (4) bekezdés 
hatálya alá tartozó adózónál a Tao. tv. 18/C. § (4) bekezdése figyelembevételével meghatározott összeg (egyenleg) 
negatív, akkor azt az adózó a Tao. tv. 18/C. § (4) bekezdésétől eltérően az áttérés adóévében és az azt követő négy 
adóévben öt egyenlő részletben – az adózás előtti eredmény csökkentése révén – érvényesíti az adóalapjában.”

38. §  Hatályát veszti a Távhő törvény 6. § (2) bekezdés b) pontjában az „egyéb vagy rendkívüli ráfordításként” szövegrész.

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

39. §  A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 2. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„5. jutalék- és díjbevételek: az  illetékmegállapítási időszakban levont olyan jutalékok és díjak összege, amellyel 
a  pénzforgalmi szolgáltató az  ügyfél fizetési számláját megterheli, vagy amelyet a  készpénz-helyettesítő fizetési 
eszköz rendelkezésre bocsátására, használatára tekintettel az  ügyfélnek számít fel, ide nem értve a  visszatérítésre 
kerülő jutalék- és díjbevételeket, illetve a 3. § (4) bekezdés b), e) és h) pontjához kapcsolódóan elszámolt jutalék- és 
díjbevételek összegét, valamint a továbbhárításra kerülő jutalék- és díjbevételeket;”

10. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

40. §  A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.  törvény (a  továbbiakban: Hpt.) 83. §-a 
a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Amennyiben a hitelintézet az Szmt. 3. § (10) bekezdés 2. pontjában meghatározott IFRS-ek szerint állítja össze 
éves beszámolóját, a (2) bekezdés szerint meghatározott összeget az eredménytartalékból el kell különítenie és azt 
az Szmt. szerinti saját tőke megfeleltetési táblában, a 114/B. § (4) bekezdés h) pontja szerinti lekötött tartalékként kell 
kimutatnia.”
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41. §  A Hpt. 107. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az MNB elnöke a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos jogkörében a hatékony és eredményes 
kockázatkezelés elősegítése érdekében rendeletben szabályozza a  nem teljesítő kitettség és az  átstrukturált 
követelésre vonatkozó prudenciális követelményeket.”

42. §  A Hpt. 290. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Felhatalmazást kap az MNB elnöke, hogy a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos jogkörében 
eljárva rendeletben szabályozza a  nem teljesítő kitettség és az  átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális 
követelményeket.
(7) Felhatalmazást kap az  MNB elnöke, hogy a  pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos jogkörében 
eljárva rendeletben szabályozza az  ügyfél- és partnerminősítés, valamint a  fedezetértékelés prudenciális 
követelményeit.”

43. §  A Hpt.
a) 171. §-ában a „közbülső beszámoló” szövegrész helyébe a „közbenső beszámoló” szöveg,
b) 184. § (3) bekezdés j) pontjában az „a adózott” szövegrész helyébe az „az adózott” szöveg
lép.

11. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosítása

44. §  A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 1. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„5. nettó árbevétel: az olyan adóalany esetében, aki
a) a  számvitelről szóló 2000.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozik, az  Szt.-ben meghatározott 
értékesítés nettó árbevétele,
b) az a) pont alá tartozik, de egyedi beszámolóját az Szt. 3. § (10) bekezdés 2. pontjában meghatározott IFRS-ek szerint 
készíti, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 40/C. §-a szerinti nettó árbevétel,
c) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) hatálya alá tartozik, az Szja tv. 
szerinti általános forgalmi adó nélküli bevétel,
d) nem tartozik az a)–c) pontok alá, az a) pont szerinti nettó árbevételnek megfelelő bevétel,”

III. FEJEZET
EGYÉB PÉNZÜGYI TÁRGYÚ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

12. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói 
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

45. §  A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a  könyvvizsgálói közfelügyeletről 
szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 173/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A minőségellenőrzés tekintetében a közfelügyeleti hatóság jár el. A közfelügyeleti hatóság a minőségellenőrzés 
lefolytatására a  közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó éves beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentés 
kibocsátását követő 3 naptári éven belül jogosult, azzal, hogy a minőségellenőrzés azt az  időszakot fedi le, amely 
időszakban a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég rendelkezett közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóval 
megkötött jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására irányuló megbízással.”

46. §  A Kkt. 185. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  közfelügyeleti hatóságnak a  közfelügyeleti feladatok ellátásáért a  kamara közfelügyeleti díjat fizet. 
A közfelügyeleti hatóság a kamarától kapott közfelügyeleti díjat a közfelügyeleti feladatok ellátására fordítja.”

47. §  A Kkt. 196. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„196. § (1) A közfelügyeleti hatóság a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói szolgáltatást igénybe vevők 
érdekét veszélyeztető helyzet észlelése esetén a  195.  § (1)  bekezdése szerinti eljárás alapján rendelkezésére álló 
tények elemzése, értékelése, mérlegelése alapján a következő intézkedések alkalmazhatók:
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a) kötelezés továbbképzésen való részvételre,
b) figyelmeztetés az előírásoknak nem megfelelő gyakorlat megszüntetésére,
c) fegyelmi eljárás kezdeményezése,
d) kötelezés könyvvizsgálat ismételt elvégzésére, vagy a könyvvizsgálói jelentés visszavonására,
e) pénzbírság kiszabása,
f ) a 49. § szerinti minősítés megvonása,
g) jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység gyakorlásától történő eltiltás,
h) javaslat előkészítése a  kamara, illetve a  miniszter részére a  könyvvizsgálói szolgáltatást igénybe vevők érdekét 
veszélyeztető helyzet megszüntetésének módjára,
i) miniszteri, illetve közfelügyeleti törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezése.
(2) Az  (1)  bekezdés e)  pontja szerinti pénzbírság összege kamarai tag könyvvizsgáló esetén 100 ezer forinttól  
100 millió forintig, könyvvizsgáló cég esetén 100 ezer forinttól 500 millió forintig terjedhet. A pénzbírságból befolyó 
bevételek a közfelügyeleti hatóság bevételeit képezik azzal, hogy azt a könyvvizsgálói közfelügyelet működésére kell 
felhasználni.
(3) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti eltiltás 3 évig terjedhet.
(4) Amennyiben a közfelügyeleti hatóság az (1) bekezdés d) pontjában foglalt intézkedést alkalmazza, az ellenőrzés 
alá vont kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég a határozat kézhezvételétől számított kilencven napon belül 
értesíti a közfelügyeleti hatóságot az ismételten elvégzett könyvvizsgálat eredményéről. Amennyiben a könyvvizsgálat 
ismételt elvégzése alapján megállapítható, hogy az ellenőrzés alá vont kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég 
által korábban kibocsátott könyvvizsgálói jelentés nem megfelelő, a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég 
köteles azt visszavonni, és új könyvvizsgálói jelentést kibocsátani.
(5) Amennyiben a könyvvizsgálat (4) bekezdés szerinti ismételt elvégzésére 90 napon belül nem kerül sor, az ellenőrzés 
alá vont kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég köteles a kibocsátott könyvvizsgálói jelentést visszavonni.”

48. §  A Kkt. 208/I. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(2) E  törvénynek a  Mód1.  törvénnyel megállapított 58.  § (1)  bekezdése alkalmazásában a  könyvvizsgáló cég 
tekintetében figyelmen kívül kell hagyni a Mód1. törvény hatálybalépésének napját megelőző mérlegfordulónappal 
végződő üzleti évekre vonatkozó megbízásokat.
(3) E törvénynek a Mód1. törvénnyel megállapított 22/A. § (1) bekezdését a hatálybalépésének napját magában foglaló 
üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolójára vonatkozó jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói 
feladatok teljesítéséig, de legkésőbb 2016. június 1-ig nem kell alkalmazni.
(4) E törvénynek a Mód1. törvénnyel megállapított 40/A. §-át a hatálybalépésének napját magában foglaló üzleti év 
számviteli törvény szerinti beszámolójára vonatkozó jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói feladatok 
teljesítéséig, de legkésőbb 2016. június 1-ig nem kell alkalmazni.
(5) A 2015. augusztus 31-ig  benyújtott minősítés iránti kérelmek esetében a kamara jár el e törvény 2015. augusztus 
31-én hatályos rendelkezései alapján.”

49. § (1) A Kkt. 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (2) A Kkt. 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

50. §  A Kkt.
a) 52. § (2a) bekezdésében a „vizsgálat” szövegrészek helyébe az „ellenőrzés” szöveg;
b) 189. § (6) bekezdésében az „előző 12 hónapban” szövegrész helyébe az „előző év július 1-től a tárgyév június 

30-ig” szöveg;
c) 195.  § (1)  bekezdésében a „kialakulásának megelőzése érdekében” szövegrész helyében a „kialakulásának 

megelőzése érdekében ellenőrzést végezhet,” szöveg;
d) 208/I.  § (1)  bekezdésében a „Mód1.  törvény hatályba lépésekor már minősítéssel rendelkező” szövegrész 

helyébe a „2015. szeptember 1-jét megelőzően benyújtott kérelem alapján minősítést szerző” szöveg
lép.
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13. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és 
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosítása

51. §  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény III. Fejezete a következő 6/A. alcímmel egészül ki:
„6/A. A gazdasági társaságok által a tagok, részvényesek részére teljesített kifizetések
22/A. § A Ptk.-nak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 
szóló 2015.  évi CI.  törvénnyel módosított 3:88.  § (2)  bekezdését, 3:184.  § (1)  bekezdését, 3:186.  § (1)  bekezdés 
b) pontját, 3:238. § (2) bekezdését, 3:261. § (1) bekezdését, 3:263. § (1) bekezdés b) pontját először a 2016. évben 
induló üzleti évi kifizetésekre kell alkalmazni.”

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. Hatályba léptető rendelkezések

52. § (1) E törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 43. § b) pontja 2016. január 2-án lép hatályba.
 (3) A 4. § (2) bekezdése és a 12. § (2) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.

15. Az Európai Unió jogának való megfelelés

53. §  Ez a  törvény a  nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló, 2002. július 19-i 1606/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

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

1. számú melléklet a 2015. évi CLXXVIII. törvényhez

Az Szt. 7. számú melléklet A  cash flow-kimutatás sorainak tartalma címet követő 7.  pontjában a  „(fizetendő, 
a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált)” szövegrész helyébe a „(fizetendő)” szöveg lép.

2. számú melléklet a 2015. évi CLXXVIII. törvényhez

A Tao. törvény 3. számú melléklet A) rész 13. pontjában az „a juttatás adóévében az eredménye e juttatás következtében 
elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív” szövegrész helyébe az „a juttatás adóévében az eredményében 
bevételként elszámolta és az eredménye e juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív” 
szöveg lép.
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3. számú melléklet a 2015. évi CLXXVIII. törvényhez

 1. A Kkt. 1. melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. A kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi nyilatkozatot:
„Fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a  kérelemben feltüntetett adatok a  valóságnak megfelelnek 
és bizonyítékokkal alátámaszthatók. Tudomásul veszem, hogy a  könyvvizsgálói közfelügyeleti hatóság jogosult 
a kérelemben feltüntetett adatok ellenőrzésére, illetve azok alátámasztására további bizonyítékokat kérni, amennyiben 
azok valódiságával kapcsolatban kétely merül fel.
Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásával egyidejűleg az igazgatási szolgáltatási díjat megfizettem.””

 2. A Kkt. 1. melléklet 10. pontja a következő III. alponttal egészül ki:
„III. A kérelemhez csatolni kell az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló fizetési számlák közötti 
átutalási megbízás, illetve fizetési számlára postai úton történő készpénz-átutalási megbízás másolatát.”

4. számú melléklet a 2015. évi CLXXVIII. törvényhez

 1. A Kkt. 2. melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. A kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi nyilatkozatot:
„Fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a  kérelemben feltüntetett adatok a  valóságnak megfelelnek 
és bizonyítékokkal alátámaszthatók. Tudomásul veszem, hogy a  könyvvizsgálói közfelügyeleti hatóság jogosult 
a kérelemben feltüntetett adatok ellenőrzésére, illetve azok alátámasztására további bizonyítékokat kérni, amennyiben 
azok valódiságával kapcsolatban kétely merül fel.
Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásával egyidejűleg az igazgatási szolgáltatási díjat megfizettem.””

 2. A Kkt. 2. melléklete a következő 10. ponttal egészül ki:
„10. A kérelemhez csatolni kell az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló fizetési számlák közötti 
átutalási megbízás, illetve fizetési számlára postai úton történő készpénz-átutalási megbízás másolatát.”

2015. évi CLXXXVII. törvény
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról*

I. FEJEZET

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

1. §  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a  továbbiakban: Art.) 4.  § (4)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(4) E törvény hatálya nem terjed ki a társadalombiztosítási ellátásokra, valamint a közösségi vámjog végrehajtásáról 
szóló törvény hatálya alá tartozó kötelező befizetésekre. E törvényt kell alkalmazni
a) a  vámazonosító szám megállapításával és a  jogszabály alapján a  vámhatóság hatáskörébe tartozó személyek 
nyilvántartásba vételével összefüggő eljárásokra a jogszabályban meghatározott eltérésekkel,
b) a  közösségi vámjog végrehajtásáról szóló törvény, illetve a  közösségi vámjog eltérő rendelkezése hiányában 
e jogszabályok hatálya alá tartozó kötelező befizetések (vám, adó, díj, költség, bírság, pótlék, kamat) elszámolására, 
valamint
c) jogszabály eltérő rendelkezése hiányában azon fizetési kötelezettségek elszámolására, amelynek megállapítása, 
nyilvántartása, beszedése, végrehajtása, visszatérítése, kiutalása vagy ellenőrzése a vámhatóság hatáskörébe tartozik.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 17-i ülésnapján fogadta el.
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2. § (1) Az Art. 5. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Adóügyekben nem kell alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény)
„c) függő hatályú döntésre vonatkozó rendelkezéseit.”

 (2) Az Art. 5. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 4. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel a jogszabályban ügyfélnek minősülő személyre a fizetési 
kötelezettségével kapcsolatban e törvény adózóra vonatkozó rendelkezései is megfelelően alkalmazandóak.”

3. § (1) Az Art. 5/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Adóügyekben – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – az ügyintézési határidő 30 nap.”

 (2) Az Art. 5/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az eljáró adóhatóság vezetője az ügyintézési határidőt – a 120. § (1), (3) és (4) bekezdése szerinti eljárásokban – 
annak letelte előtt kivételesen indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. A határidő 
meghosszabbításáról rendelkező végzésben a határidő-hosszabbítás indokait kifejezetten meg kell jelölni.”

4. §  Az Art. a 6. §-át követően a következő alcímekkel egészül ki:
„A megbízható adózó
6/A. § (1) Az állami adó- és vámhatóság megbízható adózónak minősíti azt a cégjegyzékbe bejegyzett adózót vagy 
áfa-regisztrált adóalanyt, amely az alábbi, együttes feltételeknek megfelel:
a) legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy legalább 3 éve áfa-regisztrált adóalanynak minősül,
b) a  tárgyévben és az  azt megelőző öt évben az  állami adóhatóság által az  adózó terhére megállapított összes 
adókülönbözet nem haladja meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 3%-át,
c) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság nem indított ellene végrehajtási eljárást, ide nem 
értve az átvezetést és a visszatartási jog gyakorlását,
d) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt,
e) nem rendelkezik 500 000 forintot meghaladó nettó adótartozással,
f ) a  tárgyévben és az  azt megelőző öt évben nem állt és nem áll a  24/A.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti 
adószámfelfüggesztés hatálya alatt,
g) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószámtörlés hatálya alatt,
h) a terhére az állami adó- és vámhatóság által kiszabott, a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási 
bírság összege nem haladta meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 1%-át,
i) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt, és
j) nem minősül kockázatos adózónak.
(2) Ha az  adózó a  tárgyévet megelőző öt évben nem működött, illetve nem minősült áfa-regisztrált adóalanynak, 
az állami adó- és vámhatóság az (1) bekezdés b)–j) pontja szerinti feltételek fennállását a működés megkezdésétől, 
illetve az áfa-regisztált adóalanyiság kezdetétől vizsgálja.
6/B.  § (1) Az  állami adó- és vámhatóság által végzett ellenőrzés időtartama nem haladhatja meg a  180 napot, ha 
az adózó ezen időtartamon belül folyamatosan megbízható adózónak minősül.
(2) Nem alkalmazható az (1) bekezdés szerinti rendelkezés, ha az adózó az ellenőrzést akadályozó módon nem tesz 
eleget együttműködési kötelezettségének. Az  együttműködési kötelezettség megszegésének minősül különösen, 
ha az  adózó az  ellenőrzés időtartama alatt az  állami adó- és vámhatóság számára nem elérhető, iratait teljes 
körűen az ellenőrzés 180 napon belüli lezárását biztosító időpontban nem bocsátja az állami adó- és vámhatóság 
rendelkezésére.
6/C.  § (1) Az  állami adó- és vámhatóság a  foglalkoztatotti bejelentés, valamint az  e  törvény 22/E.  §-a szerinti 
kötelezettség kivételével a bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy hibás teljesítése 
esetén a megbízható adózót mulasztási bírság kiszabása nélkül, határidő tűzésével felhívja a kötelezettség teljesítésére, 
vagy a hiba javítására. Mulasztási bírság kiszabásának csak a felhívás eredménytelensége esetén van helye.
(2) Az  állami adó- és vámhatóság által kiszabható mulasztási bírság felső határa, ha az  adózó a  jogszabálysértés 
elkövetésének időpontjában vagy a jogszabálysértés feltárásának (jegyzőkönyvezésének) időpontjában megbízható 
adózónak minősült, az általános szabályok szerint kiszabható mulasztási bírság felső határának 50 százaléka.
(3) Az  állami adó- és vámhatóság által kiszabható adóbírság felső határa, ha az  adózó az  utólagos ellenőrzés alá 
vont adómegállapítási időszak egészében vagy az utólagos ellenőrzés megállapításairól szóló jegyzőkönyv keltének 
időpontjában megbízható adózónak minősült, az általános szabályok szerint kiszabható adóbírság felső határának 
50 százaléka.
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(4) Nem alkalmazható a  (2) és (3)  bekezdésben foglalt rendelkezés azon mulasztás, illetve adóhiány megállapítás 
esetén, mely a megbízható adózói minősítés elvesztését eredményezi.
6/D.  § (1) A  megbízható adózó részére az  állami adó- és vámhatóság az  általa nyilvántartott, 10 000 forint vagy 
azt meghaladó, de legfeljebb 500 000 forint összegű tartozásra – kivéve a 133. § (3) bekezdésében meghatározott 
tartozásokat – az adózó elektronikus úton benyújtott kérelmére vagy a  (2) bekezdés szerinti ajánlat elfogadásáról 
szóló nyilatkozatára évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez a  133.  §  
(1)–(2) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálata nélkül (a továbbiakban: automatikus részletfizetés).
(2) Az  állami adó- és vámhatóság az  (1)  bekezdésben meghatározott tartozással rendelkező megbízható adózó 
részére az  automatikus részletfizetési kedvezmény lehetőségére vonatkozóan negyedévente elektronikus úton 
felhívást küld. Az adózó a kézbesítést követő 8 napon belül elektronikus úton nyilatkozhat a kiküldött felhívásban 
foglalt részletfizetés elfogadásáról. A nyilatkozat megtételére előírt határidő jogvesztő.
(3) Az automatikus részletfizetési kedvezmény iránti kérelem, illetve a részletfizetésre vonatkozó felhívás elfogadásáról 
szóló nyilatkozat beérkezését követő 15 napon belül az állami adó- és vámhatóság az automatikus részletfizetésről 
határozatot hoz, melyet elektronikus úton kézbesít az adózó részére.
(4) Ha az  adózó az  esedékes részlet befizetését nem teljesíti, az  automatikus részletfizetési kedvezmény érvényét 
veszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ez esetben az adóhatóság a fennmaradó tartozásra az eredeti 
esedékességtől késedelmi pótlékot számít fel.
A kockázatos adózó
6/E. § (1) Az állami adó- és vámhatóság kockázatos adózónak minősíti azt a felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési 
eljárás alatt nem álló, cégjegyzékbe bejegyzett adózót vagy áfa-regisztrált adóalanyt, amely esetében az  alábbi 
feltételek legalább valamelyike fennáll:
a) szerepel a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzétételi listáján [55. § (3) bekezdés],
b) szerepel a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján [55. § (5) bekezdés],
c) szerepel a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján [55. § (6) bekezdés],
d) egy éven belül az állami adó- és vámhatóság ismételt üzletlezárás intézkedést alkalmazott vele szemben.
(2) A  kockázatos adózói minősítés a  minősítésre okot adó feltétel bekövetkezésétől számított egy évig áll fenn. 
A  minősítés jogkövetkezményeit nem kell alkalmazni, ha az  adózó felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési 
eljárás alatt áll. Ha az eljárás az adózó jogutód nélküli megszűnése nélkül zárul, az adózó kockázatos minősítésének 
jogkövetkezményeit ismét alkalmazni kell azzal, hogy az  1 éves időtartamba a  felszámolás, végelszámolás, 
kényszertörlési eljárás ideje nem számít bele.
(3) A  (2) bekezdéstől eltérően megszünteti az állami adó- és vámhatóság az adózó kockázatos adózói minősítését 
a  soron következő negyedéves minősítéskor, ha az  (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerint arra okot adó adóhiányt, 
valamint az ahhoz kapcsolódó bírságot és pótlékot, illetve adótartozást az adózó megfizette.
6/F. § A kockázatos adózó által visszaigényelt általános forgalmi adó kiutalási határideje 75 nap. A kockázatos adózóra 
a 37. § (4a) bekezdése nem alkalmazható.
6/G. § Ha az adózó az állami adó- és vámhatóság által ellenőrzés alá vont időszakban, illetve annak egy részében, vagy 
az ellenőrzés időtartama alatt, illetve annak egy részében kockázatos adózónak minősül, az ellenőrzés határideje 60 
nappal meghosszabbodik.
6/H. § (1) A késedelmi pótlék megállapítása időpontjában kockázatosnak minősülő adózót terhelő, az állami adó- 
és vámhatóság által az  utólagos adómegállapítás során feltárt adókülönbözet után felszámított késedelmi pótlék 
mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat ötszörösének 365-öd 
része. Ha az  állami adó- és vámhatóság a  költségvetési támogatás, adó-visszaigénylés, adó-visszatérítés kiutalását 
késedelmesen teljesíti, a  késedelem minden napjára a  165.  § (2)  bekezdése szerinti késedelmi pótlékkal azonos 
mértékű kamatot fizet.
(2) A késedelmi pótlék megállapítása időpontjában kockázatosnak minősülő adózó terhére adóhiányt megállapító 
határozatban az adó esedékességének, illetve a költségvetési támogatás igénybevételének napjánál későbbi időpont 
nem állapítható meg a pótlékfizetés kezdő napjaként.
6/I.  § (1) Ha az  adózó a  jogszabálysértés elkövetésének időpontjában vagy a  jogszabálysértés feltárásának, illetve 
az adóhiány megállapításának (jegyzőkönyvezésének) időpontjában kockázatos adózónak minősült, az állami adó- és 
vámhatóság az adóbírság és a mulasztási bírság kiszabását nem mellőzheti, és az általa kiszabható legkisebb bírság 
mértéke az általános szabályok szerint kiszabható bírság felső határának 50 százaléka.
(2) Az  állami adó- és vámhatóság által kiszabható mulasztási bírság felső határa, ha az  adózó a  jogszabálysértés 
elkövetésének időpontjában vagy a  mulasztás feltárásának (jegyzőkönyvezésének) időpontjában kockázatos 
adózónak minősült, az általános szabályok szerint kiszabható mulasztási bírság felső határának 150 százaléka.
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Az adózó minősítése
6/J. § Az állami adó- és vámhatóság a cégjegyzékbe bejegyzett adózót vagy áfa-regisztrált adóalanyt negyedévente, 
a  negyedév utolsó napján fennálló adatok alapulvételével a  tárgynegyedévet követő 30 napon belül minősíti, 
melynek keretében a megbízható adózóra, illetve a kockázatos adózóra vonatkozó feltételek fennállását vizsgálja. 
A  minősítés hatálya a  minősítés hónapját követő hónap első napján áll be. A  minősítés eredményéről az  állami 
adó- és vámhatóság az adózót elektronikus úton értesíti. Ha az adózó minősítésében változás nem következik be, 
az állami adó- és vámhatóság az értesítést mellőzi. Az adózó a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül 
minősítését lekérdezheti.
6/K.  § Összeolvadás, illetve beolvadás esetén a  jogutód abban az  esetben minősül megbízható adózónak, ha 
az összeolvadáskor, illetve a beolvadáskor valamennyi jogelőd megbízható adózónak minősült. Ha valamelyik jogelőd 
az összeolvadáskor, illetve a beolvadáskor kockázatos adózónak minősült, a  jogutód szintén kockázatos adózónak 
minősül. Különválás, kiválás, illetve átalakulás esetén a jogutód megtartja a jogelőd minősítését.
6/L. § Ha az adózó vitatja a 6/J. § szerinti minősítését, a minősítéstől vagy a minősítés elmaradásától számított hat 
hónapon belül kifogást nyújthat be az  állami adó- és vámhatósághoz. A  határidő elmulasztása esetén igazolási 
kérelem benyújtásának helye nincs. Ha az állami adó- és vámhatóság a kifogásnak helyt ad, határozathozatal nélkül 
a  kifogásnak megfelelően módosítja az  adózó minősítését, melyről az  adózót elektronikus úton értesíti. A  kifogás 
elutasításáról az állami adó- és vámhatóság határozatban rendelkezik.”

5. §  Az Art. 6/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A megbízható adózó által visszaigényelt általános forgalmi adót az állami adó- és vámhatóság a 37. § (4) bekezdése 
szerinti esetben 45 napon belül utalja ki.”

6. §  Az Art. 7. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Magánszemélyt az adóhatóság, az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium előtt – ha nem kíván 
személyesen eljárni –
a) törvényes képviselője,
b) képviseleti jogosultságát igazoló
ba) ügyvéd, ügyvédi iroda,
bb) európai közösségi jogász,
bc) adószakértő,
bd) okleveles adószakértő,
be) adótanácsadó,
bf ) könyvvizsgáló,
bg) könyvelő,
bh) számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja,
bi) környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyben termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy is,
bj) a  jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény szerinti jövedéki 
üggyel kapcsolatban jövedéki ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy is,
c) közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eseti meghatalmazás, megbízás alapján más 
nagykorú személy képviselheti.
(1a) Az egyéni vállalkozó magánszemélyt az adóhatóság, az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
előtt a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazottja is képviselheti.
(2) Jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet az adóhatóság, az adópolitikáért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium előtt
a) a rá vonatkozó szabályok szerint képviseleti joggal rendelkező személy vagy munkaviszonyban álló jogtanácsos,
b) a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, alkalmazott,
c) megbízás alapján eljáró
ca) jogtanácsos, továbbá
cb) ügyvéd, ügyvédi iroda,
cc) európai közösségi jogász,
cd) adószakértő,
ce) okleveles adószakértő,
cf ) adótanácsadó,
cg) könyvvizsgáló,
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ch) könyvelő,
ci) számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetve egyéb szervezet 
alkalmazottja, tagja,
cj) környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyben termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy is,
ck) a  jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény szerinti jövedéki 
üggyel kapcsolatban jövedéki ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy is képviselheti.”

7. § (1) Az Art. 24/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az állami adóhatóság az adószám megállapítását megtagadja, ha az adózó vezető tisztségviselője, cégvezetője, 
képviseletre jogosult tagja, vagy korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság esetében az 50 
százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagja, részvényese, 
ilyen mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tag, részvényes hiányában bármely 
tagja vagy részvényese, egyszemélyes gazdasági társaság esetében a tag vagy részvényes
a) olyan, a 17. § (1) bekezdés b) pontja szerinti más adózó jelenlegi, vagy volt vezető tisztségviselője, cégvezetője, 
tagja, vagy részvényese, amely
aa) az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napján az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, 
túlfizetéssel csökkentett, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 5 millió forintot, a legnagyobb adóteljesítménnyel 
rendelkező adózók esetében 10 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezik, feltéve, hogy a más adózóban 
fennálló vezető tisztségviselői, cégvezetői, tagi, vagy részvényesi jogviszony az adótartozás folyamatos fennállásának 
180. napját megelőző 360. napon, vagy azt követően bármelyik napon fennállt, vagy
ab) az  adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napját megelőző 5 éven belül az  állami adó- és 
vámhatóságnál nyilvántartott, túlfizetéssel csökkentett, 5 millió forintot, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező 
adózók esetében 10 millió forintot meghaladó adótartozással jogutód nélkül szűnt meg, feltéve, hogy a más adózóban 
fennálló vezető tisztségviselői, cégvezetői, tagi vagy részvényesi jogviszony a  felszámolás vagy a  kényszertörlési 
eljárás kezdő napját megelőző 360. napon, illetve azt követően bármelyik nap fennállt, vagy
ac) adószámát az állami adóhatóság az adószám megállapítására irányuló kérelem benyújtásának napját megelőző 5 
éven belül az adószám 24/A. § szerinti felfüggesztését követően, vagy a 24/B. § szerint, illetve a 24/D. § (2) bekezdésében, 
illetve a 24/F. § (6) bekezdésében felsorolt okból, az ott meghatározott eljárásban jogerősen törölte, feltéve, hogy 
a más adózóban fennálló vezető tisztségviselői, cégvezetői, tagi vagy részvényesi jogviszonya az adószám törlését 
kimondó jogerős határozat meghozatalának napján, vagy azt követően bármelyik nap fennállt,
b) az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napján az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, 
túlfizetéssel csökkentett, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 5 millió forintot, a legnagyobb adóteljesítménnyel 
rendelkező adózók esetében 10 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezik, vagy
c) az  adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napján a  vezető tisztségviselői pozíciótól, illetve 
e foglalkozástól jogerősen eltiltottnak minősül.”

 (2) Az Art. 24/C. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) Ha az adózó vezető tisztségviselője, cégvezetője, tagja vagy részvényese olyan gazdasági társaság, vagy olyan 
gazdasági társaság jelenlegi vagy volt vezető tisztségviselője, cégvezetője, tagja, vagy részvényese, amelyben 
a Magyar Állam, vagy az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet közvetlenül vagy közvetett módon 
50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkezik, az  érintett 
személy az adószám megállapítását megtagadó határozat, vagy az állami adóhatóság 24/D. § (2) bekezdése szerinti 
felszólításának kézbesítését követő 8 napos jogvesztő határidőn belül az  adóregisztrációs eljárás megszüntetése 
érdekében kérelmet nyújthat be az  állami adóhatósághoz. A  kérelem alapján az  állami adóhatóság az  adószám 
megállapítását megtagadó határozatot visszavonja, és az adószámot megállapítja, illetve az adóregisztrációs eljárást 
megszünteti.”

8. §  Az Art. 24/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  állami adóhatóság a  17.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti adózók vezető tisztségviselője, cégvezetője, 
képviseletre jogosult tagja, vagy a korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság esetében az 50 
százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagja, részvényese, 
ilyen mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tag, részvényes hiányában bármely 
tagja vagy részvényese, egyszemélyes gazdasági társaság esetében a  tag vagy részvényes személyében történt 
változásról történt tudomásszerzést követően 30 napon belül megvizsgálja, hogy a változás miatt bekövetkezett-e 
a 24/C. § (2) bekezdésében meghatározott valamely akadály.”
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9. § (1) Az Art. 24/E. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állami adóhatóság kérelemre 30 napon belül igazolást állít ki arról, hogy a kérelmezővel szemben az igazolás 
kiállításának napján nem áll fenn olyan, a 24/C. § (2) bekezdésében felsorolt akadály, amely más adózóban vezető 
tisztségviselőként, cégvezetőként, képviseletre jogosult tagként, vagy egyszemélyes társaság, korlátolt felelősségű 
társaság, zártkörűen működő részvénytársaság esetében tagként vagy részvényesként történő részvétele esetén 
a más adózó adószáma megállapításának megtagadásához, vagy a más adózóval szemben a 24/D. § rendelkezéseinek 
alkalmazásához vezet. Az  állami adóhatóság a  kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha a  kérelem nem 
tartalmazza a kérelmező adóazonosító számát.”

 (2) Az Art. 24/E. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  állami adóhatóság a  24/C.  § (2)  bekezdésében meghatározott okra hivatkozással nem tagadhatja meg 
az adózó adószámának megállapítását, illetve az adózóval szemben nem járhat el a 24/D. § (2) bekezdése szerint, 
ha az  állami adóhatóság az  adózó azon vezető tisztségviselője, cégvezetője, tagja vagy részvényese részére, akire 
tekintettel fennállna a 24/C. § (2) bekezdésében foglalt valamely akadály, 15 napnál nem régebbi igazolást állított ki 
az (1) bekezdés szerint, kivéve, ha az állami adóhatóság megállapítja, hogy az igazolással kimentett akadályon kívül 
további akadály is fennáll az igazolással rendelkező vezető tisztségviselővel, cégvezetővel, taggal vagy részvényessel 
szemben.”

10. §  Az Art. 24/G. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  vámhatóság a  magánfőzőt az  (1)–(4)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  24.  § (3)  bekezdése szerint tartja 
nyilván.”

11. §  Az Art. 26. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A magánszemély az adóját akkor állapítja meg önadózással, ha)
„d) személyi jövedelemadója tekintetében nem tesz bevallási nyilatkozatot.”

12. §  Az Art. 26. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:
„Bevallási nyilatkozat
26/A.  § (1) Ha a  magánszemély az  adóévben kizárólag munkáltatótól származó jövedelmet szerzett és megfelel 
a  személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott feltételeknek, bevallási kötelezettségének 
a munkáltatójához megtett bevallási nyilatkozat útján is eleget tehet. A nyilatkozattétel időpontjában munkáltatóval 
nem rendelkező magánszemély a nyilatkozatot az állami adóhatóságnál, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, 
elektronikus úton vagy papíralapon teheti meg.
(2) A bevallási nyilatkozatban a magánszemély az adóévet követő év január 31-ig nyilatkozik arról, hogy a személyi 
jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott feltételeknek megfelel, és kéri, hogy adóját az állami adóhatóság 
állapítsa meg. A  határidő jogvesztő, a  nyilatkozat nem vonható vissza. Ha a  magánszemély egyidejűleg több 
munkáltatóval áll jogviszonyban, a nyilatkozatot az egyik – választása szerinti – munkáltatójánál teszi meg. A bevallási 
nyilatkozat a jogkövetkezmények szempontjából adóbevallásnak minősül.
(3) A munkáltató a 31. § (2) bekezdése szerinti bevallásában az adóévet követő év február 12-ig az állami adóhatóság 
részére adatot szolgáltat azon magánszemélyekről, akik bevallási nyilatkozatot tettek.
(4) Az  állami adóhatóság azon magánszemélyek adóját, akik bevallási nyilatkozatot tettek, és bevallási 
kötelezettségüket más módon nem teljesítették, az adóévet követő év május 20-ig állapítja meg a munkáltató 31. § 
(2) bekezdése szerinti bevallása alapján. Az adó megállapításáról az adóhatóság a magánszemélyt nem értesíti, kivéve, 
ha a munkáltató az adó, adóelőleg összegét nem a törvényben meghatározottak szerint állapította meg és vonta le, 
és ez a magánszemélynél különbözetet eredményez. Ilyen esetben az adóhatóság a különbözetről határozatot hoz.
(5) Amennyiben a  munkáltató által benyújtott havi adó- és járulékbevallást érintő utólagos adómegállapításra, 
önellenőrzésre vagy javításra tekintettel a  magánszemély adójának összege a  (4)  bekezdésben meghatározott 
adómegállapítást követően változik, úgy az adóhatóság a különbözet összegét határozatban közli a magánszeméllyel. 
Ebben az esetben az adóhatóság a magánszemély terhére jogkövetkezményt nem állapít meg.
(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti határozat a magánszemély önellenőrzéshez való jogát nem érinti, és nem keletkeztet 
ellenőrzéssel lezárt időszakot.
(7) Amennyiben az  (1) bekezdésben meghatározott feltételek hiányát az adóhatóság a nyilvántartásában szereplő 
adatok alapján megállapítja, e tényről a magánszemélyt – az adó megállapítását megelőzően – tájékoztatja.
(8) Az  adóhatóság által a  (4)  bekezdés szerint megállapított adót a  magánszemély önellenőrzéssel helyesbítheti, 
ha bevallási nyilatkozatot – az  (1)  bekezdésben meghatározott feltételek hiánya miatt – nem tehetett volna. 
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Önellenőrzés hiányában az adóhatóság a (4) bekezdés alapján megállapított adó és a tényleges kötelezettség közötti 
adókülönbözetet a magánszemélynél utólagos adómegállapítás keretében állapíthatja meg.”

13. §  Az Art. 26/A. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:
„Adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás
26/B. § (1) Az adóév utolsó napján ügyfélkapuval, vagy külön e célra létrehozott, személyes beazonosítást biztosító 
elektronikus hozzáféréssel rendelkező azon adózó részére, aki a  személyi jövedelemadóról szóló törvényben 
meghatározott feltételek alapján munkáltatói adómegállapítást nem kért, az  adó megállapítását a  munkáltató 
nem vállalta, vagy nem tett bevallási nyilatkozatot, az állami adóhatóság elkészíti és az adóévet követő év március 
15. napjától elektronikus úton megküldi személyi jövedelemadó adóbevallási tervezetét (a továbbiakban: adóbevallási 
tervezet).
(2) A  tevékenységét folytató személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozó, valamint 
a mezőgazdasági őstermelő részére az állami adóhatóság adóbevallási tervezetet nem készít.
(3) Ha az  adózó az  adóbevallási tervezetben feltüntetett adatokkal, illetve az  annak alapjául szolgáló, az  állami 
adóhatóság nyilvántartásában szereplő adatokkal nem ért egyet, az  adóbevallási tervezet adatait javíthatja, 
kiegészítheti.
(4) Az adózó az adóbevallási tervezetben – szükség esetén a javított, kiegészített adatokkal – a naptári évet követő 
május 20-ig elektronikus úton fogadhatja el, és ezzel teljesíti az adóbevallási kötelezettségét.
(5) Az adózó az adó megfizetésére május 20-ig köteles, az állami adóhatóságnak a visszatérítendő adót az adóbevallási 
tervezet elfogadásától számított 30 napon belül kell kiutalnia.
(6) Ha az adózó az adóbevallási tervezetet elektronikus úton a (4) bekezdés szerinti határidőig nem fogadja el, bevallási 
kötelezettségének az állami adóhatóság közreműködése nélkül kell eleget tennie a naptári évet követő május 20-ig.”

14. §  Az Art. 31. § (2) bekezdése a következő 6–6b. ponttal egészül ki:
[A munkáltató, a kifizető (ideértve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély munkáltatót is), illetőleg az 52. § 
(4) bekezdésének l), p), r), s), t) és v) pontjaiban meghatározottak a rájuk vonatkozó bevallási gyakoriságtól függetlenül, 
havonként, a tárgyhót követő hónap 12. napjáig elektronikus úton bevallást tesznek az adó- és/vagy társadalombiztosítási 
kötelezettségeket eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról 
– kivéve a kamatjövedelem adóról –, járulékokról és/vagy az alábbi adatokról:]
„6. a magánszemély tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló törvény 29/A. § és 29/B. § szerinti kedvezmény 
érvényesítéséhez szükséges következő adatokról:
a) a kedvezmény közös érvényesítésének tényéről, annak arányáról,
b) a magzat kivételével minden eltartott (kedvezményezett eltartott) nevéről, adóazonosító jeléről, ennek hiányában 
természetes személyazonosító adatairól, lakcíméről,
c) arról, hogy e személyek – ideértve a magzatot is – a tárgyhónapban eltartottnak, kedvezményezett eltartottnak, 
illetve felváltva gondozott gyermeknek minősülnek-e;
d) az Szja. tv. 29/A. § (3) bekezdése szerinti jogcíméről;
e) a családi kedvezmény közös érvényesítése esetén a másik fél adóazonosító jeléről,
6a. a  magánszemély tekintetében az  Szja. tv. 29/C.  § szerinti kedvezmény érvényesítéséhez szükséges következő 
adatokról:
a) a házastárs nevéről, adóazonosító jeléről,
b) a kedvezmény igénybe vételének módjára (egyedül, megosztással) vonatkozó döntésről,
6b. a  6. és 6a.  pont szerinti kedvezmény esetében a  változás bekövetkezésének időpontjáról, ha a  magánszemély 
az adóelőleg-nyilatkozat tartalmát érintő változás miatt új nyilatkozatot ad a munkáltató, kifizető részére.”

15. § (1) Az Art. 36/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az adózó a kérelem benyújtása hónapjának utolsó napján a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő 
felvételhez előírt valamely feltételnek nem felel meg, az állami adóhatóság az adózót 10 napos határidő tűzésével 
hiánypótlásra hívja fel, a határidő eredménytelen leteltét követően a kérelmet elutasító határozatot hoz. A hiánypótlási 
felhívásban, illetve az  elsőfokú határozatban fel kell tüntetni azt is, hogy az  adózó mely feltételeknek – ideértve 
a tartozások összegszerűségét is – nem felelt meg. Amennyiben az adózó a kitűzött határidőn belül a hiánypótlási 
felhívásban megjelölt feltételeknek eleget tesz, az adóhatóság az adózót a feltételek teljesítésének hónapját követő 
hónap 10. napjáig a köztartozásmentes adózói adatbázisba felveszi.”
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 (2) Az Art. 36/B. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A köztartozásmentes adózói adatbázisból történő, (4) bekezdés szerinti törléssel kapcsolatos észrevétel az értesítés 
kézhezvételétől számított 8 napon belül terjeszthető elő. Az észrevételben foglaltakat az állami adóhatóság 8 napon 
belül kivizsgálja. Amennyiben az adózó az észrevételben foglaltak alapján a köztartozásmentes adózói adatbázisba 
történő felvétel feltételeinek megfelel, az  állami adóhatóság a  köztartozásmentes adózói adatbázisba felveszi. 
Amennyiben az adózó a felvétel feltételeinek nem felel meg, vagy észrevétele elkésett, az állami adóhatóság elutasító 
határozatot hoz. A köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel a kérelem ismételt benyújtásával kérhető.”

16. §  Az Art. 38. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Jogszabály az e §-ban meghatározott fizetési módoktól eltérő fizetési módot is megállapíthat.”

17. §  Az Art. 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  adóhatóság által nyilvántartott adót (az állami adó- és vámhatóság vonatkozásában ideértve a  vámot és 
az egyéb fizetési kötelezettséget is) az adózónak adónként, kötelezettségenként a megfelelő államháztartási számlára 
kell megfizetnie, illetve a  költségvetési támogatást támogatásonként, a  megfelelő államháztartási számláról kell 
visszaigényelnie. A bírságot, a pótlékot és a költséget külön számlára kell megfizetni.”

18. § (1) Az Art. 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  adóhatóság az  adózó adókötelezettségét (az állami adó- és vámhatóság esetében ideértve a  vámot és 
az  egyéb fizetési kötelezettséget is) és költségvetési támogatási igényét, valamint az  arra teljesített befizetést és 
kiutalást az  adózó adószámláján tartja nyilván. Az  adózó kötelezettségeit a  bevallás – ideértve az  önellenőrzési 
lapot is –, az  adóhatóság vagy más hatóság határozata, a  befizetéseket és a  kiutalásokat a  pénzintézet, illetve 
a  posta bizonylatai alapján kell nyilvántartani. Az  adóhatóság a  kötelezettségeket, valamint a  befizetéseket és 
a kiutalásokat az adószámlán adónként (köztehernemenként), költségvetési támogatásonként mutatja ki. Az állami 
adó- és vámhatóság az Egészségbiztosítási Alap és a Nyugdíjbiztosítási Alap javára teljesítendő befizetéseket külön 
számlákon tartja nyilván. Átalakulás, egyesülés, szétválás esetén az adóhatóság a jogelődöt megillető költségvetési 
támogatást, túlfizetést, illetve a jogelődöt terhelő tartozást a jogutód adószámlájára vezeti át.”

 (2) Az Art. 43. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Jogszabály más, nem közvetlen adózási célú fizetési kötelezettség nyilvántartását is előírhatja az  adózó 
adószámláján.”

 (3) Az Art. 43. §-a a következő (2d) bekezdéssel egészül ki:
„(2d) Ha az  elkülönített számlára megfizetett összeg nem az  állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó 
költségvetési befizetési kötelezettséggel vagy költségvetésből származó pénzeszközzel kapcsolatban elkövetett 
költségvetési csalás bűncselekménnyel függ össze, az  állami adó- és vámhatóság tájékoztatja az  érintett szervet 
a befizetésről, és ezt követően az érintett szerv kérelmére gondoskodik az összeg átutalásáról. Ha az elkövető igazolja, 
hogy a  bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrányt az  érintett szerv felé is megtérítette, úgy az  állami adó- és 
vámhatóság az elkövető kérelmére intézkedik az elkülönített számlára megfizetett összeg elkövető részére történő 
visszatérítése iránt a (2b) bekezdés egyidejű alkalmazása mellett.”

 (4) Az Art. 43. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Ha az  adóhatóságnál a  tartozást az  adózó csak részben egyenlíti ki, a  köztehernemenkénti befizetést 
az esedékesség sorrendjében kell elszámolni. Ha a tartozást az adóhatóság hajtja be, a végrehajtott összeget az adók 
esedékességének sorrendjében, azonos esedékességű közteher esetén a tartozás arányában kell elszámolni. Az állami 
adó- és vámhatóság által történő végrehajtás esetén a végrehajtott összeget – a végrehajtási költség elszámolását 
követően – elsőként a  magánszemélyek jövedelemadójának előlegére, a  levont jövedelemadóra vagy a  kifizető 
által a magánszemélytől levont járulékokra esedékességük sorrendjében, azonos esedékesség esetén a tartozások 
arányában kell elszámolni. A  fennmaradó összeget az  egyéb, az  állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 
tartozásokra az esedékességük sorrendjében, azonos esedékesség esetén a tartozások arányában, az ezt követően 
fennmaradt összeget pedig a köztartozásra, több köztartozás esetén a  tartozások esedékességének sorrendjében, 
azonos esedékesség esetén a tartozások arányában kell elszámolni.
(4) Az adózó bevallásában rendelkezhet arról, hogy az igényelt költségvetési támogatást az adóhatóság az adózó által 
megjelölt adó, vagy egyéb fizetési kötelezettség (tételes elszámolású fizetési kötelezettség esetében a konkrét fizetési 
kötelezettség) megfizetésére számolja el. A jogszerűen igényelt költségvetési támogatás beszámításával az adó, vagy 
egyéb fizetési kötelezettség megfizetettnek, a költségvetési támogatás kiutaltnak minősül. A költségvetési támogatás 
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kiutalása, illetve az adó, vagy egyéb fizetési kötelezettség megfizetése időpontjának az igénylés (bevallás) beérkezése, 
de legkorábban a támogatás esedékessége napját kell tekinteni.
(5) Ha az adott adónem tekintetében az adózónak vagy a 35. § (2) bekezdése szerinti tartozás megfizetésére kötelezett 
személynek fizetési kötelezettségét meghaladó összeg áll az  adószámlán a  rendelkezésére (a  továbbiakban: 
túlfizetés), az adóhatóság a túlfizetés összegét kérelemre az adózó, a tartozás megfizetésére kötelezett személy által 
megjelölt adószámlára, fizetési kötelezettségre, tételes elszámolású fizetési kötelezettség esetében a konkrét fizetési 
kötelezettségre számolja el. Csoportos adóalanynál fennálló túlfizetés összegét a csoportos adóalany képviselőjének 
kérelmére az adóhatóság a csoportos adóalany vagy a csoportos adóalanyiságban részt vevő bármelyik tag csoportos 
adóalany képviselője által megjelölt adószámlájára számolja el. A  túlfizetés visszaigényléséhez való jog elévülését 
követően az adóhatóság a túlfizetés összegét – ideértve a tételes elszámolású fizetési kötelezettséget is – hivatalból 
vagy kérelemre az általa nyilvántartott, az adózót, a tartozás megfizetésére kötelezett személyt terhelő más tartozásra 
számolja el, vagy tartozás hiányában azt hivatalból törli. Az  ugyanazon adóhatóságnál nyilvántartott, de téves 
adószámlára fizetett adót, vagy egyéb fizetési kötelezettséget teljesítettnek kell tekinteni. A  csőd-, felszámolási, 
végelszámolási, valamint kényszertörlési eljárás kezdő napját, illetve amennyiben az adózót a csődeljárás elrendelését 
megelőzően ideiglenes fizetési haladék illeti meg, az ideiglenes fizetési haladék kezdő időpontját megelőző napon 
fennálló túlfizetés, valamint a jogutód nélkül megszűnt adózó adószámláján fennálló túlfizetés összegét az adóhatóság 
hivatalból számolja el az általa nyilvántartott, az adózót terhelő tartozásra.”

 (5) Az Art. 43. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Ha az  adószámla 2000 forintot meghaladó összegű tartozást vagy túlfizetést mutat, az  adóhatóság az  adózó 
adószámlájának egyenlegéről, a  tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról, valamint a  közösségi vámjog 
szerinti késedelmi kamatról az adózók részére október 31-ig értesítést ad ki. Az állami adó- és vámhatóság az adózó 
adószámlájának egyenlegéről, a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról, valamint a közösségi vámjog szerinti 
késedelmi kamatról nem értesíti azt az adózót, aki (amely) bevallás benyújtására, illetve adatszolgáltatás teljesítésére 
elektronikus úton kötelezett, vagy önkéntesen elektronikusan nyújtotta be a bevallását.”

 (6) Az Art. 43. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az  állami adó- és vámhatóság az  adóraktár által a  bérfőzés után befizetett jövedéki adót elkülönített letéti 
számlán kezeli. Az adóraktár a bérfőzés után befizetett jövedéki adófizetési kötelezettségét ezen elkülönített letéti 
számla javára teljesíti.”

19. § (1) Az Art. 54. § (7) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(Az adóhatóság megkeresésre tájékoztatja az adótitokról)
„l) az online pénztárgép forgalmazót, valamint a mobil szolgáltatót, ha a tájékoztatás az online pénztárgép és NAV 
szervere közötti kommunikáció fenntartásával, a pénztárgép által történő adatszolgáltatás küldésének biztosításával 
összefüggő, jogszabályban előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.”

 (2) Az Art. 54. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:
„(16) Az  állami adóhatóság az  adóazonosító jelet megkeresésre, elektronikus úton átadja a  polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervnek az adóazonosító jelnek az állandó személyazonosító 
igazolvány tároló elemén történő elhelyezése céljából.”

20. § (1) Az Art. 72. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A  79.  §-ban meghatározott adókötelezettségekkel összefüggő fizetési könnyítési, adómérséklési kérelmeket 
az állami adóhatóság bírálja el.”

 (2) Az Art. 72. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  állami adóhatóság hatáskörébe tartozik a  fémkereskedelemről szóló törvényben meghatározott bírság és 
egyéb költség végrehajtása.”

21. §  Az Art. 80/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az állami adó- és vámhatóság jár el – a külön jogszabályban meghatározott eltéréssel – az e törvény hatálya alá 
tartozó fizetési kötelezettség elszámolásával kapcsolatos eljárásban, ide nem értve azokat a fizetési kötelezettségeket, 
amelyek az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartoznak.”
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22. § (1) Az Art. 85/A. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Az általános adóigazolás tartalmazza az adózónak az igazolás kiadásának napján vagy az igazolás kiadása iránti 
kérelemben megjelölt napon
a) az  adóhatóságnál fennálló adótartozását vagy az  állami adó- és vámhatóságnál fennálló tartozását vagy annak 
hiányát,
b) a behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült tartozást,
c) a kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó bevallási és adófizetési kötelezettség elmulasztását, ide nem 
értve azt, ha az adóhatóság vagy a vámhatóság által lefolytatott ellenőrzés a mulasztást feltárta, és az adózó a jogerős 
megállapítások alapján keletkezett fizetési kötelezettségét teljesítette,
d) a végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozásokat.
(5) A  nemleges adóigazolás igazolja, hogy az  adózónak az  igazolás kiállításának napján vagy az  igazolás iránti 
kérelemben megjelölt napon az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra vagy 
visszatartásra átadott köztartozása nincs.”

 (2) Az Art. 85/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha jogszabály adóigazolás benyújtását írja elő, e  kötelezettség teljesítettnek minősül, ha az  állami adó- és 
vámhatóság az adózót az adóigazolás benyújtását előíró jogszabályban meghatározott határidő utolsó napján vagy 
határnapon, egyéb esetekben a kérelem benyújtásakor a köztartozásmentes adózói adatbázisban nyilvántartja.”

23. §  Az Art. 88. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az  állami adó- és vámhatóság a  (6)  bekezdés szerinti esetben az  ellenőrzésről nem készít jegyzőkönyvet, ha 
jogszabálysértést nem állapít meg, kivéve, ha a termék fuvarozását végző személy jegyzőkönyv felvételét kéri.”

24. §  Az Art. 89. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Kötelező az ellenőrzést lefolytatni)
„a) a kockázatos adózónál, ha végelszámolását rendelték el,”

25. §  Az Art. 92. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A bevallás utólagos ellenőrzésének időtartama cégbejegyzésre nem kötelezett adózó esetén nem haladhatja 
meg a 180 napot. Nem alkalmazható e rendelkezés, ha az adózó az ellenőrzést akadályozó módon nem tesz eleget 
együttműködési kötelezettségének. Az  együttműködési kötelezettség megszegésének minősül különösen, ha 
az  adózó az  ellenőrzés időtartama alatt az  adóhatóság számára nem elérhető, iratait teljes körűen az  ellenőrzés 
6 hónapon belüli lezárását biztosító időpontban nem bocsátja az adóhatóság rendelkezésére.”

26. §  Az Art. 108. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  adóhatóság bizonyítja, hogy a  becslés alkalmazásának a  feltételei fennállnak, továbbá azt, hogy a  becslés 
alapjául szolgáló adatok, tények, körülmények, valamint a  becslés során alkalmazott módszerek az  adó alapját 
valószínűsítik. Kizárólag közérdekű bejelentésből származó, ellenőrizhető bizonyítékkal alá nem támasztott adatok 
alapján becslés nem alkalmazható.”

27. § (1) Az Art. 120. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe 
tartozik, vagy ugyanannak az  adóhatóságnak az  adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül 
megalapozottan nem dönthető el, az adóhatóság az eljárást felfüggeszti. Ha a más szerv előtti eljárás megindítására 
az adózó jogosult, erre őt megfelelő határidő kitűzése mellett fel kell hívni. Ha az adózó a felhívásnak nem tesz eleget, 
az adóhatóság az eljárást megszünteti, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.”

 (2) Az Art. 120. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A kérelemre indult eljárás felfüggesztését indokolt esetben egy alkalommal az adózó akkor is kérheti, ha az eljárás 
felfüggesztésének a (4a) bekezdés alapján egyébként nincs helye. Az eljárás az adózó kérelmére akkor függeszthető 
fel, ha azt jogszabály nem zárja ki.”

28. §  Az Art. 124. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az adóhatósági iratot a saját kézbesítő útján történő kézbesítés megkísérlésének napján akkor is kézbesítettnek 
kell tekinteni, ha az adózó, vagy az irat átvételére jogosult személy az átvételt megtagadta.
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(3) Az adóhatósági irat a postai kézbesítés mellőzésével saját – az adóhatósággal kormányzati szolgálati jogviszonyban, 
hivatásos szolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb szolgálati jogviszonyban álló – kézbesítő útján is 
kézbesíthető. A saját kézbesítő útján történő kézbesítés esetén az adóhatósági iratot az veheti át, aki a postai úton 
történő kézbesítés esetén átvételre jogosult.”

29. §  Az Art. 133/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  vállalkozási tevékenységet nem folytató, általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemély 
–  a  bevallás benyújtására előírt határidőig – személyi jövedelemadó bevallásában nyilatkozhat úgy, hogy 
a bevallott, együttesen 200 000 Ft-ot meg nem haladó személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás-fizetési 
kötelezettségét pótlékmentes részletfizetés keretében, az esedékességtől számított legfeljebb 6 hónapon keresztül, 
havonként egyenlő részletekben teljesíti. Az  első részlet megfizetésének határideje a  személyi jövedelemadó 
fizetési kötelezettség törvényben meghatározott esedékességének napja. A nyilatkozat megtételére előírt határidő 
jogvesztő.”

30. §  Az Art. 136. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az automatikus részletfizetés iránti kérelemnek helyt adó határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.”

31. §  Az Art. 136/B. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az  adó megfizetésére kötelezett a  helytállási kötelezettségét megállapító – a  35.  § (2)  bekezdés f )  pontja 
alapján meghozott – első fokú adóhatósági határozat elleni fellebbezésben vitathatja a helytállási kötelezettségét 
megalapozó, utólagos adómegállapítás tárgyában kiadott határozatot, amennyiben azt bíróság nem vizsgálta 
felül. Ez a jogosultság akkor is megilleti az adó megfizetésére kötelezettet, ha a vitatott kötelezettség tekintetében 
az adómegállapításhoz való jog már elévült.
(2) Az adóhatóság – a 35. § (2) bekezdés f ) pontja alapján meghozott első fokú határozat közlésével egyidejűleg – 
az adó megfizetésére kötelezettnek megküldi a helytállási kötelezettséget megalapozó, utólagos adómegállapítás 
tárgyában kiadott első- és – amennyiben másodfokú határozat meghozatalára sor került – a másodfokú határozatot, 
valamint az utólagos adóellenőrzés megállapításairól felvett jegyzőkönyvet.”

32. §  Az Art. 165. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától, a költségvetési támogatásnak az esedékesség 
előtt történő igénybevétele esetén pedig az esedékesség napjáig késedelmi pótlékot kell fizetni.
(1a) Az (1) bekezdés alkalmazásában – a vám és az azzal együtt kiszabott nem közösségi adók kivételével – adónak 
minősül az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott egyéb fizetési kötelezettség is.
(1b) Nem alkalmazható az  (1) bekezdés, ha az  illeték törlésére az  illetéktörvény 21. § (2) és (4) bekezdése alapján, 
illetve az  illetéktörvény 80. § (1) bekezdés b), c), g) pontja alapján a  jogügylet felbontása, illetve az eredeti állapot 
helyreállításával való megszüntetése vagy vagyonszerzés hiánya miatt kerül sor.
(2) A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 
kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlék után késedelmi pótlékot felszámítani nem lehet. Az állami adó- és 
vámhatóság a 2000 forintot el nem érő késedelmi pótlékot nem írja elő.”

33. §  Az Art. 167. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E  törvény nettó pótlékszámításra vonatkozó rendelkezései a  fizetési kötelezettséget megállapító jogszabály 
eltérő rendelkezése hiányában alkalmazandóak.”

34. §  Az Art. 170. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a  26/A.  § (4)  bekezdése alapján megállapított adóval összefüggésben az  adóhatóság a  magánszemély 
ellenőrzése során adókülönbözetet állapít meg, és az  adókülönbözet a  munkáltató 31.  § (2)  bekezdése szerinti 
bevallásának hibájára, hiányosságára vezethető vissza, úgy az ezzel összefüggő adóbírságot és késedelmi pótlékot 
az adóhatóság a munkáltató terhére állapítja meg.”

35. §  Az Art. „Mulasztási bírság” alcíme a következő 172/A. §-sal egészül ki:
„172/A.  § Az  adóhatóság a  bejelentkezési kötelezettség, a  foglalkoztatotti bejelentés, valamint az  e  törvény 
22/E.  §-a szerinti kötelezettség kivételével a  bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása 
vagy hibás teljesítése esetén a cégbejegyzésre nem kötelezett adózót mulasztási bírság kiszabása nélkül, határidő 
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tűzésével felhívja a kötelezettség teljesítésére, vagy a hiba javítására. Mulasztási bírság kiszabásának csak a felhívás 
eredménytelensége esetén van helye.”

36. §  Az Art. 175. §-a a következő (34) bekezdéssel egészül ki:
„(34) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg az online pénztárgép 
éves felülvizsgálatának részletes szabályait.”

37. § (1) Az Art. 178. §-a a következő 3a. ponttal egészül ki:
(E törvény és – ha törvény másként nem rendelkezik – az adóról szóló jogszabályok alkalmazásában)
„3a. adószámla: az  állami adó- és vámhatóság, illetve az  önkormányzati adóhatóság által vezetett, a  fizetési 
kötelezettség, a költségvetési támogatás elszámolására szolgáló nyilvántartás.”

 (2) Az Art. 178. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és – ha törvény másként nem rendelkezik – az adóról szóló jogszabályok alkalmazásában)
„4. adótartozás: az esedékességkor meg nem fizetett adó és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás; 
az  adóhatóságnál nyilvántartott adótartozás, vagy tartozás összegét – nettó módon számítva – csökkenteni kell 
az ugyanazon adóhatóságnál nyilvántartott túlfizetés összegével, ide nem értve a letétként nyilvántartott összeget 
az  adóigazolás kiállítása iránti eljárásban vagy ha jogszabály valamely, az  adózó által érvényesíthető kedvezmény 
igénybevételét adóhatóságnál nyilvántartott adótartozás, vagy tartozás hiányához köti,”

 (3) Az Art. 178. §-a a következő 6a. ponttal egészül ki:
(E törvény és – ha törvény másként nem rendelkezik – az adóról szóló jogszabályok alkalmazásában)
„6a. áfa-regisztrált adóalany: olyan, belföldön gazdasági célú letelepedéssel, lakóhellyel vagy állandó tartózkodási 
hellyel nem rendelkező adóalany, aki (amely) belföldön általános forgalmi adó köteles tevékenységet folytat, amely 
tekintetében ő az adófizetésre kötelezett.”

 (4) Az Art. 178. §-a a következő 10a. ponttal egészül ki:
(E törvény és – ha törvény másként nem rendelkezik – az adóról szóló jogszabályok alkalmazásában)
„10a. elszámolás: a  fizetési kötelezettség nyilvántartása, megfizetése, kiutalása, visszatérítése, visszaigénylése, 
átvezetése, behajthatatlansága miatti kezelése, illetve megállapításához vagy végrehajtásához való jog elévülése 
miatti törlése.”

 (5) Az Art. 178. §-a a következő 27a. ponttal egészül ki:
(E törvény és – ha törvény másként nem rendelkezik – az adóról szóló jogszabályok alkalmazásában)
„27a. tételes elszámolású fizetési kötelezettség: vám, importtermék általános forgalmi adó, regisztrációs adó, importtal 
kapcsolatos jövedéki adó.”

 (6) Az Art. 178. § 32. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és – ha törvény másként nem rendelkezik – az adóról szóló jogszabályok alkalmazásában)
„32. köztartozásmentes adózói adatbázis: az  állami adóhatóság honlapján közzétett, az  adózó nevét, elnevezését, 
adóazonosító számát tartalmazó nyilvántartás, amely azokat az adózókat tartalmazza, akiknek/amelyeknek az alábbi 
együttes feltételek szerint
a) a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott nettó tartozása, 
valamint köztartozása;
b) nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült tartozása;
c) nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének 
maradéktalanul eleget tesz/tett;
d) adószámát nem függesztették fel;
e) nem áll csődeljárás, végelszámolás, illetve felszámolási eljárás alatt;
f ) csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adó tartozása;
g) nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek.”

38. §  Az Art. a következő 211–215. §-sal egészül ki:
„211.  § (1) Az  állami adó- és vámhatóság első alkalommal 2016. első negyedévét követően minősíti az  adózókat 
a 6/J. § alapján.
(2) Az állami adó- és vámhatóság első alkalommal a 2016. második negyedévet követő 6/J. § szerinti adózói minősítés 
lekérdezését biztosítja az adózó részére a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül.
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212. § Kockázatos adózónak akkor minősülhet az adózó, ha
a) a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzétételi listáján 2016. január 1-jét követően jogerőre emelkedett 
határozat alapján szerepel,
b) a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján 2016. január 1-jét követően esedékessé vált 
adótartozás miatt szerepel,
c) a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján 2016. január 1-jét követően elkövetett 
mulasztás miatt szerepel,
d) az egy éven belüli ismételt üzletlezárást megalapozó mulasztást 2016. január 1-jét követően követte el.
213.  § (1) E  törvénynek az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról 
szóló 2015.  évi  CLXXXVII. törvénnyel (a  továbbiakban: Módtv3.) megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni 
a hatálybalépésekor jogerősen el nem bírált ügyekben, továbbá a hatálybalépést követően az azt megelőző időszakra 
teljesítendő, illetve esedékessé vált kötelezettségekre azzal, hogy ha a jogszabálysértés elkövetésének időpontjában 
hatályos rendelkezések az  adózóra összességében kevésbé terhes bírság-, pótlékfeltételeket határoztak meg, 
a kötelezettségre legfeljebb az elkövetéskor hatályos törvényben meghatározott legmagasabb mérték alkalmazható.
(2) Az  adózónak a  Módtv3. hatálybalépését követően teljesítendő az  azt megelőző időszakra vonatkozó 
adómegállapítási, bevallási, adófizetési, adóelőleg-fizetési, bizonylatkiállítási, adatszolgáltatási és adólevonási 
kötelezettségét – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2015. december 31. napján hatályos szabályok szerint kell 
teljesítenie.
(3) A Módtv3.-mal megállapított 26/A. § szerinti bevallási nyilatkozatot a magánszemély első alkalommal a 2015. évi 
jövedelméről 2016. január 31-éig tehet.
(4) A Módtv3.-mal megállapított rendelkezések nem érintik a 2015. december 31-ig hatályos rendelkezések alapján 
hozott, a törvény hatálybalépésekor jogerős határozatokat.
(5) A 2015. december 31-éig adott, az állami adóhatóság által vezetett adófolyószámla, valamint a vámhatóság által 
vezetett, a vámokkal és nem közösségi adókkal és díjakkal kapcsolatos folyószámla tekintetében elektronikus vagy 
személyes ügyintézésre jogosító meghatalmazások 2016. január 1-jétől az e törvény szerinti, állami adó- és vámhatóság 
által vezetett egységes adószámlával kapcsolatos elektronikus vagy személyes ügyintézésre is kiterjednek, kivéve, ha 
az ügyfél a meghatalmazást visszavonta.
214. § (1) E törvénynek a Módtv3.-mal megállapított 24/C. § (2), (13) bekezdését, 24/D. § (1), (3) bekezdését, 24/E. § (1), 
(4)–(6) bekezdését a hatálybalépést követően indult adóregisztrációs eljárásokban kell alkalmazni.
(2) E  törvénynek a  Módtv3.-mal megállapított 36/B.  § (2) és (5)  bekezdését a  Módtv3. hatálybalépését követően 
benyújtott kérelmekre kell alkalmazni. A  36/A.  § alkalmazásában, ahol jogszabály 2015. december 31. napjáig 
együttes adóigazolást említ, azon 2016. január 1. napjától az adóigazolást is érteni kell.
(3) E  törvénynek a  Módtv3.-mal megállapított 43.  § (3)  bekezdését és a  150/A.  § (1)  bekezdését első alkalommal 
a 2016. január 1-től elvégzett elszámolásokra kell alkalmazni.
(4) E törvénynek a Módtv3.-mal megállapított 43. § (8) bekezdése szerinti értesítést először a 2016. évről 2017. október 
31-ig adja ki az állami adó- és vámhatóság. A 2015. évre vonatkozó értesítés kiküldésére a 2015. december 31-én 
hatályos rendelkezések az irányadóak.
(5) A Módtv3. hatálybalépésekor folyamatban lévő átvezetési kérelemre, valamint folyamatban lévő hivatalból történő 
átvezetésre a 2015. december 31-én hatályos rendelkezések alkalmazandóak.
(6) E  törvénynek a  Módtv3.-mal megállapított 55.  § (5)  bekezdése első alkalommal 2016. első negyedévére 
alkalmazandó.
(7) E  törvénynek a  Módtv3.-mal megállapított 85/A.  § (1), (3)–(8)  bekezdése a  Módtv3. hatálybalépését követően 
benyújtott kérelmekre alkalmazandó.
(8) E törvénynek a Módtv3.-mal megállapított 165. § (1) bekezdése – a felszámolási eljárásokban bejelentendő hitelezői 
igényhez kötődő egyedi késedelmi pótlék felszámításának kivételével – először azokban az esetekben alkalmazandó, 
amelyeknél a fizetési kötelezettség esedékessége 2016. január 1. vagy ezt követő időpontra esik.
(9) A törvénynek a Módtv3.-mal megállapított 176/D. § (2) bekezdés a) pontjának rendelkezését a 2016. január 1-től 
esedékes fizetési kötelezettségekre kell először alkalmazni.
(10) Ahol jogszabály együttes adóigazolásról rendelkezik, azon a Módtv3. hatálybalépését követően adóigazolást kell 
érteni.
215. § A Módtv3.-mal megállapított 3. számú melléklet O) pont 3–5. alpontja szerinti adatszolgáltatást első alkalommal, 
az adatszolgáltatással érintett valamennyi személyről 2016. február 28-áig kell teljesíteni.”
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39. §  Az Art.
a) 2. számú melléklete az 1. melléklet,
b) 3. számú melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.

40. §  Az Art.
 1. 5/A. § (5) bekezdésében az „Az adó-, együttes adó-, jövedelem- és illetőségigazolás” szövegrész helyébe az „Az 

e törvényben meghatározott adóhatósági igazolás” szöveg,
 2. 6/B.  § (3)  bekezdésében az  „a 37.  § (4)  bekezdése szerinti esetben 45 napon belül” szövegrész helyébe 

a „30 napon belül” szöveg,
 3. 24/D. § (3) bekezdésében a „vezető tisztségviselő, vagy tag, akire” szövegrész helyébe a „vezető tisztségviselő, 

cégvezető, tag vagy részvényes, akire” szöveg,
 4. 24/E. § (4) bekezdésében a „vezető tisztségviselője, vagy tagja,” szövegrész helyébe a „vezető tisztségviselője, 

cégvezetője, tagja vagy részvényese,” szöveg,
 5. 24/E.  § (5)  bekezdésében a „vezető tisztségviselője, és tagja” szövegrész helyébe a „vezető tisztségviselője, 

cégvezetője, tagja vagy részvényese,” szöveg,
 6. 37. § (1) bekezdésében az „e törvény eltérően” szövegrész helyébe az „e törvény vagy fizetési kötelezettséget 

megállapító jogszabály eltérően” szöveg,
 7. 37. § (5) bekezdésében az „adótartozás” szövegrész helyébe a „tartozás” szöveg,
 8. 40. § (4) bekezdésében és 43. § (1a) bekezdésében az „állami adóhatóság” szövegrész helyébe az „állami adó- és 

vámhatóság” szöveg,
 9. 43. § (5a) bekezdésében az „egyéb adótartozásokra” szövegrész helyébe az „egyéb, az állami adó- és vámhatóság 

által nyilvántartott tartozásokra” szöveg,
10. 54.  § (13)  bekezdésében az „az állami adóhatóság” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság” 

szövegrész,
11. 55.  § (3)  bekezdésében az „Az adóhatóság – a  negyedévet követő 30 napon belül –” szövegrész helyébe  

az „Az adóhatóság negyedévenként – a  negyedévet követő 30 napon belül – honlapján a  nagy összegű 
adóhiánnyal rendelkező adózók közzétételi listáján” szöveg,

12. 55.  § (5)  bekezdésében az „Az állami adóhatóság negyedévenként, a  negyedévet követő 30 napon belül 
honlapján” szövegrész helyébe az „Az állami adó- és vámhatóság negyedévenként – a  negyedévet követő 
30 napon belül – honlapján a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján” szöveg,

13. 55.  § (6)  bekezdésében az  „Az állami adóhatóság a  munkaügyi kapcsolatok rendezettsége törvényi 
feltételeinek más szervek eljárásában történő felhasználása céljából honlapján” szövegrész helyébe  
az „Az állami adó- és vámhatóság a munkaügyi kapcsolatok rendezettsége törvényi feltételeinek más szervek 
eljárásában történő felhasználása céljából a honlapján a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók 
közzétételi listáján” szöveg,

14. 55. § (7) bekezdésében az „állami adóhatóság” szövegrész helyébe az „állami adó- és vámhatóság” szöveg,
15. 80/A. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdéssel” szövegrész helyébe az „(1)–(1a) bekezdéssel” szöveg,
16. 85/A. § (1) bekezdésében az „Az adó-, együttes adó-,” szövegrész helyébe az „Az adó-,” szöveg,
17. 85/A. § (3) bekezdésében az „adó-, az együttes adó-, és” szövegrész helyébe az „adó-, és” szöveg,
18. 85/A. § (6) bekezdésében az „együttes adóigazolás” szövegrész helyébe az „adóigazolás” szöveg,
19. 85/A.  § (8)  bekezdésében az „igazolás a  (5)  bekezdés szerinti együttes adóigazolásnak” szövegrész helyébe 

az „igazolás adóigazolásnak” szöveg,
20. 147.  § (1)  bekezdésében a  „közötti adóbehajtási” szövegrész helyébe a  „közötti, valamint nemzetközi 

egyezményekben szereplő adóbehajtási” szöveg,
21. 150/A. § (1) bekezdésében az „adótartozás, illetve” szövegrész helyébe az „adótartozás, egyéb az állami adó- és 

vámhatóságnál nyilvántartott tartozás, illetve” szöveg,
22. 151. § (1) bekezdésében a „támogatás (adó-visszaigénylés, adó-visszatérítés)” szövegrész helyébe a „támogatás 

(visszaigénylés, visszatérítés)” szöveg,
23. 162. § (1) bekezdésben az „adózó adótartozását,” szövegrész helyébe az „adózó adószámláján nyilvántartott 

tartozását,” szöveg,
24. 162. § (2) és (3) bekezdésében az „adótartozást” szövegrész helyébe a „tartozást” szöveg,
25. 162. § (3) bekezdésében az „adótartozásokat” szövegrész helyébe a „tartozásokat” szöveg,
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26. 176/D.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az „az állami adóhatóságnál” szövegrész helyébe az „az állami adó- és 
vámhatóságnál” szöveg, az „adótartozása” szövegrész helyébe „tartozása” szöveg

lép.

41. §  Hatályát veszti az Art.
1. 27/A–28/A. §-a,
2. 36/A. § (1), (3), (4), (7) és (8) bekezdésében az „együttes” szövegrész,
3. 43. § (10) bekezdése,
4. 52. § (7) bekezdés i) pontja ib) alpontja,
5. 85/A.  § (10)  bekezdésében az „Az adóhatóság az  illetőségigazolást a  külföldi hatóság által rendszeresített 

nyomtatványon is kiállítja, ha a  kérelmező a  nyomtatványhoz csatolja annak magyar nyelvű szakfordítását. 
Nincs szükség szakfordításra, ha a nyomtatvány angol nyelvű, vagy ha a két- vagy többnyelvű nyomtatvány 
teljes körű angol nyelvű szöveget is tartalmaz.” szövegrész,

6. 87. § (3) bekezdése.

II. FEJEZET
EGYES ADÓTÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

2. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

42. §  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a  továbbiakban: Itv.) 5.  § (1)  bekezdés r)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(Teljes személyes illetékmentességben részesül:)
„r) a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 
2014. évi XXXVII. törvényben meghatározott Szanálási Alap és a Magyar Állam vagy a Szanálási Alap által létrehozott, 
az alapító, alapítók kizárólagos tulajdonában álló szanálási vagyonkezelő.”

43. §  Az Itv. 17. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mentes az ajándékozási illeték alól:)
„c) az  olyan ajándék megszerzése, amely után az  ajándékozót vagy a  megajándékozottat személyi jövedelemadó, 
szociális hozzájárulási adó vagy egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli, a munkavállalói értékpapír-
juttatási program keretében megszerzett értékpapír, a  Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében 
megszerzett értékpapír, üzletrész, tagi részesedés, továbbá a dolgozói üzletrészként, dolgozói részvényként személyi 
jövedelemadót nem viselő módon a társas vállalkozástól megszerzett üzletrész, részvény;”

44. § (1) Az Itv. 26. § (1) bekezdés w) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:)
„w) a gépjárműadóról szóló törvény szerinti környezetkímélő gépkocsi tulajdonjogának, valamint ilyen gépjárműre 
vonatkozó vagyoni értékű jognak a megszerzése;”

 (2) Az Itv. 26. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:
a) a gépjárműadóról szóló törvény szerinti autóbusz, nyerges vontató és tehergépjármű gazdálkodó szervezet általi 
megszerzése;
b) a  lakástulajdon magánszemély bérlő vagy annak magánszemély örököse általi megvásárlása, ha a  lakás 
a  lakásbérleti szerződés megkötéséig a  magánszemély bérlő tulajdonában állt, és a  tulajdonjogot a  lakásbérleti 
szerződés megkötése érdekében adták át a bérbeadónak;
c) a  lakástulajdon megszerzése, ha azt a vagyonszerző a  lakásvásárlásról szóló adásvételi szerződésben határozott 
időre, de legalább 5 évre a vételár 7 százalékát meg nem haladó éves bérleti díj ellenében bérbe adja a lakás korábbi 
magánszemély tulajdonosának, feltéve, hogy a bérlő vagy annak magánszemély örököse számára a vagyonszerző 
a lakásvásárlásról szóló adásvételi szerződés hatályának beálltától számított 5 éven belül gyakorolható visszavásárlási 
jogot létesít, legfeljebb a bérbeadó által fizetett vételár 105 százalékának megfelelő vételáron;
d) az  ingatlan forgalmi értékéből az  épület forgalmi értékének megfelelő rész, ha a  telek tulajdonosával kötött 
megállapodásból és az  építés költségeit, körülményeit tanúsító egyéb okiratokból egyértelműen kitűnik, hogy 
az épületet a vagyonszerző hozta létre.”
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 (3) Az Itv. 26. §-a a következő (21)–(22) bekezdéssel egészül ki:
„(21) Az  (1)  bekezdés w)  pontja szerinti mentesség csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amely 
az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályaival összhangban nyújtható.
(22) Az  (1a) bekezdés c) pontja szerinti illetékmentesség alkalmazása során az állami adóhatóság a vagyonszerzés 
után megállapított illetéket – a megfizetés tekintetében – felfüggeszti. Az állami adóhatóság a felfüggesztett illetéket 
törli, ha az  (1a)  bekezdés c)  pontja szerinti bérlő vagy annak magánszemély örököse az  (1a)  bekezdés c)  pontja 
szerinti szerződés hatályának beálltától számított 5 éven belül a szerződés aláírását közvetlenül megelőző tulajdoni 
hányadának megfelelő tulajdoni hányadot visszavásárolja.”

45. §  Az Itv. 29. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – által az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál 
kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetéke 10 000 forint. Mentes az  illeték 
alól az  adózás rendjéről szóló törvény szerinti megbízható adózó által az  állami adóhatóságnál kezdeményezett 
automatikus részletfizetésre irányuló eljárás.”

46. §  Az Itv. 62. § (1) bekezdése a következő u) ponttal egészül ki:
(A feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg:)
„u) a hallgatói hitelből eredő követelés érvényesítése és behajtása iránti peres és nemperes eljárásban.”

47. §  Az Itv. 80. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  megfizetett visszterhes vagyonátruházási és öröklési illetéket – az  adózó kérelmére – vissza kell téríteni, ha 
a  műemlékvédelmi hatóság igazolja, hogy a  vagyonszerző a  műemléki értékként külön jogszabályban védetté 
nyilvánított vagy önkormányzati rendelet alapján helyi egyedi védelem alatt álló épület felújítását a vagyonszerzés 
illetékkiszabásra történő bejelentésétől számított 1 éven belül megkezdte és 5 éven belül befejezte. Felújítás alatt 
a  műemléképület egészén, illetve homlokzatán és több főszerkezetén végzett olyan általános javítást kell érteni, 
amely teljesen visszaállítja az épület esztétikai állapotát, valamint legalább eredeti műszaki állapotát.”

48. §  Az Itv. a következő 99/J. §-sal egészül ki:
„99/J. Az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi 
CLXXXVII. törvénnyel megállapított 26. § (1a) bekezdésének d) pontját az állami adóhatóság által jogerősen még el 
nem bírált illetékügyekben is alkalmazni kell.”

49. §  Az Itv. 103. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E  törvény 26.  § (1)  bekezdés w)  pontja az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének 
a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 
1.o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

50. §  Hatályát veszti az Itv.
1. 24. § (3)–(4) bekezdéseiben az „és (7)” szövegrész,
2. 24. § (7) bekezdése,
3. Melléklet IV. Cím 3. pontja,
4. Melléklet XVIII. Cím 2.  pontjában az  „Az engedélyezési eljárás illetékét az  eljárás kezdeményezésekor 

illetékbélyegben kell leróni.” szövegrész.

3. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

51. § (1) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 40/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
[A székhely, illetőleg a  telephely szerinti önkormányzathoz az  adóévre fizetendő adóból, legfeljebb azonban annak 
összegéig terjedően – a (2) bekezdésben meghatározott módon – levonható az adóalany által]
„b) a  ráfordításként, költségként az  adóévben elszámolt, a  belföldön és külföldön autópályák, autóutak és főutak 
használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjnak, az  autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő 
használati díjnak (a továbbiakban együtt: útdíj) a 7,5%-a.”
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 (2) A Htv. 40/A. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  önkormányzat – valamennyi vállalkozóra egységesen – rendeletet alkothat arról, hogy a  vállalkozó 
az  (1)  bekezdés szerint számított adóját az  alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés adóévben 
elszámolt közvetlen költsége 10%-ának megfelelő összeggel csökkentheti.”

52. §  A Htv. 42. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  adóalanynak nem kell az  iparűzési adóról adóbevallást benyújtani az  önkormányzati adóhatósághoz, ha 
az adórendelet mentességi, kedvezményi szabálya alapján adófizetési kötelezettség nem terheli.”

53. §  A Htv. 42/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kincstár a hozzá beérkezett adatokat és elérhetőségi információkat feldolgozza és a honlapján – települések 
(a  fővárosban a  fővárosi, illetve kerületi önkormányzatok) szerinti bontásban – elektronikus úton feldolgozható 
és letölthető formátumban is közzéteszi. A  kincstár a  honlapján közzétett adatokat és elérhetőségi információkat 
az  önkormányzati adóhatóságoktól az  (1)  bekezdés szerint beérkezett adatokkal havonta, az  önkormányzati 
adóhatóság adatszolgáltatását követő hónap 5. napjáig módosítja.”

54. §  A Htv. V. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:
„Helyi iparűzési adóbevallás-benyújtás az állami adóhatósághoz
42/D. § (1) Az adózó az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét a PM rendelet szerinti 
bevallási nyomtatványon az  állami adóhatósághoz az  általános nyomtatványkitöltő program alkalmazásával is 
teljesítheti.
(2) Az állami adóhatóság a hozzá beérkezett, (1) bekezdés szerint adóbevallást – tartalmi és formai vizsgálat nélkül, 
a befogadó nyugta kiadásával – az adóalany által a bevallási nyomtatványon megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti 
önkormányzati adóhatóság részére haladéktalanul elektronikus úton, illetve, ha az  önkormányzati adóhatóság 
az  elektronikus úton történő adatfogadás technikai feltételeit nem biztosítja, akkor 5 munkanapon belül postai 
szolgáltató útján megküldi. Az  állami adóhatósághoz határidőben benyújtott adóbevallást az  önkormányzati 
adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni.”

55. §  A Htv.
1. 14.  § (1)  bekezdésében a  „jogerőre emelkedését” szöveg helyébe a  „jogerőre emelkedését vagy 

a használatbavétel tudomásulvételét” szöveg,
2. 39/B.  § (9)  bekezdésében a „15 napon belül vagy január 15-ig” szövegrész helyébe a „45 napon belül vagy 

február 15-ig” szöveg,
3. 44. § (2) bekezdésében a „2016. január 1-jétől” szövegrész helyébe a „2017. október 1-jétől” szöveg,
4. 52. § 16. pont g) alpontjában az „a halászatról és horgászatról” szövegrész helyébe az „a halgazdálkodásról és 

a hal védelméről” szöveg
lép.

56. §  Hatályát veszti
1. a Htv. 39/B. § (6) bekezdés a) pontja,
2. a Htv. 39/B. § (7) bekezdése.

4. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása

57. §  A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) 5. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(Mentes az adó alól)
„g) a környezetkímélő gépkocsi,”

58. §  A Gjt. 6. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (4) bekezdéssel egészül 
ki:
„(2) Az adó alapja az autóbusz, a lakókocsi, a lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege.
(3) Az  adó alapja a  tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege, növelve a  terhelhetősége 
(raksúlya) 50%-ával.
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(4) Az adó alapja nyergesvontató esetében a nyergesvontató saját tömegének kétszerese, növelve a nyergesvontatóval 
vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját 
tömege pozitív különbözetének felével.”

59. §  A Gjt. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti adótételt az adózó vagy pénzügyi képviselője – a gépjármű Magyarország területére való 
belépést legalább 2 munkanappal megelőzően – utalással fizeti meg – az  utalás közleményrovatában a  fuvarozási 
engedély sorszámára, valamint a nyergesvontató, tehergépjármű rendszámára való hivatkozással – az állami adó- és 
vámhatóság külföldi gépjárműadó számlája javára. Az adófizetés tényét az adózó az utalás megtörténtét bizonyító 
irattal igazol, melyet magyarországi közlekedése során járműokmányként köteles megőrizni.”

60. §  A Gjt. 18. §-a a következő 9. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„9. környezetkímélő gépkocsi az a gépjármű, amely a KöHÉM rendelet 2015. július 1-jén hatályos 2. § (6) bekezdése 
szerint környezetkímélő gépkocsinak minősül,”

61. §  A Gjt. a következő VI. fejezettel egészül ki:
„VI.
AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁNAK VALÓ MEGFELELÉS
21.  § (1) Az  5.  § g)  pontja szerinti mentesség, valamint a  17/A.  § (1)  bekezdésének a  környezetkímélő gépkocsira 
vonatkozó rendelkezése csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amely az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet szabályaival összhangban nyújtható.
(2) E  törvény 5.  § g)  pontja és 17/A.  § (1)  bekezdése az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 
108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet  
(HL L 352., 2013.12.24., 1.o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

62. §  A Gjt.
1. 17. § (3) bekezdésében az „illetékbélyeggel, ennek hiányában” szövegrész helyébe az „utalással vagy”,
2. 17/A.  § (1)  bekezdésében az „a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsit” szövegrész 

helyébe az „a környezetkímélő gépkocsit”
szöveg lép.

63. §  Hatályát veszti a Gjt.
1. 16. §-a,
2. 17.  § (1)  bekezdésében „A vámhatóság az  illetékbélyeget érvényteleníti, a  tehergépjármű rendszámát és 

a lerótt illeték összegét nyilvántartásba veszi.”
3. 18. § 2. pontjában a „félpótkocsi,” szövegrész.

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

64. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3. §-a a következő 100. ponttal 
egészül ki:
(E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:)
„100. Pénzügyi intézmény: a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti hitelintézet és 
pénzügyi vállalkozás, továbbá a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk 
végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény szerinti befektetési vállalkozás.”

65. §  Az Szja tv. 7. §-a a következő (1e) bekezdéssel egészül ki:
„(1e) Nem szerez bevételt a  magánszemély a  javadalmazási politika keretében megszerezhető pénzügyi eszközök 
kezelését szolgáló MRP szervezet résztvevőjeként az MRP szervezet tagi részesedésének és a szervezet által kezelt 
pénzügyi eszköz megszerzésével összefüggő kedvezmény révén.”
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66. §  Az Szja tv. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  magánszemély – ha nem adott nyilatkozatot munkáltatói adómegállapításra, adójának megállapítását 
a munkáltatója nem vállalja vagy nem tett bevallási nyilatkozatot – az adózás rendjéről szóló törvény szerint előírt 
módon és határidőben önadózóként
a) az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallást vagy
b) az állami adóhatóság által összeállított adóbevallási tervezet felhasználásával elkészített bevallást
nyújt be az adóhatósághoz.”

67. §  Az Szja tv. a 12. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„Bevallási nyilatkozat
12/A.  § (1) A  magánszemély az  adóbevallási kötelezettségét bevallási nyilatkozattal teljesítheti, ha megfelel 
a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek és
a) az adóévben kizárólag adóelőleget megállapító munkáltatótól szerzett belföldön adóköteles jövedelmet, ide nem 
értve
aa) a kamatjövedelmet [65. §],
ab) az osztalékból származó jövedelmet [66. §],
ac) az árfolyamnyereségből származó jövedelmet [67. §],
ad) a vállalkozásból kivont jövedelmet [68. §],
ae) az ingatlan bérbeadásból származó jövedelmet, ha annak összege az egymillió forintot meghaladja,
af ) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által a magánszemély javára jóváírt támogatói adományt;
b) tételes költségelszámolással költséget, költséghányadot – kivéve a 10 százalék költséghányadot – nem számol el, 
és az adóelőleg megállapítása során sem számolt el;
c) a jövedelemből adóalap-kedvezményt, az adóból adókedvezményt nem érvényesít, és az adóelőleg megállapítása 
során sem érvényesített;
d) az adójáról rendelkező önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot, nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatot, valamint 
nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot nem ad;
e) más okból nem köteles adóhatósági közreműködés nélküli bevallást benyújtani.
(2) Nem zárja ki a bevallási nyilatkozat megtételét, ha a magánszemély az adóévben
a) a közterhek teljesítéséhez az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerinti közteherfizetésről 
jogszerűen tett nyilatkozatot az adóelőleget megállapító munkáltatónak,
b) egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerinti jogviszonyból származó jövedelmet szerzett,
c) a magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadójáról szóló jogszabály hatálya alá tartozó bevételt szerzett.
(3) E  § alkalmazásában nem minősül adóelőleget megállapító munkáltatónak az  a  társas vállalkozás, amellyel 
a magánszemély tagi jogviszonyban áll, és e jogviszonya alapján a magánszemély a társas vállalkozásnál díj ellenében 
személyes közreműködésre köteles.”

68. §  Az Szja tv. a 12/A. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„Adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás
12/B.  § Az  adózás rendjéről szóló törvény 26/B.  §-a szerinti magánszemély részére az  állami adóhatóság 
a nyilvántartásaiban szereplő adatokból összeállított adóbevallási tervezetet készít.”

69. §  Az Szja tv. 58. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) A  vadon gyűjtött termék, termény (gyógy- és fűszernövények, vadon termő gyümölcsök és gombák, 
valamint éti csiga) magánszemély által – nem egyéni vállalkozóként vagy nem mezőgazdasági őstermelőként – 
felvásárlónak történő értékesítéséből származó bevétel 25 százaléka számít jövedelemnek. Az  adót kifizetéskor 
a felvásárló állapítja meg és vonja le, továbbá a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adó és járulékok bevallására, 
megfizetésére az adózás rendjéről szóló törvényben előírt módon és határidőre – a magánszemélyhez nem köthető 
kötelezettségként – vallja be és fizeti meg. Az ügyletről a felvásárló két példányban vételi jegyet állít ki – feltüntetve 
azon a magánszemély nevét, adóazonosító jelét (ennek hiányában természetes személyazonosító adatait és lakcímét), 
a  felvásárolt termék, termény megnevezését, mennyiségét, ellenértékét, a  levont adót – amelynek egy példányát 
átadja a magánszemélynek, másik példányát az adózással összefüggő iratok megőrzésére előírt határidőig megőrzi. 
E jövedelemmel összefüggésben a felvásárlót, illetve a magánszemélyt egyéb, közteherrel összefüggő kötelezettség 
nem terheli.”
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70. §  Az Szja tv. 68. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  javadalmazási politika keretében megszerezhető pénzügyi eszközök kezelését szolgáló MRP szervezet 
vagyonából a  résztvevő által tagi részesedése bevonása következtében, arra tekintettel megszerzett bevétel 
a  résztvevő jövedelmének minősül. Ha az  MRP alapjául szolgáló javadalmazási politika arról rendelkezett, hogy 
a bevont tagi részesedéshez kapcsolódóan az MRP szervezet által vagyoni hozzájárulásként átvett pénzügyi eszközök 
ellenérték fejében illetik meg a  résztvevőt, akkor a  jövedelem megállapításánál (legfeljebb a  bevétel összegéig) 
a résztvevő bevételét csökkentő tételként kell számításba venni az általa a pénzügyi eszköz ellenértékeként a tagi 
részesedése bevonásáig megfizetett összeget. Ha azonban a  résztvevőt terhelő ellenérték teljesítése úgy történik, 
hogy az ellenértéket az MRP szervezet levonja a résztvevőt tagi részesedése bevonására tekintettel megillető igény 
összegéből, akkor az  így levont összeget sem a résztvevő által megszerzett bevételként, sem az általa megfizetett 
ellenértékként nem lehet számításba venni. A  résztvevő halála esetén örököse, vagy az  általa a  tagi részesedés 
kedvezményezettjeként megjelölt magánszemély a vállalkozásból kivont jövedelem megállapításakor a résztvevővel 
esik egy tekintet alá.”

71. §  Az Szja tv. 77/A. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Nem minősül bevételnek a magánszemély által értékpapír formájában megszerzett vagyoni érték, ha a magánszemély)
„i) az  értékpapírt a  javadalmazási politika keretében megszerezhető pénzügyi eszközök kezelését szolgáló 
MRP szervezet résztvevőjeként szerezte; az MRP szervezet résztvevőnként, az adóévet követő év január 31-ig adatot 
szolgáltat az adóhatóság részére a résztvevőnek a tagi részesedése bevonása következtében, arra tekintettel átadott 
összes részvénynek az átadásuk napjára megállapított együttes szokásos piaci értékéről, valamint – ha az MRP alapjául 
szolgáló javadalmazási politika az  átadott részvény ellenértékének megfizetéséről rendelkezett – a  részvények 
ellenértékének a résztvevő által már megfizetett összegéről.”

72. §  Az Szja tv. a következő 86–88. §-sal egészül ki:
„86. § (1) A 2015. december 31-én hatályos 11/A. § szerinti adónyilatkozat és a 2015. december 31-én hatályos 12. § 
szerinti egyszerűsített bevallás utoljára a 2015. évre vonatkozóan nyújtható be.
(2) Az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi 
CLXXXVII. törvénnyel megállapított 12/A. § szerinti bevallási nyilatkozat első alkalommal a 2015. évben megszerzett 
jövedelmek vonatkozásában nyújtható be.
(3) Az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi 
CLXXXVII.  törvénnyel megállapított 12/B.  § szerinti adóbevallási tervezetet az  állami adóhatóság első alkalommal 
a 2016. évi jövedelmekről készít.
87.  § E  törvénynek az  egyes törvényeknek a  pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében 
történő módosításáról szóló 2015. évi LXXXV. törvénnyel megállapított 7. § (1d) bekezdése a 2015. évi felszámolások 
esetén is alkalmazható.
88.  § E  törvénynek az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 
2015. évi CLXXXVII. törvénnyel megállapított 1. számú melléklet 7.  pont 7.21.  alpontja a  2014. évre vonatkozó 
adókötelezettség megállapításától alkalmazható.”

73. §  Az Szja tv.
a) 1. számú melléklete e törvény 3. melléklete,
b) 3. számú melléklete e törvény 4. melléklete
szerint módosul.

74. §  Az Szja tv. 58. § (7) bekezdésében a „32 ezer forintot” szövegrész helyébe a „30 ezer forintot” szöveg lép.

75. §  Hatályát veszti az Szja tv.
a) „Adónyilatkozat” alcíme,
b) „Egyszerűsített bevallás adóhatósági közreműködéssel” alcíme,
c) 13. § (1) bekezdés b) pontjában az „egyszerűsített bevallásban,” szövegrész.
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6. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

76. § (1) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. törvény) 4. § 37. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„37. előadó-művészeti szervezet: az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól 
szóló 2008. évi XCIX. törvény szerint nyilvántartásba vett olyan szervezet, amely nem minősül az  európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a  regionális támogatási térképről 
szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott vállalkozásnak, és nem folytat a Szerződés 107. és 
108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról 
szóló 2014. június 17-ei 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187 2014.06.26. 1–78. o.) 1. cikk (2) és (3) bekezdésében 
meghatározott tevékenységet;”

 (2) A Tao. törvény 4. § 39. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„39. előadó-művészeti szervezet jegybevétele: az  előadó-művészeti szervezetnek a  tárgyévet megelőző évben EGT 
tagállamban szerzett, a TESZOR 90.01. Előadó-művészet körébe sorolt tevékenységgel elért, általános forgalmi adóval 
csökkentett tényleges jegy- és bérletbevétele;”

77. § (1) A Tao. törvény 9. §-a a következő (1a)–(1b) bekezdéssel egészül ki :
„(1a) Az alapítvány, a közalapítvány és az egyesület esetében a vállalkozási tevékenység adózás előtti eredményét 
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény 
rendelkezéseit figyelembe véve, a gazdasági-vállalkozási tevékenység adózás előtti eredményének megfelelően kell 
megállapítani, azzal, hogy e törvény alkalmazásában nem minősül vállalkozási tevékenységnek az egyesülési jogról, 
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerint gazdasági-
vállalkozási tevékenységnek nem minősülő – alapcél szerinti (közhasznú) – tevékenység.
(1b) A  köztestület az  (1) és az  (1a)  bekezdésben foglaltakat a  működésére irányadó törvényben foglalt eltérések 
figyelembevételével alkalmazza.”

 (2) A Tao. törvény 9. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Csökkenteni kell az adózás előtti eredményt:)
„d) a c) ponttól eltérően az alapítványnál, a közalapítványnál, az egyesületnél, a köztestületnél a 7. § (1) bekezdés 
a), b), cs), d), i), j), n), o), r), t), u) és v) pontja, valamint a 7. § (3) és (18) bekezdése alapján megállapított értékből 
a  vállalkozási tevékenységhez közvetlenül hozzárendelhető összeggel, közvetett kapcsolat esetén a  vállalkozási 
tevékenység bevételével arányos összeggel;”

 (3) A Tao. törvény 9. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Csökkenteni kell az adózás előtti eredményt:)
„f ) az  alapítványnál, a  közalapítványnál, az  egyesületnél, a  köztestületnél az  ingatlanhoz kapcsolódóan a  7.  § 
(1) bekezdés d) pontja szerint az adóévre kiszámított összeggel, továbbá az ingatlan megszerzésére, használatának 
átengedésére vagy átruházására tekintettel, azzal közvetlen összefüggésben az  alapcél szerinti (közhasznú) 
tevékenység költségeként, ráfordításaként az adóévben elszámolt összeggel.”

 (4) A Tao. törvény 9. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Növelni kell az adózás előtti eredményt:)
„b) a nem a vállalkozási tevékenységéhez kapott támogatás, juttatás
ba) teljes összegével az  alapítványnak, a  közalapítványnak, az  egyesületnek, a  köztestületnek, a  közhasznú 
szervezetként besorolt felsőoktatási intézménynek, ha az  adóév utolsó napján az  állami vagy önkormányzati 
adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van,
bb) (7)  bekezdésben előírt aránnyal számított részével a  közhasznú szervezetnek minősülő alapítványnál, 
közalapítványnál, egyesületnél, köztestületnél, ha nincs az  adóév utolsó napján az  állami vagy önkormányzati 
adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása, de a vállalkozási tevékenységből származó, a c) pont szerinti összeggel 
növelt bevétele meghaladja a kedvezményezett mértéket,
bc) (7) bekezdésben előírt aránnyal számított részével a közhasznú szervezetként besorolt felsőoktatási intézménynek, 
ha nincs az  adóév utolsó napján az  állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása, de 
a vállalkozási tevékenységből származó bevétele meghaladja a kedvezményezett mértéket;”
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 (5) A Tao. törvény 9. § (3) bekezdése a következő c) és d) ponttal egészül ki:
(Növelni kell az adózás előtti eredményt:)
„c) az alapítványnál, a közalapítványnál, az egyesületnél, a köztestületnél az ingatlan megszerzésére, használatának 
átengedésére vagy átruházására tekintettel, azzal közvetlen összefüggésben az  alapcél szerinti (közhasznú) 
tevékenység bevételeként az adóévben elszámolt összeggel;
d) az  alapítványnál, a  közalapítványnál, az  egyesületnél, a  köztestületnél az  ingatlanhoz kapcsolódóan a  8.  § 
(1) bekezdés b) pontja szerint az adóévre kiszámított összeggel.”

 (6) A Tao. törvény 9. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A kedvezményezett bevételi mérték közhasznú szervezet esetében az összes bevétele 15 százaléka. A (3) bekezdés 
b)  pontjában és a  (6)  bekezdésben foglaltak meghatározásához az  arányt a  kedvezményezett bevételi mértéket 
meghaladóan elért vállalkozási tevékenységből származó, a (3) bekezdés c) pontja szerinti összeggel növelt bevétel 
és a  vállalkozási tevékenységből származó, a  (3)  bekezdés c)  pontja szerinti összeggel növelt összes bevételének 
hányadosaként (két tizedesjegy pontossággal) kell számítani.”

 (7) A Tao. törvény 9. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) A (8), a (9) és a (10) bekezdés hatálya alá tartozó adózó az adóalap megállapítása során figyelmen kívül hagyja 
a (2) bekezdés d) és f ) pontja, a (3) bekezdés b) pont bb) alpontja, a (3) bekezdés c) és d) pontja szerinti rendelkezéseket.”

78. § (1) A Tao. törvény 12. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adózás előtti eredményt csökkenti:)
„b) a saját erő címén a résztvevők által befizetett összeg, a  résztvevőket foglalkoztató társaság által átutalt összeg 
(a javadalmazási politika keretében megszerezhető pénzügyi eszközök kezelését szolgáló MRP szervezetnél ide nem 
értve az MRP indításával, valamint az MRP szervezet megalakulásával, működésével és megszűnésével összefüggő 
költségei, ráfordításai fedezetére az  alapító által az  adóévben átutalt összeget), a  résztvevők egyéb befizetései, 
valamint a más természetes és jogi személyek befizetései,”

 (2) A Tao. törvény 12. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Az adózás előtti eredményt csökkenti:)
„c) a  javadalmazási politika keretében megszerezhető pénzügyi eszközök kezelését szolgáló MRP szervezetnél 
a  javadalmazási politika keretében átvett értékpapír vagy értékpapírhoz kapcsolódó jog értékeléséből, pénzre 
történő átváltásából eredő adóévi bevétel, továbbá a  tagi részesedés bevonásához kapcsolódó elszámolásokból 
eredő adóévi bevétel.”

 (3) A Tao. törvény 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az adózás előtti eredményt növeli:
a) a 8. § (1) bekezdésének a), b), d), e), gy), h), j), m), p) és r) pontjai, valamint a 8. § (5) bekezdése szerinti összeg;
b) a  javadalmazási politika keretében megszerezhető pénzügyi eszközök kezelését szolgáló MRP szervezetnél 
a  javadalmazási politika keretében átvett értékpapír vagy értékpapírhoz kapcsolódó jog értékeléséből, pénzre 
történő átváltásából eredő adóévi ráfordítás, továbbá a tagi részesedés bevonásához kapcsolódó elszámolásokból 
eredő adóévi ráfordítás.”

79. §  A Tao. törvény 20. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem kell az adót megfizetnie)
„a) a közhasznú szervezetnek nem minősülő alapítványnak, közalapítványnak, egyesületnek (ide nem értve az országos 
érdekképviseleti szervezetet), köztestületnek, továbbá a  lakásszövetkezetnek, ha – a  gazdálkodására vonatkozó 
külön jogszabályok előírása szerint és a 9. § (1a)–(1b) bekezdésében, továbbá a 6. számú mellékletben foglaltakat 
figyelembe véve nyilvántartott – vállalkozási tevékenységből származó, a 9. § (3) bekezdés c) pontja szerinti összeggel 
növelt bevétele legfeljebb 10 millió forint, de nem haladja meg az adóévben elért összes bevételének 10 százalékát,”

80. § (1) A Tao. törvény 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  adózó a  (2) és (4)  bekezdés szerinti, részére kiadott támogatási igazolásban szereplő összegig – döntése 
szerint – a  támogatás (juttatás) adóéve és az  azt követő adóévek adójából, de utoljára a  támogatás (juttatás) 
naptári évét követő hatodik naptári évben lezáruló adóév adójából adókedvezményt vehet igénybe, függetlenül 
attól, hogy e támogatással nem növeli adózás előtti eredményét az adóalap megállapításakor. Az adókedvezmény 
igénybevételének feltétele, hogy az adózó a (8) bekezdés szerint arra jogosult szervezet részére
a) a (6) bekezdésben meghatározott kiegészítő támogatást a támogatás juttatásának adóévében, valamint
b) a (7) bekezdés szerinti kiegészítő támogatást a támogatás adóévét követő 90 napon belül
megfizeti.”
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 (2) A Tao. törvény 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  előadó-művészeti szervezet támogatója az  (1)  bekezdés szerinti adókedvezményt az  előadó-művészeti 
szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó szerv által 
– a (4a) bekezdésre figyelemmel – kiállított támogatási igazolás alapján veheti igénybe.”

 (3) A Tao. törvény 22. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az egy előadó-művészeti szervezethez kapcsolódóan
a) a tárgyévre vonatkozóan kiadott támogatási igazolások,
b) a támogatási szerződés keretében megfizetett kiegészítő támogatások, valamint
c) a 24/A. § (18) bekezdése szerint kiállított igazolások
együttes értéke nem haladhatja meg az előadó-művészeti szervezet jegybevétele 80%-át, és az 1,5 milliárd forintnak 
megfelelő értéket.”

 (4) A Tao. törvény 22. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az adózó a kiegészítő támogatást akkor állapítja meg a 10 százalékos társasági adókulcs szerinti mértékkel, ha 
a  támogatás adóévében a  19 százalékos társasági adókulcs alkalmazására nem köteles. Ha az  adózó a  kiegészítő 
támogatást a várható fizetendő adó alapján a 10 százalékos társasági adókulcs alapján határozza meg és a támogatás 
adóévében pozitív adóalapja meghaladja az  500 millió forintot, köteles a  támogatás legalább 7  százalékát 
az  (1) bekezdés b) pontjában meghatározott határidőn belül kiegészítő támogatásként a  (8) bekezdés szerint arra 
jogosult szervezetnek megfizetni.”

81. §  A Tao. törvény 24/A. § (18) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(18) A  (3)  bekezdés b)  pontjában meghatározott kedvezményezett cél megjelölése esetén az  előadó-művészeti 
szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó szerv az  adózó 
és az  előadó-művészeti szervezet együttes kérelmére, az  előadó-művészeti szervezet nyilvántartási száma és 
a  felajánlott összeg megjelölésével igazolást állít ki arról, hogy az  adózó által felajánlott összeg nem haladja meg 
az  előadó-művészeti szervezet jegybevétele 80 százalékának megfelelő összeget és az  1,5 milliárd forintnak 
megfelelő értéket. Az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási 
feladatokat ellátó szerv az  e  bekezdés szerinti igazolás kiállításakor figyelembe veszi az  egy előadó-művészeti 
szervezetre vonatkozóan
a) a 22. § (4) bekezdése szerint kiállított támogatási igazolások;
b) a támogatási szerződés keretében megfizetett kiegészítő támogatások; és
c) az e bekezdés szerint ugyanazon adóév vonatkozásában kibocsátott igazolások (11) bekezdés alapján esedékessé 
vált, de az állami adóhatóság által át nem utalt felajánlás összegével csökkentett
összegét. Az e bekezdés szerinti igazolás visszavonásig érvényes.”

82. § (1) A Tao. törvény 26/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő adózó az adóévi társasági adóbevallásában a növekedési adóhitel 
összegére jutó fizetendő adót megállapítja, bevallja és a  növekedési adóhitel összegére jutó adó, de legfeljebb 
az adóévre fizetendő adó (3) bekezdés alapján megfizetett adóelőlegre tekintettel megállapított összegét (ide nem 
értve az adóévet megelőző adóév negatív adózás előtti eredményére jutó adó összegét) az adóévet követő adóév 
harmadik és negyedik negyedévében, valamint az adóévet követő második adóévben negyedévenként, a negyedév 
második hónapjának 20. napjáig hat egyenlő részletben megfizeti.”

 (2) A Tao. törvény 26/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  (1)  bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő adózó a  növekedési adóhitel vonatkozásában a  fizetendő 
adóelőleget és adót a 6. § (1)–(4) bekezdésében foglaltak szerint a 19. § szerinti mértékkel állapítja meg. Az (1) bekezdés 
szerinti feltételeknek megfelelő adózó a  növekedési adóhitel vonatkozásában a  fizetendő adóelőleg és adó 
megállapításakor az  e  törvény szerinti adóévi adóalap-csökkentő és adóalap-növelő jogcímeken figyelembe vett 
összeget arányosan (a növekedési adóhitelnek az adóévi, az (1) bekezdés szerint számított adózás előtti eredményhez 
viszonyított részarányával számítva) veszi számításba, azzal, hogy amennyiben az arányszám elérné vagy meghaladná 
a száz százalékot, akkor az adóalap-módosító tételeket teljes összegükben kell figyelembe venni.”

 (3) A Tao. törvény 26/A. §-a a (6) bekezdést követően a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az átalakulás, egyesülés, szétválás napjától számított 30 napon belül a jogutód köteles a növekedési adóhitel 
korábban meg nem fizetett (az átalakulás, egyesülés, szétválás formájától függően azzal egyező, összesített, 
megosztott) összegét bevallani és a  jogelődre vonatkozó határidő figyelembe vételével megfizetni. Kiválás esetén 
a fennmaradó gazdasági társaság e rendelkezés alkalmazásában jogutódnak is minősül.”
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 (4) A Tao. törvény 26/A. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Kedvezményezett beruházási érték az (1) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozat adóévét követő két adóévben az adózó 
(ide nem értve az adózó külföldi telephelyét) által beszerzett, előállított, korábban még használatba nem vett tárgyi eszköz 
bekerülési értéke, de legfeljebb a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma az (1) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozat 
adóévét követő adóévben, majd pedig a második adóévben bekövetkezett, a külföldi telephelyen foglalkozatott létszám 
figyelmen kívül hagyásával számított növekményének és 10 millió forintnak a szorzata, azzal, hogy a (8) bekezdés szerinti 
kedvezmény nem érvényesíthető olyan tárgyi eszközzel kapcsolatban elszámolt beruházásra, amely tárgyi eszközre nem 
számolható el vagy nem szabad elszámolni terv szerinti értékcsökkenést. A létszámnövekményt az adóév utolsó napjára 
megállapított átlagos állományi létszámnak a megelőző adóév utolsó napjára megállapított átlagos állományi létszámhoz 
fennálló állapothoz képest kell meghatározni, azzal, hogy a várható létszámnövekményt év közben is figyelembe lehet venni 
a (8) bekezdés szerinti csökkentés számításakor. Amennyiben az adózó tényleges létszámnövekménye kisebb, mint amit 
az adózó év közben várható létszámnövekményként figyelembe vett és emiatt több kedvezményt (adócsökkentést) vett 
igénybe, mint amennyi a tényleges létszámnövekménye alapján elérhető, akkor a kedvezmény többletet a kedvezmény 
érvényesítésének adóévére vonatkozó társaságiadó-bevallásában köteles bevallani és az  e  bevallásra előírt határidőig – 
társasági adóként – visszafizetni.”

83. §  A Tao. törvény 29/A. §-a a következő (14) és (15) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Az alapítvány, a közalapítvány, az egyesület és a köztestület a 2015. évben kezdődő adóévi adókötelezettsége 
megállapítása során választása szerint vagy az e törvénynek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes 
adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXVII. törvénnyel megállapított 9. §-át és 20. §-át, vagy az e törvény 
2015. január 1-jén hatályos 9. §-át, 20. §-át és a 6. számú melléklet A) részét veszi figyelembe.
(15) E törvénynek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi 
CLXXXVII. törvénnyel megállapított, növekedési adóhitelre vonatkozó rendelkezéseit az  adózó első alkalommal 
a 2015. adóévi adókötelezettsége megállapítása során alkalmazhatja.”

84. §  A Tao. törvény 30. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy a  22.  § (1)  bekezdése és a  24/A.  §-a alapján az  előadó-művészeti 
szervezeteknek nyújtott támogatásra vonatkozóan
a) a támogatható szervezetek körét,
b) a támogatás felhasználásának
ba) részletes szabályait,
bb) időtartamát,
c) az előadó-művészeti szervezetnek a támogatás felhasználása során elszámolható költségei körét,
d) a támogatáshalmozódás szabályait,
e) a nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatás visszafizetésének szabályait,
f ) a támogatás felhasználásáról készült beszámoló formai és tartalmi követelményeit, a beszámoló benyújtásával és 
elfogadásával kapcsolatos részletes szabályokat,
g) a 22. § (4) bekezdése szerinti támogatási igazolás és a 24/A. §-a szerinti igazolás
ga) iránti kérelem tartalmát,
gb) kiállítására irányuló eljárás szabályait, valamint
gc) tartalmát,
h) a 22. § (4) bekezdése szerinti támogatási igazolással és a 24/A. § szerinti igazolással kapcsolatos adatszolgáltatás és 
ellenőrzés szabályait, továbbá
i) a 22. § (1) bekezdése szerinti kiegészítő támogatás megfizetésének részletes szabályait
rendeletben állapítsa meg.”

85. §  A Tao. törvény a következő 30/C. §-sal egészül ki:
„30/C. § E törvény 4. § 37. és 39. pontja, 22. § (1) bekezdése, 22. § (4)–(6) bekezdése, 24/A. § (1) és (2) bekezdése, 
24/A. § (3) bekezdés b) pontja, 24/A. § (6) bekezdése, 24/A. § (10)–(18) bekezdése, 24/A. § (26) bekezdése, 24/A. § 
(28) bekezdése, valamint 24/B. §-a a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak 
a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-ei 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 
187 2014.06.26., 1–78. o.) I. és II. fejezete, valamint 53. cikke hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”
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86. §  A Tao. törvény
a) 9.  § (9)  bekezdésében a „közhasznú szervezetekre vonatkozó” szövegrész helyébe a „közhasznú szervezetre 

vonatkozó” szöveg;
b) 22/C. § (4) bekezdés d) pont da) alpontjában az „ami” szövegrész helyébe az „amely” szöveg;
c) 26/A.  § (2)  bekezdésében az „összegét (ide nem értve az  adóévet megelőző adóév negatív adózás előtti 

eredményére jutó adóelőleget)” szövegrész helyébe az „összegét (ide nem értve az adóévet megelőző adóév 
negatív adózás előtti eredményére jutó adóelőleget), de legfeljebb az adóelőleg-kiegészítésként megfizetendő 
összeget” szöveg;

d) 26/A. § (6) bekezdésében az „a növekedési adóhitel” szövegrész helyébe az „a növekedési adóhitel összegére 
jutó adóelőleg, adó” szöveg, továbbá az  „adózó bármely” szövegrész helyébe az  „adózó – az  átalakulás, 
egyesülés, szétválás miatti megszűnést kivéve – bármely” szöveg;

e) 26/A.  § (8)  bekezdésében a „még esedékessé nem vált összegének 70%-ával” szövegrész helyébe a „még 
esedékessé nem vált összegének 90%-ával” szöveg;

f ) 26/A. § (10) bekezdésében az „összeget” szövegrész helyébe az „összegre jutó adóalapot” szöveg;
g) 26/A. § (11) bekezdésében a „(8) bekezdés szerinti kedvezmény érvényesítésének adóévét követő 30 napon 

belül köteles” szövegrész helyébe a „létszámcsökkenés adóévére vonatkozó társaságiadó-bevallásban köteles 
bevallani és e bevallásra előírt határidőig” szöveg;

h) 30.  § (11)  bekezdés a)  pontjában az „elszámolható költségeinek körét” szövegrész helyébe az „a támogatás 
elszámolható költségeinek körét” szöveg

lép.

87. §  Hatályát veszti a Tao. törvény 6. számú melléklet A) része.

7. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 
szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása

88. § (1) A  személyi jövedelemadó meghatározott részének az  adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi 
CXXVI. törvény 5. § (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelkező nyilatkozatot a magánszemély a következő módokon juttathatja el az adóhatósághoz:)
„b) munkáltatói adómegállapítás, vagy bevallási nyilatkozat esetén a munkáltatója útján,”

 (2) A  személyi jövedelemadó meghatározott részének az  adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi 
CXXVI. törvény 5. § (3) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelkező nyilatkozatot a magánszemély a következő módokon juttathatja el az adóhatósághoz:)
„d) egyszerűsített bevallás, bevallási nyilatkozat esetén az  egyszerűsített bevallási lehetőség, illetve a  bevallási 
nyilatkozat választására vonatkozó bejelentéssel egyidőben, az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon vagy 
elektronikus úton, vagy”

8. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

89. §  A társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 26. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  kisadózóként bejelentett személyek után fizetendő, az  egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci-, valamint 
nyugdíjjárulék kötelezettséget is kiváltó közteherfizetést a  kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a  kisvállalati 
adóról szóló törvényben meghatározottak szerint kell teljesíteni.”

90. §  A Tbj. 43. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A 42. § (1) bekezdése szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra a Központi 
Statisztikai Hivatal részére személyazonosításra alkalmas módon átadhatók.”

91. §  A Tbj. a következő 45. §-sal egészül ki:
„45. § A kisadózó vállalkozások tételes adójának alanya a kisadózóra vonatkozó bejelentési kötelezettségét a kisadózó 
vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvényben meghatározottak szerint teljesíti.”
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9. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása

92. §  A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) 15. §-ában a „2012. április 30.” szövegrész 
helyébe a „2015. július 1.” szöveg lép.

93. §  A Rega tv. a következő 22. §-sal egészül ki:
„22. § A Melléklet I. rész 1. pontja alatti táblázat szerinti 8. adókategória az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
(HL L 352., 2013.12.24., 1.o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

94. §  A Rega tv. Melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

10. A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény módosítása

95. § (1) A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. § (6) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(6) A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény végrehajtásról szóló rendelkezései, továbbá 
az  ügyintézési rendelkezésre, elektronikus irat előterjesztése esetén az  ügyintézési határidő kezdetére vonatkozó 
szabályai, a  függő hatályú döntésre vonatkozó rendelkezések az  e  törvény hatálya alá tartozó eljárásokban nem 
alkalmazhatók.”

 (2) A Vtv. 2. §-a következő (6a)–(6e) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe 
tartozik, vagy az ügyben eljáró adó- és vámhatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése 
nélkül megalapozottan nem dönthető el, a vámhatóság az eljárást felfüggeszti. Amennyiben a más szerv előtti eljárás 
megindítására az ügyfél jogosult, erre őt megfelelő határidő kitűzése mellett fel kell hívni. Ha az ügyfél a felhívásnak 
nem tesz eleget, a vámhatóság az eljárást megszünteti, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.
(6b) A hivatalból indult hatósági eljárás felfüggesztésének az ügyfél kérelmére nincs helye.
(6c) A kérelemre indult eljárás felfüggesztését indokolt esetben egy alkalommal az ügyfél akkor is kérheti, ha az eljárás 
felfüggesztésének a (6a) bekezdés alapján egyébként nincs helye. Az eljárás az ügyfél kérelmére akkor függeszthető 
fel, ha azt jogszabály nem zárja ki.
(6d) Az  e  törvény hatálya alá tartozó eljárásokban az  eljáró vámhatóság vezetője az  ügyintézési határidőt – ha 
az adott ügy tekintetében e törvény megengedi – annak letelte előtt kivételesen indokolt esetben egy alkalommal 
meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás időtartama – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – legfeljebb 30 nap. 
A határidő meghosszabbításáról rendelkező végzésben a határidő-hosszabbítás indokait meg kell jelölni.
(6e) Ha a  vámhatóság a  vámigazgatási eljárásban az  előírt határidőn belül nem hoz határozatot, az  nem jár azzal 
a következménnyel, hogy az ügyfelet megilleti a kérelmezett jog gyakorlása.”

 (3) A Vtv. 2. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a  közösségi vámjog, illetve e  törvény a  hatálya alá tartozó kötelező befizetések (vám, adó, illeték, díj, 
hozzájárulás, költség, bírság, pótlék, kamat) tekintetében eltérő rendelkezést nem tartalmaz, úgy az elszámolásukra 
az Art. rendelkezéseit kell alkalmazni.”

96. §  A Vtv. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Vámtitok minden, a  vámigazgatási eljárással kapcsolatos tény, adat, körülmény, igazolás vagy információ. 
E törvény alkalmazásában vámtitoknak minősül az adószámlán nyilvántartott információ is.”

97. §  A Vtv. „A Vámkódex 217–224. Cikkéhez” alcíme a következő 52/A. §-sal egészül ki:
„52/A.  § (1) Az  állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, de téves államháztartási számlára, illetve nem 
azonosítható módon – ideértve a túlfizetést is – történt befizetést teljesítettnek kell tekinteni. A befizetés számlák 
közötti átvezetéséről, illetve azonosításáról az állami adó- és vámhatóság az adós rendelkezése alapján vagy ennek 
hiányában hivatalból kamatmentesen intézkedik.
(2) A  vámszerv által kiszabott, illetve visszautalandó, jogcímenként kis összegű, tíz eurónál kevesebb vámot, nem 
közösségi adót és díjat – kivéve a jövedéki termék után kiszabott nem közösségi adót és díjat – nem kell megfizetni, 
illetve visszafizetni. Az így meg nem fizetett összeget a vámigazgatási eljárással egyidejűleg törölni kell, a vissza nem 
térítendő összeget pedig bevételként köteles elszámolni a vámszerv. Nem kell megfizetni, illetve visszafizetni azt a tíz 
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euró alatti, nem közösségi adó- és díjkülönbözetet, valamint visszafizetni azt a tíz euró alatti vámtúlfizetést, amely 
az  egy határozatban egy vagy több jogcímen kiszabott és megfizetett összeg különbségéből keletkezett. Az  így 
keletkezett tartozást a vámszerv utólag törli, a túlfizetést pedig köteles bevételként adónemenként belső bizonylattal 
előírni és elszámolni.
(3) A  túlfizetésként vagy tartozatlan befizetésként nyilvántartott pénzösszeg visszafizetését az  állami adó- és 
vámhatóság a kérelem benyújtásától számított harminc napon belül kamatmentesen teljesítheti.
(4) Az  alsó fokú vámszerv megkövetelheti, hogy a  vám és nem közösségi adók és díjak megfizetését az  adós 
– a pénzforgalmi bizonylat eredeti példányának bemutatásával – igazolja.
(5) A vám, valamint a nem közösségi adók és díjak megfizetésére szolgáló és azt igazoló okmányoknak a pénzforgalomról 
szóló külön jogszabályban meghatározott adatokon túl, tartalmazniuk kell a vámadós:
a) VPID számát, adószámát vagy adóazonosító jelét, külföldi személy esetében a személyi okmány számát,
b) a terhelendő számla számát,
c) az átvevő hitelintézet adatait,
d) a vámszervezet központi szerve bevételi számlaszámát,
e) a fizetendő összeget,
f ) a befizetés vagy terhelés dátumát, valamint
g) a fizetési kötelezettséget megállapító határozat számát.
(6) A befizetési bizonylatnak nem kell tartalmaznia az (5) bekezdés e) és g) pontjában foglalt adatokat, ha a halasztott 
vámfizetésről szóló engedélye – az ügyfél kérelmére – az összevont fizetés lehetőségét tartalmazza.”

98. § (1) A Vtv. 56. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A végrehajtási eljárás lefolytatására az állami adóhatóság jogosult, azonban a vámhatóság első fokon eljáró szervei 
az  általuk elrendelt biztosítási intézkedést végrehajthatják, illetve az  állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 
tartozás erejéig ingófoglalást is foganatosíthatnak. A végrehajtási eljárásra az Art.-nak az adótartozás végrehajtására 
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, ide nem értve vám tekintetében az elévülésre vonatkozó rendelkezéseket.”

 (2) A Vtv. 56. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Amennyiben a  tartozás megfizetésének biztosítása a  központi vámletét számlára befizetett készpénzes 
vámbiztosíték formájában történt, úgy a vám és a nem közösségi adók és díjak kiegyenlítésére jogcímenként e letét 
terhére történik.”

 (3) A Vtv. 56. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  vámhatóság az  adós számára visszatéríthető vámot, és nem közösségi adót és díjat az  adós vámtartozása, 
a nem közösségi adó- és díjtartozása, a 61/A. §-a szerint megállapított vámigazgatási bírság-tartozása, a 61/B. §-a 
szerinti korrekciós pótléktartozása, vagy az  állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása összegéig 
visszatarthatja.”

99. §  A Vtv. 56/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  nem közösségi adó és díj, a  61/A.  § szerint megállapított vámigazgatási bírság, valamint a  61/B.  § alapján 
megállapított korrekciós pótlék végrehajtásához való jog elévülésére az Art. szerinti szabályokat kell alkalmazni.
(2) A túlfizetés, illetve a tartozatlanul megfizetett vám és nem közösségi adó és díj, a 61/A. § szerint megállapított 
vámigazgatási bírság, valamint a  61/B.  § alapján megállapított korrekciós pótlék visszaigényléséhez való jog 
elévülésére az Art. szerinti szabályokat kell alkalmazni.”

100. §  A Vtv. 57/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  vámkódex 233.  cikke, valamint az  EK végrehajtási rendelet 867. és 867a.  cikke sérelme nélkül, a  lefoglalt és 
kiadni rendelt, a  lefoglalt és előzetesen értékesített, valamint az  elkobzott nem közösségi áru vámjogi sorsának 
rendezésére – beleértve a vámtartozás keletkezését, valamint a vámadós személyének megállapítását – a közösségi 
vámjog, e törvény és végrehajtási rendeletének, továbbá az Art. előírásait kell alkalmazni, a vonatkozó büntetőeljárási 
és jövedéki jogszabályok figyelembevételével.
(2) A nem közösségi áru értékesítéséből befolyt összeg és az elkobzott nem közösségi áru értékesítése esetén, valamint 
ha a  lefoglalás hatálya alatt előzetesen értékesített nem közösségi áru helyébe lépő ellenérték elkobzásra kerül, 
az értékesítésből befolyt összeg elszámolására az uniós sajátforrás elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket követően 
az Art. 43. § (3) bekezdése szerinti végrehajtott összeg elszámolására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”
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101. §  A Vtv. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 78/C. §-sal egészül ki:
„78/C. § (1) A közösségi vámjog, illetve e törvény hatálya alá tartozó kötelező befizetések (vám, adó, díj, költség, bírság, 
pótlék, kamat) esetén az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 
2015. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépését követően az azt megelőző időszakra teljesítendő 
elszámolás – ideértve a megállapítási, bevallási, adófizetési, adóelőleg-fizetési, bizonylatkiállítási, adatszolgáltatási és 
adólevonási kötelezettséget – a 2015. december 31. napján hatályos szabályok szerint teljesítendő.
(2) A 2015. december 31-éig hatályos 51. § (5) bekezdést a 2015. évre vonatkozó értesítésre alkalmazni kell.
(3) A  Módtv.-vel megállapított 56/A.  § (1) és (2)  bekezdését a  hatálybalépését követően megállapított fizetési 
kötelezettségek tekintetében kell alkalmazni.
(4) A  Módtv.-vel megállapított 57/A.  §-a először azokban az  esetekben alkalmazandó, amelyeknél a  fizetési 
kötelezettség esedékessége 2016. január 1. vagy ezt követő időpontra esik.”

102. §  A Vtv.
a) 2. § (7) bekezdésében az „az adózás rendjéről szóló törvény” szövegrész helyébe az „az adózás rendjéről szóló 

törvény (a továbbiakban: Art.)”,
b) 17. § (1) bekezdésében az „adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: Art.)” szövegrész helyébe az „Art.”,
c) 17. § (10) bekezdésében az „adózás rendjéről” szövegrész helyébe az „Art.”,
d) 23. § (2) bekezdésében és a 33/A. § (9) bekezdésében az „adózás rendjéről szóló törvény” szövegrész helyébe 

az „Art.”
szöveg lép.

103. §  Hatályát veszti a Vtv.
1. 51. § (5) és (7) bekezdése,
2. 56/A. § (3)–(4) és (6)–(9) bekezdése.

11. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi 
CXXVII. törvény módosítása

104. §  A jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 
(a továbbiakban: Jöt.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott adókból származó bevétel a központi költségvetést illeti meg.”

105. § (1) A Jöt. 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A fizetési könnyítési, adómérséklési, valamint a végrehajtási eljárások lefolytatására az adóhatóság jogosult.”

 (2) A Jöt. 5. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzés szabályai betartásának 
ellenőrzésével kapcsolatban – kivéve az  előállított termék jogszabálysértő értékesítését – az  önkormányzati 
adóhatóság jár el.”

106. §  A Jöt. 57/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A beszerzéskor megfizetett adóból
a) az üzemanyagtöltő-állomáson forgalmi rendszámra szóló üzemanyagkártyával megvásárolt,
b) a  (2)  bekezdés szerinti adó-visszaigénylésre jogosult magyarországi telephelyén üzemanyag-tárolásra 
rendszeresített – a  tankolt mennyiséget rendszámonként, valamint a  tankoló jármű kilométeróra állását rögzítő – 
üzemanyag-tankoló automatával ellátott üzemanyagtartályból elektronikus mérőeszközön keresztül betöltött
kereskedelmi gázolaj után literenként 7 Ft visszaigényelhető.”

107. § (1) A Jöt. 63. § (2) bekezdés 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„11. magánfőzés: a  párlatnak a  magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs 
lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított 
desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása;”
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 (2) A Jöt. 63. § (2) bekezdése a következő 13. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„13. gyümölcstermesztő személy: az a természetes személy, aki gyümölcstermő területtel rendelkezik.”

108. § (1) A Jöt. 64. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdés alkalmazásában az 50 literes mennyiség alatt 0,43 hektoliter tiszta szeszt tartalmazó bérfőzött 
párlatot kell érteni.”

 (2) A Jöt. 64. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat előállításához az előállítást megelőzően párlat adójegyet kell 
beszerezni a vámhatóságtól. A párlat adójegy a beszerző magánfőzőt egy liter magánfőzött párlat tárgyévi előállítására 
jogosítja. A párlat adójegy 700 forint értéket képvisel, egy liter 42 térfogatszázalékos tényleges alkoholtartalmú párlat 
adótartalmát figyelembe véve. A  magánfőző tárgyévi első beszerzéskor legalább 5 párlat adójegyet szerez be és 
tárgyévben legfeljebb 86 darab párlat adójegyet szerezhet be és legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű párlatot 
állíthat elő. Ha a magánfőző a párlat adójeggyel megfizetett adójú párlatmennyiségnél több párlatot állít elő, akkor 
a tárgyév végéig be kell szereznie a többletmennyiség utáni párlat adójegyeket a vámhatóságtól azzal, hogy az éves 
mennyiségi korlátot ilyen esetben sem lehet túllépni.”

109. §  A Jöt. 66. § (3) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:
„(3) A  szeszfőzde a  bérfőzetőtől beszedett adót az  500 ezer forint értékhatár elérését, illetve az  elszámolási 
időszakonkénti rendszeres vagy a  szúrópróbaszerű elszámolást követő munkanapon fizeti be a  vámhatóságnak. 
A befizetés postai számlabefizetési megbízással és készpénzátutalási megbízással is történhet.”

110. § (1) A Jöt. 67/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az önkormányzati adóhatóság az (1) bekezdés szerinti bejelentésről értesíti a vámhatóságot és a bejelentéssel 
érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő hónap 
15. napjáig küldi meg az illetékes vámhatóság részére.”

 (2) A Jöt. 67/A. §-a a következő (5a)–(5d) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az  önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző jogosult párlat adójegy beszerzésére. A  magánfőző 
a  párlat adójegy igénylésekor a  vámhatóságnak megadja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, az  előállítani kívánt 
párlat mennyiségét, valamint nyilatkozik arról, hogy a magánfőzésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel.
(5b) A  vámhatóság a  párlat adójegyet a  párlat adójegy értékének megfizetését követően bocsátja az  igénylő 
rendelkezésére.
(5c) A  párlat adójegy igénylése és rendelkezésre bocsátása az  igénylő választása szerint papír alapon vagy 
elektronikusan történik.
(5d) A  vámhatóság a  párlat adójegyek magánfőzőnek történő átadásáról a  kedvezményes adózási szabályok 
betartásának ellenőrzésére alkalmas nyilvántartást vezet, valamint az  átadott adójegymennyiség megadásával 
haladéktalanul értesíti a desztillálóberendezés tárolási, használati helye szerinti önkormányzatot.”

 (3) A Jöt. 67/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  64.  § (6)  bekezdés szerint évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a  magánfőző 
a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon 
gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.”

 (4) A Jöt. 67/A. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(8) A magánfőzött párlat eredetét a párlat adójegy igazolja.
(9) Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog 1 év elteltével évül el.”

111. §  A Jöt. „Egyéb bírság” alcíme a következő 116/C. §-sal egészül ki:
„116/C. § Az önkormányzati adóhatóság azt a természetes személyt, aki
a) a magánfőzésre vonatkozó rendelkezéseknek egyebekben megfelelve, de a  desztillálóberendezés bejelentése 
vagy párlat adójegy beszerzése nélkül végzi párlat előállítását,
b) a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan adatokat ad 
meg,
felszólítja, hogy jogszabályi kötelezettségének tegyen eleget 15 napon belül. Ha az érintett a felszólításának határidőig 
nem tesz eleget, az önkormányzati adóhatóság 200 ezer forintig terjedő bírsággal sújtja.”
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112. §  A Jöt. 119. § (2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A vámhatóság)
„d) a  hamis, hamisított vagy jogtalanul megszerzett zárjegyet, adójegyet, párlat adójegyet, hivatalos zárat  
(e §, valamint a 120. § alkalmazásában a továbbiakban: zárjegy),
e) a desztillálóberendezést, sör előállítására alkalmas főzőüstöt és komlóforraló üstöt, valamint a dohánygyártmány 
előállítására alkalmas gépet és egyéb eszközt – a dohánylevél-töltőt ide nem értve –, ha az jogosulatlanul
ea) előállított,
eb) – a 116/C. § szerinti eset kivételével – birtokolt,
ec) – a 116/C. § szerinti eset kivételével – az arra jogosulatlan személy által használt,”
(lefoglalja.)

113. §  A Jöt. „Lefoglalás, elkobzás” alcíme a következő 121/A. §-sal egészül ki:
„121/A. § (1) A magánfőzés szabályainak betartását ellenőrző önkormányzati adóhatóság eljárása során a tényállás 
tisztázása, továbbá az  e  törvény szerinti elkobzás érvényesítése érdekében lefoglalást rendelhet el, továbbá 
a desztillálóberendezés és az azon előállított termék jogszabályi követelményeknek való megfelelősége tárgyában 
díjmentesen szakvéleményt kérhet a vámhatóságtól.
(2) Az  önkormányzati adóhatóság a  magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezést és az  azon előállított jövedéki 
terméket lefoglalhatja, ha
a) a  magánfőző a  67/A.  § (1)  bekezdés szerinti bejelentésében a  desztillálóberendezés jogszerű birtoklása 
megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan adatokat ad meg vagy
b) a magánfőző párlatot a desztillálóberendezés bejelentése vagy párlat adójegy beszerzése nélkül állít elő.
(3) Az  önkormányzati adóhatóság által elrendelt lefoglalási eljárásra a  vámhatóság által alkalmazható lefoglalásra 
vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni.
(4) Az  önkormányzati adóhatóság az  általa lefoglalt jövedéki terméket és desztillálóberendezést elkobozza és 
megsemmisítésre átadja a vámhatóságnak, ha a jövedéki ügyben jogerősen a 116/C. § szerinti bírság kerül kiszabásra.
(5) Ha az önkormányzati adóhatóság a magánfőzés szabályainak ellenőrzése során az évente előállítható mennyiségi 
korlát túllépését észleli, erről haladéktalanul értesíti a vámhatóságot.”

114. §  A Jöt. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 128/N. §-sal egészül ki:
„128/N. § A 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakban előállított magánfőzött párlatra 2015. december 
31-ét követően is az előállításkor hatályos szabályokat kell alkalmazni.”

115. §  A Jöt. 129. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter arra, hogy rendeletben határozza meg)
„f ) a  zárjegy, valamint a  hordós és kannás kiszerelésű borra előírt hivatalos zár alkalmazásának, a  zárjegy 
megrendelésének, a  zárjeggyel való elszámolásnak, a  zárjegy felhasználásával, illetve a  zárjegykészlet egyéb 
változásaival kapcsolatos napi adatszolgáltatás tartalmának, az  adójegy igénylésének, visszavételének, 
alkalmazásának, az  adójegy felhasználásával, illetve az  adójegy-készlet egyéb változásaival kapcsolatos napi 
adatszolgáltatás tartalmának, valamint a párlat adójegy beszerzésének részletes szabályait;”

116. §  A Jöt.
a) 65. § (1) bekezdés b) pontjában az „a 200” szövegrész helyébe az „az 500”,
b) 65. § (2) bekezdésében a „készpénzben fizeti meg” szövegrész helyébe a „készpénzben is megfizetheti”,
c) 67/A. § (1) bekezdésében a „tulajdonszerzést” szövegrész helyébe a „tulajdonszerzést, valamint a bejelentett 

adatokban történt változást”
szöveg lép.

117. §  Hatályát veszti a Jöt.
a) 64. § (8) bekezdésében az „a 63. § (2) bekezdés 11. pontjában,” szövegrész,
b) 66. § (1) bekezdésében az „– a 64. § (3) bekezdés b) pontja és (5) bekezdése szerinti esetben –” szövegrész,
c) 66. § (5) bekezdésében a „ , valamint a felszámított késedelmi pótlék” szövegrész,
d) 67/A. § (4) bekezdése,
e) 119. § (2) bekezdés h) pontjának ha) alpontja.
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12. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény 
módosítása

118. §  Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény (a  továbbiakban: Kjtv.) 
4/A. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A  (8)  bekezdéstől eltérően a  hitelintézet a  (8)  bekezdés rendelkezéseit a  2014. december 31-ét követő 
jogutódlással történő megszűnésre alkalmazza, figyelembe véve a (11) bekezdésben foglaltakat is.”

119. §  A Kjtv. 5. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(1) A  vállalkozói kölcsönök állományának növekedését a  4/A.  § (11a)  bekezdésében és a  7.  § 14.  pont o)  alpont 
oa)–oc)  pontjában meghatározott adózó adóévenként megállapítja, valamint az  állami adóhatóság által e  célra 
rendszeresített külön nyomtatványon, elektronikus úton az  adóév február 25-ig bevallja. A  bevallás elmulasztása 
esetén igazolási kérelem benyújtásának, a bevallás hibája esetén az adózó javára történő (adózói vagy adóhatósági) 
javításnak, megállapításnak nincs helye. A bevallások alapján az állami adóhatóság a 4/A. § (11c) bekezdése és 7. § 
14.  pont p)  alpont pa)  pontja szerinti adatokat az  adóév március 5-ig bárki által hozzáférhető módon honlapján 
közzéteszi. Ha a bevallás önellenőrzése vagy ellenőrzése eredményeként az állami adóhatóság által közzétett adat 
módosul, a  módosított adatot az  állami adóhatóság az  önellenőrzés benyújtását, illetve határozatának jogerőre 
emelkedését követő 30 napon belül az  ismertetett módon közzéteszi; e  rendelkezés alkalmazásában jogerős 
az  a  határozat, amelynek bírói felülvizsgálata nincs folyamatban, ha a  bírói felülvizsgálat kezdeményezésére előírt 
határidő már letelt. A  4/A.  § (11c)  bekezdése és 7.  § 14.  pont p)  alpont pa)  pontja szerinti adatok módosításának 
közzétételétől kezdődően az  adózó – ha e  törvény eltérően nem rendelkezik – az  adózás rendjéről szóló törvény 
önellenőrzésre irányadó rendelkezéseinek értelemszerű alkalmazásával jogosult benyújtott különadó-bevallását 
módosítani, ellenőrzéssel lezárt időszak esetén pedig ismételt ellenőrzést kérni.”

120. §  A Kjtv. 7. § 14. pont p) alpont pa) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
[p) a kiegyenlítő tétel, a q)–r) alpontban foglaltakat is figyelembe véve, egyenlő azzal a szorzattal, amelynek]
„pa) első tagja a vállalkozói kölcsönök állományának a 4/A. § (11a) bekezdése szerinti mérlegfordulónapok között 
a hitelintézetnél bekövetkezett növekedése, osztva a vállalkozói kölcsönök állományának a 4/A. § (11a) bekezdése 
szerinti mérlegfordulónapok között az  o)  alpont szerint a  kiegyenlítő tétel érvényesítésére jogosult összes 
hitelintézetnél együttesen bekövetkezett [az állami adóhatóság által az  5.  § (1)  bekezdése szerint közzétett] 
növekedésével,”

121. §  A Kjtv. 4. § (5) és (6) bekezdésében a „2015-re” szövegrész helyébe az „a tárgyévre” szöveg lép.

122. §  Hatályát veszti a Kjtv.
a) 4/B. § (1) bekezdésében az „a 2015-ben kezdődő üzleti évére (adóévére) vonatkozóan” szövegrész;
b) 7. § 25. pontja;
c) 10. §-a; és
d) 11. §-a.

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

123. §  Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) „Csoportos adóalanyiság” alcíme 
a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) A 8. § alkalmazásában nem kell együttesen kapcsolt vállalkozásoknak tekinteni azokat az adóalanyokat, 
akik (amelyek) kizárólag azért minősülnek kapcsolt vállalkozásnak, mert a Magyar Állam vagy helyi önkormányzat 
a  Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a  továbbiakban: Ptk.) megfelelő alkalmazásával harmadik személyként 
közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik bennük.
(2) A  8.  § alkalmazásában nem lehet együttesen kapcsolt vállalkozásnak tekinteni a  helyi önkormányzatot és azt 
a vállalkozást, amelyben a helyi önkormányzat a Ptk. megfelelő alkalmazásával közvetlenül vagy közvetve többségi 
befolyással rendelkezik.”
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124. §  Az Áfa tv. 153/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„153/A. § (1) A belföldön nyilvántartásba vett adóalany az adómegállapítási időszakban megállapított fizetendő adó 
együttes összegét csökkentheti
a) a 120. § b) pontja, c) pont cb) alpontja szerinti, az ugyanezen adómegállapítási időszakban keletkezett levonható 
előzetesen felszámított adó,
b) az a) pont alá nem tartozó, az ugyanezen adómegállapítási időszakban vagy ezt megelőzően, de legfeljebb ezen 
adómegállapítási időszakot magában foglaló naptári évet megelőző egy naptári éven belül keletkezett levonható 
előzetesen felszámított adó
összegével.
(2) Ha az (1) bekezdés szerint megállapított különbözet előjele negatív, a különbözetet a belföldön nyilvántartásba 
vett adóalany
a) az Art. szerinti elévülési időre figyelemmel a soron következő adómegállapítási időszakban veheti figyelembe úgy, 
mint az akkori adómegállapítási időszakban az (1) bekezdés szerint megállapított fizetendő adó együttes összegét 
csökkentő tételt, vagy
b) a 186. §-ban meghatározott feltételek szerint és módon az állami adóhatóságtól visszaigényelheti.
(3) Az  Art. szerint el nem évült, az  (1)  bekezdés szerint nem érvényesített levonható előzetesen felszámított adó 
összegét a belföldön nyilvántartásba vett adóalany abban az adómegállapítási időszakban jogosult figyelembe venni 
az előzetesen felszámított adó összegét növelő tételként, amelyben az adólevonási jog keletkezett.”

125. § (1) Az Áfa tv. 165. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól az adóalany abban az esetben, ha)
„c) a  légi személyszállítás nyújtása a 105. § szerint mentes az adó alól, feltéve, hogy gondoskodik olyan, az ügylet 
teljesítését tanúsító okirat kibocsátásáról, amely a Számv. tv. rendelkezései szerint számviteli bizonylatnak minősül.”

 (2) Az Áfa tv. 165. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  (1)  bekezdés c)  pontja nem alkalmazható abban az  esetben, ha a  légi személyszállítás igénybevevője 
az adóalanytól számla kibocsátását kéri.”

126. §  Az Áfa tv. „Számlakibocsátási kötelezettség alóli mentesülés” alcíme a következő 165/A. §-sal egészül ki:
„165/A. § (1) Mentesül a 45/A. § szerinti szolgáltatásnyújtás tekintetében a számlakibocsátási kötelezettség alól az az 
adóalany, aki (amely) belföldön gazdasági céllal nem telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig nem 
rendelkezik lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel belföldön, és aki (amely) a  45/A.  § szerinti szolgáltatás 
nyújtása utáni adófizetési kötelezettséget azon tagállami szabályozás alapján teljesíti, amely tartalmában megfelel 
a Héa-irányelv 358–369k. cikkében foglaltaknak.
(2) Az  (1)  bekezdés nem alkalmazható abban az  esetben, ha a  szolgáltatás igénybevevője az  adóalanytól számla 
kibocsátását kéri. Számla kibocsátása esetén az  (1)  bekezdés szerinti adóalany mentesül a  172.  §-ban foglalt 
rendelkezés alól.”

127. §  Az Áfa tv. a következő 299. §-sal egészül ki:
„299. § (1) E törvénynek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 
2015. évi CLXXXVII. törvénnyel megállapított 165. § (1) bekezdés c) pontját és (4) bekezdését, valamint 165/A. §-át 
és 166. § (1) bekezdését azon ügyletek esetén kell először alkalmazni, amelyek teljesítési időpontja 2016. január 1. 
napjára esik vagy azt követi.
(2) E törvénynek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi 
CLXXXVII. törvénnyel megállapított 153/A. §-át azon ügyletek esetén kell először alkalmazni, amikor a levonási jog 
2016. január 1. napján vagy azt követően keletkezik.”

128. §  Az Áfa tv.
a) 17. § (3) bekezdés a) pontjában a „Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.)” szövegrész helyébe a „Ptk.”,
b) 165. § (1) bekezdés a) pontjában a „Számv. tv.” szövegrész helyébe a „számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: 

Számv. tv.)”,
c) 166. § (1) bekezdésében a „165. § (1) bekezdésének b) pontja” szövegrész helyébe a „165. § (1) bekezdésének 

b) pontja vagy a 165/A. §”
szöveg lép.
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14. A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény módosítása

129. §  A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. CIII. törvény (a továbbiakban: Neta tv.) 11/G. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„11/G. § (1) Ha a biztosítási díj az adóalany számára visszajár
a) beszedés esetén a  visszajáró díj alapulvételével számított adót a  biztosító köteles az  adóalanynak legkésőbb 
a visszajáró díj visszafizetésének napjáig visszafizetni. Az adó visszafizetésének hónapját követő 15. napig benyújtott 
bevallásában a biztosító jogosult a visszafizetett adóval az általa beszedett, bevallott adót csökkenteni,
b) önadózás esetén az adó alanya a visszajáró díj alapulvételével számított adót az adózás rendjéről szóló törvény 
szabályai szerint a díj visszafizetését követő hónap első napjától kezdődően az állami adóhatóság által rendszeresített 
nyomtatványon visszaigényelheti.
(2) Ha a  biztosító tevékenységi engedélyét a  felügyeleti szerv visszavonta és az  adóalannyal kötött kötelező 
gépjármű-felelősségbiztosításról szóló szerződés megszűnik, akkor a  visszavont tevékenységi engedélyű biztosító 
kockázatviselése napjának megszűnését követő időszakra jutó, a visszajáró díj alapulvételével számított, korábban 
beszedett adót – az adóalany kérelmére – az állami adóhatóság az adózás rendjéről szóló törvény adó-visszatérítésre 
vonatkozó szabályai szerint visszatéríti. A visszatérítés iránti kérelemben az adóalany megadja az azonosító adatait, 
az  adóazonosító számát, a  visszavont tevékenységi engedélyű biztosító nevét, a  megszűnt biztosítási szerződés 
kötvényszámát, valamint azt a bankszámlaszámot vagy postai címet, amelyre a visszajáró adó kifizetését kéri.
(3) A biztosító a  tevékenységi engedélye visszavonását követő időszakról – első ízben az engedélye visszavonását 
követő hónap, azt követően minden hónap utolsó napjáig – havonta – az adatszolgáltatással le nem fedett időszakra 
vonatkozóan megszűnt szerződések kapcsán – adatot szolgáltat az  állami adóhatóság részére a  (2)  bekezdésben 
említett adóalany nevéről, adóazonosító számáról, a  megszűnt biztosítási szerződése kötvényszámáról, továbbá 
a szerződés megszűnése miatt a biztosító kockázatvállalásával már nem fedezett biztosítási díj és az annak alapján 
számított, beszedett adó összegéről.”

130. §  A Neta tv. a következő 11/J. §-sal egészül ki:
„11/J. § (1) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi 
CLXXXVII. törvénnyel (a továbbiakban: Mód törvény) megállapított 11/G. § (2)–(3) bekezdését alkalmazni kell a Mód 
törvénnyel megállapított 11/G. § hatálybalépését megelőzően visszavont tevékenységi engedélyű biztosítóval kötött 
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés megszűnése esetén is, ha a biztosító a visszatérítendő biztosítási 
díj után beszedett adót az adóalanynak nem térítette vissza.
(2) Az (1) bekezdés szerinti biztosítónak a Mód törvénnyel megállapított 11/G. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatást 
első ízben a Mód törvénnyel megállapított 11/G. § hatálybalépése napját követő 8 napon belül kell teljesítenie.
(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben az adóalany a visszatérítés iránti kérelmében – a Mód törvénnyel megállapított 
11/G.  § (2)  bekezdésében foglalt adatokon túlmenően – megadja az  adó-visszatérítéshez szükséges adatokat, így 
különösen a  megszűnt biztosítási szerződés szerinti biztosítási díj és az  abból megfizetett biztosítási díj, díjrészlet 
összegét, valamint a biztosítási szerződés megszűnésének időpontját.”

15. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 
2012. évi CXXXIV. törvény módosítása

131. §  A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a  dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi 
CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Dtv.) 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  vámhatóság dohánytermék-kiskereskedelmi ügyben – az  e  törvényben meghatározott eltérésekkel – 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.) szerint jár el azzal, hogy újrafelvételi eljárásnak, valamint fizetési kedvezmény engedélyezésének nincs helye. 
A bírság végrehajtására az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: Art.) rendelkezései az irányadóak azzal, 
hogy fizetési halasztásnak, részletfizetés engedélyezésének, valamint méltányosság alapján mérséklésnek, illetve 
elengedésnek nincs helye.”

132. §  A Dtv. 22. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A bírság megfizetésének módjára, elszámolására, valamint a bírság késedelmes megfizetése miatt a késedelmi 
pótlék megállapítására az Art. rendelkezései az irányadóak.”
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16. A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény módosítása

133. §  A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Fémtv.) 11. § (13) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(13) A kiszabott bírságot a kötelezett a határozat jogerőre emelkedését követő naptári naptól számított 15 napon 
belül köteles megfizetni. A bírság megfizetésének módjára, elszámolására, valamint a bírság késedelmes megfizetése 
miatt a késedelmi pótlék megállapítására az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései az irányadóak.”

134. §  A Fémtv. 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  e  törvényben meghatározott bírság és egyéb költség végrehajtására az  adózás rendjéről szóló törvény 
rendelkezései az irányadóak.”

17. Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény módosítása

135. §  Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 
2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Adómódtv.) 110. §-ának az Áfa 
tv. 58. § (1a) bekezdés b) pontját megállapító rendelkezése a „de legfeljebb az elszámolással vagy fizetéssel érintett 
időszak utolsó napját követő harmincadik nap” szövegrész helyett a „de legfeljebb az elszámolással vagy fizetéssel 
érintett időszak utolsó napját követő hatvanadik nap” szöveggel lép hatályba.

136. §  Az Adómódtv. 134. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„134. § Az Áfa tv. a következő 297. §-sal egészül ki:
„297. § E törvénynek a Mód5 törvénnyel megállapított 58. § (1) és (1a) bekezdését az olyan 2015. december 31-ét 
követően kezdődő elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakokra kell először alkalmazni, amelyek tekintetében 
a  fizetés esedékessége, valamint a  számla vagy a  nyugta kibocsátásának időpontja 2015. december 31-ét követő 
időpont.””

III. FEJEZET
EGYES KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

18. A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény módosítása

137. § (1) A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény (a továbbiakban: Mrp tv.) 1. § (7) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Javadalmazási politika keretében megszerezhető pénzügyi eszközök kezelése érdekében  
az (1)–(6) bekezdésben foglaltaktól függetlenül indítható MRP. E törvény alkalmazásában javadalmazási politikának 
minősül az olyan szabályzat, amelynek célja a jogi személy által kibocsátott értékpapír vagy ahhoz kapcsolódó, értékkel 
bíró jog ingyenes vagy kedvezményes, de a  jogi személy gazdasági teljesítményének jövőbeli javulásához vagy 
jogszabályban előírt hatékony és eredményes kockázatkezeléséhez, vagy a jogi személy által kibocsátott részvénynek 
a tőkepiacról szóló törvény szerint meghatározott szabályozott piacra történő bevezetéséhez kapcsolódó feltételhez 
kötött átruházása, illetve átengedése a  jogi személy vagy az  annak (közvetlen vagy közvetett) többségi befolyása 
alatt álló más jogi személy munkavállalói, vezető tisztségviselői javára. A javadalmazási politika nem lehet ellentétes 
az  MRP-ben való részvétel alapjául szolgáló jogviszonyra irányadó kötelező jogszabályi rendelkezéssel, kollektív 
szerződéssel, üzemi megállapodással vagy jogszabály alapján kötelező más megállapodással.”

 (2) Az Mrp tv. 1. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Pénzügyi intézmény, biztosítóintézet és befektetési vállalkozás tekintetében, valamint az  olyan jogi személy 
tekintetében, amely által, vagy amelyben többségi befolyással rendelkező jogi személy által kibocsátott értékpapír 
forgalmazása az Európai Unió tagállamának szabályozott piacán engedélyezett, csak javadalmazási politika keretében 
megszerezhető pénzügyi eszközök kezelése érdekében indítható MRP. Pénzügyi intézménynél az MRP szervezetben 
lévő tagi részesedést nem kell kockázatként, vagy kockázatvállalásként figyelembe venni.”
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138. §  Az Mrp tv. a 24. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„A javadalmazási politika keretében megszerezhető pénzügyi eszközök kezelését szolgáló  
MRP szervezete
24/A. § (1) A javadalmazási politika keretében megszerezhető pénzügyi eszközök juttatása érdekében indított MRP és 
annak szervezete tekintetében a 4. § (1) bekezdés, 5–6. §, 11–13. § rendelkezéseit a 24/B–24/L. §-ban foglalt eltérések 
figyelembe vételével kell alkalmazni, de az 1. § (1)–(6) bekezdés, a 2–3/B. §, a 4. § (2)–(3) bekezdés, a 7–10. §, a 14–24. § 
rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
(2) E törvénynek a  javadalmazási politika keretében megszerezhető pénzügyi eszközök érdekében indított MRP-re 
irányadó rendelkezéseitől csak annyiban van lehetőség eltérésre, amennyiben azt e törvény lehetővé teszi, egyébként 
az eltérő rendelkezés semmis.
24/B.  § (1) MRP kizárólag az  Európai Unió tagállamában, az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes más államban vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) más tagállamában székhellyel 
rendelkező jogi személy tekintetében indítható. A jogi személv által kibocsátott értékpapír vagy ahhoz kapcsolódó 
jog javadalmazási politika keretében történő átruházása, illetve átengedése érdekében MRP-t indíthat a  jogi 
személy vagy a benne többségi befolyással rendelkező részvényese, továbbá a jogi személyben többségi befolyást 
megtestesítő részvények átruházására jogosult más személy is.
(2) Az MRP-ben csak olyan természetes személy vehet részt, akire az MRP alapjául szolgáló, minden érintett által azonos 
feltételekkel megismerhető, közokiratba, vagy ügyvéd, jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba foglalt, a javadalmazási 
politika alapjául szolgáló értékpapírt kibocsátó jogi személy által elfogadott vagy magára nézve kötelezőnek 
elismert javadalmazási politika hatálya kiterjed. Az MRP alapjául szolgáló javadalmazási politika rendelkezhet arról, 
hogy a hatálya alá tartozó természetes személyeknek csak egy része vehet részt az MRP-ben, valamint arról is, hogy 
a részvételre jogosult természetes személyek, vagy egy részük számára a részvétel kötelező. Az MRP megindításának 
feltétele, hogy az alapjául szolgáló javadalmazási politika hatálya legalább öt természetes személyre kiterjed.
(3) Ha az MRP-ben való részvétel az alapjául szolgáló javadalmazási politika alapján legalább öt természetes személy 
számára nem kötelező, az  MRP szervezet megalakulásának az  a  feltétele, hogy az  MRP megindítását követően 
az  MRP-ben részvételre jogosult természetes személyek közül annyian vállalnak – közokiratba, vagy ügyvéd, 
jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba foglalt nyilatkozatukkal – kötelezettséget az MRP-ben való részvételre, hogy 
a résztvevők száma elérje vagy meghaladja az öt főt.
(4) Az MRP szervezet megalakulásához az szükséges, hogy alapszabályát az MRP-t indító személy (a továbbiakban: 
az  alapító) elfogadja. Ha az  MRP-t nem az  a  jogi személy indítja, amely által kibocsátott értékpapír vagy ahhoz 
kapcsolódó jog átruházása, illetve átengedése az  MRP keretében megtörténik az  MRP szervezet alapszabálya 
rendelkezhet arról, hogy az értékpapír kibocsátóját kell alapítónak tekinteni.
(5) Az  MRP szervezet alapszabályában, a  jogi személv létesítő okiratának általános kötelező tartalmi elemein 
túlmenően, meg kell határozni:
a) a legfőbb szerv jogkörében eljáró meghatalmazottak számát, valamint a legfőbb szerv határozathozatali eljárásának 
szabályait;
b) a vezető tisztségviselők (ügyvezetők) számát és működésük időtartamát;
c) az MRP-ben részt vevő természetes személyek (a továbbiakban: résztvevők) kötelező tájékoztatásának eseteit és 
módját;
d) az  MRP megindításával, az  MRP szervezet megalakulásával, működésével és megszűnésével összefüggésben 
az MRP szervezetnél felmerülő költségek, ráfordítások megelőlegezésének, megtérítésének és elszámolásának elveit;
e) az MRP szervezet megszűnése esetén a vagyon felosztásának elveit.
(6) Az MRP szervezet részére az alapító, a résztvevő, valamint – ha nem azonos az alapítóval – az MRP-t megindító 
személy juttathat vagyoni hozzájárulást. A vagyoni hozzájárulás juttatása az MRP szervezet alapítói vagyona javára 
történik, de a pénzbeli vagyoni hozzájárulás tekintetében az alapszabály rendelkezhet arról, hogy annak egy részét 
az MRP szervezet alapítói vagyonon felüli saját tőkéje javára kell jóváírni. Az alapítói vagyon összege csak az MRP 
szervezet által kibocsátott tagi részesedés e törvény rendelkezéseinek megfelelő bevonása révén csökkenhet.
(7) A  több személy által közösen indított MRP esetében az  MRP szervezet alapszabályát az  alapítók egyhangúan 
fogadják el, valamint együttesen kérelmezik az MRP szervezet nyilvántartásba vételét, továbbá – az alapszabály eltérő 
rendelkezése hiányában – együttesen járnak el az  e  törvény vagy az  alapszabály rendelkezése alapján az  alapítói 
jogok és kötelezettségek gyakorlása, illetve teljesítése során. MRP közös indításában, az  MRP indítására önállóan 
jogosult jogi személy mellett, részt vehet az  MRP indítására önállóan nem jogosult olyan jogi személy is, amelyre 
az  MRP alapjául szolgáló javadalmazási politika alkalmazása, a  javadalmazási politikára irányadó jog rendelkezése 
alapján, kötelező.
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(8) Az  MRP szervezet az  alapszabályának közokiratba foglalásától, vagy ügyvédi, jogtanácsosi ellenjegyzésétől 
kezdődően az  MRP szervezet előszervezeteként működik. Az  előszervezeti működésre a  Polgári Törvénykönyvről 
szóló törvénynek a gazdasági társaság előtársaságára vonatkozó rendelkezései értelemszerűen irányadók.
(9) Az  MRP alapjául szolgáló javadalmazási politika az  MRP szervezet előszervezeti működésének első napjától 
kezdődően csak úgy módosítható, hogy a módosítás ne eredményezze az MRP szervezetben részt vevők MRP-hez 
kapcsolódóan már meglévő jogai vagy ésszerű várakozásai csökkenését, illetve meghiúsulását, vagy az  MRP-vel 
összefüggésben korábban vállalt terheik növekedését.
(10) Az  MRP szervezet bírósági nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez mellékelni kell az  MRP megindításáról 
rendelkező döntést, az  MRP szervezet alapszabályát, valamint az  MRP szervezet legfőbb szerve jogkörében eljáró 
minden meghatalmazott és minden vezető tisztségviselő e megbízásának elfogadására vonatkozó nyilatkozatát. Ha 
az MRP-t megindító személy nem azonos az MRP szervezet alapszabálya szerinti alapítóval, az MRP szervezet bírósági 
nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez mellékelni kell az alapító arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy az alapszabályt 
magára nézve kötelezőnek ismeri el. A  kérelemhez mellékelni kell az  MRP-ben részvételre jogosult legalább öt 
természetes személynek az  MRP szervezetben való részvételre vonatkozó kötelezettségvállalását, vagy az  MRP 
szervezetben való kötelező részvételének tudomásulvételét tartalmazó nyilatkozatát. A  döntést, az  alapszabályt, 
valamint a  kérelem mellékletét képező nyilatkozatokat közokiratba, vagy ügyvéd, jogtanácsos által ellenjegyzett 
okiratba kell foglalni.
(11) Az  MRP szervezethez csak olyan jogi személy csatlakozhat, amely az  MRP indítására önállóan vagy más jogi 
személlyel együttesen jogosult lenne. A csatlakozáshoz az alapszabály ennek megfelelő módosítása és a csatlakozónak 
a módosított alapszabály elfogadására vonatkozó, közokiratba, vagy ügyvéd, jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba 
foglalt nyilatkozata szükséges. A csatlakozást az MRP szervezet bejelenti a bíróságnak. A bejelentéshez mellékelni kell 
a módosított alapszabályt és a csatlakozó elfogadó nyilatkozatát, továbbá szükség esetén a  (10) bekezdés szerinti 
egyéb okiratokat. A csatlakozó jogi személy a csatlakozásától kezdődően minősül – a (4), (6)–(7) és (10) bekezdésben 
foglaltakat is figyelembe véve – alapítónak.
24/C. § (1) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként kizárólag olyan pénzügyi eszközök (értékpapírok, értékpapíron 
fennálló jogok) szolgáltathatók az MRP szervezet részére, amelyek a résztvevőket az MRP alapjául szolgáló javadalmazási 
politikában meghatározott feltételek szerint megilletik. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékére vonatkozóan 
az alapszabály (összegszerű meghatározása helyett) arról rendelkezik, hogy az megegyezik a szolgáltatása (átadása, 
átengedése) napjára megállapítható piaci értékével. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgyát képező értékpapír 
vagy jog átvételével az MRP szervezet annak kizárólagos tulajdonosává, illetve jogosultjává válik.
(2) A résztvevőt a javadalmazási politika keretében megillető pénzügyi eszköz nem pénzbeli vagyoni hozzáárulásként 
történő szolgáltatásával akkor is a résztvevő szerez tagi részesedést az MRP szervezetben, ha a nem pénzbeli vagyoni 
hozzájárulást nem ő szolgáltatta. A  nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében kibocsátott tagi részesedés 
névértéke megegyezik az alapjául szolgáló nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az alapszabálynak megfelelően 
a szolgáltatása napjára megállapított értékével.
(3) Az  MRP alapjául szolgáló javadalmazási politika rendelkezhet arról, hogy a  tagi részesedés nem ingyenesen, 
hanem ellenérték fejében illeti meg a  résztvevőt, feltéve, hogy azt is kimondja, hogy az  ellenérték megfizetése 
kizárólag az MRP alapszabályában meghatározott módon, legkésőbb a tagi részesedés bevonásából keletkező tagi 
igény kielégítésekor, az MRP szervezet útján történhet. Az ellenérték halasztott megfizetéséhez kapcsolódóan kamat 
érvényesen csak az alapszabályban köthető ki.
(4) A  résztvevő a  javadalmazási politika keretében megszerzett olyan pénzügyi eszközt (értékpapírt, értékpapíron 
fennálló jogot), amelynek ellenértékét részére az MRP szervezet előlegezte meg, köteles a megszerzéssel egyidejűleg 
nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként szolgáltatni az MRP szervezetnek. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak 
az  alapszabálynak megfelelően a  szolgáltatása napjára megállapított értéke a  résztvevő már meglévő tagi 
részesedésének névértékét növeli, ha a  résztvevő már rendelkezik olyan tagi részesedéssel, amelyhez kapcsolódó 
pénzügyi eszköz ugyanazokkal a  feltételekkel (így különösen ugyanabban az  időszakban nyújtott teljesítményére 
tekintettel, vagy ugyanazon esemény bekövetkezése esetén) illeti meg, mint az  általa az  MRP szervezet által 
megelőlegezett ellenérték fejében megszerzett pénzügyi eszköz.
(5) A résztvevő az őt eltérő feltételekkel (így különösen különböző időszakukban nyújtott teljesítményére tekintettel 
vagy eltérő események bekövetkezése esetén) megillető pénzügyi eszközöknek az  MRP szervezet által történő 
megszerzése esetén különböző (egymással össze nem vonható) tagi részesedéseket szerez.
(6) A résztvevő tagi részesedése alapján jogosult a résztvevőket e törvény alapján megillető jogok gyakorlására, továbbá 
– az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában, a tagi részesedése névértékéhez igazodó arányban – az MRP szervezet 
(felhalmozott) adózott eredményéből és azt meghaladó saját tőkéjéből való részesedésre. Az  alapszabály eltérő 
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rendelkezése hiányában, a résztvevő kizárólag az adózott eredménynek, illetve a saját tőkének abból a részéből részesedik, 
amely a résztvevőket azonos feltételekkel (így különösen ugyanabban az időszakban nyújtott teljesítményükre tekintettel, 
vagy ugyanazon esemény bekövetkezése esetén) megillető pénzügyi eszközök átvételéből, értékeléséből, hozamából 
vagy pénzre történő átváltásából ered. A résztvevőknek az MRP szervezet adózott eredményéből és saját tőkéjéből való 
részesedésének részletes szabályait, az alapszabállyal és az MRP alapjául szolgáló javadalmazási politikával összhangban, 
az MRP szervezet belső szabályzata állapítja meg.
(7) A résztvevő tagi részesedését másra nem ruházhatja át, valamint azt biztosítékul nem adhatja, és más módon sem 
terhelheti meg.
(8) A tagi részesedés, az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában, örökölhető. Az alapszabály lehetővé teheti, hogy 
a  résztvevő halála esetére írásban egy vagy több kedvezményezettet jelöljön meg. Kedvezményezett megjelölése 
esetén a tagi részesedés nem képezi a hagyaték részét, hanem a résztvevő halálával a kedvezményezettre száll át. 
A résztvevő halála esetén az örökös, illetve a kedvezményezett a résztvevő helyébe lép. Örökös, illetve kedvezményezett 
hiányában az elhunyt résztvevő tagi részesedése a résztvevő halálának napjával átszáll az alapítóra.
24/D.  § (1) Az  alapító kizárólag pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával szerezhet tagi részesedést az  MRP 
szervezetben. A résztvevő csak akkor köteles pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatására az MRP szervezet részére, 
ha abban más módon nem szerzett tagi részesedést. A  pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében kibocsátott tagi 
részesedés névértéke megegyezik a  pénzbeli vagyoni hozzájárulásból az  MRP szervezet alapítói vagyona javára 
szolgáltatott résszel. A  különböző időpontokban szolgáltatott pénzbeli vagyoni hozzájárulás révén az  alapító és 
a  résztvevő különböző (egymással össze nem vonható) tagi részesedéseket szerez, kivéve, ha az  alapszabály arról 
rendelkezik, hogy már meglévő tagi részesedésének névértéke növekszik.
(2) Az alapító, a  javadalmazási politika végrehajtása érdekében, tagi részesedését (ellenérték fejében) átruházhatja 
a  résztvevőre. Ha a  résztvevő már rendelkezik olyan tagi részesedéssel, amelyhez kapcsolódó pénzügyi eszköz 
ugyanazokkal a  feltételekkel (így különösen ugyanabban az  időszakban nyújtott teljesítményére tekintettel, 
vagy ugyanazon esemény bekövetkezése esetén) illeti meg, mint az  alapítótól megszerzett tagi részesedéshez 
kapcsolódóan az MRP szervezet által megszerzett pénzügyi eszköz, akkor a résztvevő által az alapítótól megszerzett 
tagi részesedés névértéke a már meglévő tagi részesedésének névértékét növeli. Ha az alapító nem tagi részesedése 
egészét ruházza át a  résztvevőre, akkor az  átruházás érdekében, azt megelőzően az  alapító tagi részesedését fel 
kell osztani; a felosztás révén kialakuló tagi részesedések együttes névértéke nem haladhatja meg a felosztott tagi 
részesedés névértékét. Az alapító tagi részesedésének felosztása az alapszabály módosítását nem igényli.
(3) Az alapító tagi részesedése alapján jogosult – az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában, a tagi részesedése 
névértékéhez igazodó arányban – az MRP szervezet (felhalmozott) adózott eredményéből és azt meghaladó saját 
tőkéjéből való részesedésre. Az adózás előtti eredménynek és a saját tőkének abból a részéből, amely a résztvevő 
tagi részesedéséhez kapcsolódóan a javadalmazási politika keretében az MRP szervezet által megszerzett pénzügyi 
eszközök átvételéből, értékeléséből, hozamából és pénzre történő átváltásából ered, az alapító csak e törvény külön 
rendelkezése alapján részesedhet.
(4) Az alapítót e törvény szerint megillető – a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó – jogok gyakorlásának nem feltétele, 
hogy az alapító tagi részesedéssel rendelkezzen az MRP szervezetben.
24/E. § (1) Az MRP szervezet legfőbb szerve jogkörében az alapító által e feladattal megbízott (egy vagy több) személy 
(a továbbiakban: meghatalmazott) jár el. Meghatalmazottként önállóan csak ügyvédi iroda járhat el.
(2) Nem lehet meghatalmazott az alapító (ideértve az MRP-t megindító más személyt is), az alapítóban (közvetlen 
vagy közvetett) többségi befolyással rendelkező személy, valamint az  a  jogi személy, amelyben az  alapító vagy 
az  alapítóban (közvetlen vagy közvetett) többségi befolyással rendelkező személy rendelkezik (közvetlen vagy 
közvetett) többségi befolyással, továbbá az  említett jogi személy vezető tisztségviselője, felügyelő bizottságának 
tagja, munkavállalója és bármely említett természetes személy közeli hozzátartozója.
(3) A  meghatalmazott személyében bekövetkezett változást az  MRP szervezet nyilvántartását vezető bírósághoz 
írásban be kell jelenteni. A bejelentéshez mellékelni kell a meghatalmazott kijelölésére vonatkozó alapítói határozatot, 
valamint a  meghatalmazott e  megbízásának elfogadására vonatkozó, közokiratba, vagy ügyvéd, jogtanácsos által 
ellenjegyzett okiratba foglalt nyilatkozatát.
(4) A  legfőbb szervnek az  alapszabály módosítására vagy az  MRP szervezet megszűnésére, szétválására vagy 
egyesülésére vonatkozó döntése csak akkor válik hatályossá, ha azt az  alapító – közokiratba, vagy ügyvéd, 
jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba foglalt – nyilatkozatával megerősítette. Az alapító az MRP szervezet jogutód 
nélküli megszűnéséről döntő határozatot csak akkor erősítheti meg, ha ahhoz a határozat meghozatalakor az MRP 
szervezetben még tagi részesedéssel rendelkező résztvevők több mint kétharmada előzetesen – közokiratba, vagy 
ügyvéd, jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba foglalt – nyilatkozatával hozzájárult. Az  alapszabály módosítása 
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esetén az erre vonatkozó döntést, valamint a módosított alapszabály egységes szövegét közokiratba, vagy ügyvéd, 
jogtanácsos által ellenjegyzet okiratba kell foglalni, valamint be kell nyújtani az MRP szervezet nyilvántartását vezető 
bíróságnak.
(5) A meghatalmazott az alapszabály és az MRP alapjául szolgáló javadalmazási politikájával összhangban, a résztvevők 
érdekében jár el. A meghatalmazott utasítást az alapítótól vagy a résztvevőktől nem fogadhat el.
(6) A  meghatalmazott megbízása határozott időre szól, amely legalább három év és legfeljebb hét év, valamint 
a  megbízást az  alapító nem mondhatja fel. A  határozott idő leteltét megelőzően a  meghatalmazott megbízása 
megszűnik akkor, ha az  alapító vagy (egy vagy több) résztvevő keresete alapján bíróság vagy az  alapszabályban 
kikötött választottbíróság megállapítja, hogy a meghatalmazott az (5) bekezdésben meghatározott kötelezettségét 
megsértette.
(7) A  meghatalmazott és az  alapító közötti jogviszonyra a  megbízási szerződés szabályait az  (1)–(6)  bekezdésben 
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
24/F.  § (1) Az  MRP szervezet vezető tisztségviselőjére az  MRP szervezet legfőbb szerve jogkörében eljáró 
meghatalmazottra irányadó összeférhetetlenségi szabályokat értelemszerűen, de azzal az eltéréssel kell alkalmazni, 
hogy ahol e szabályok az alapítót említik, azon a legfőbb szerv jogkörében eljáró meghatalmazottat is érteni kell.
(2) Az  MRP szervezet ügyvezetését egyetlen vezető tisztségviselő is elláthatja. A  vezető tisztségviselő utasítást 
az alapítótól vagy a résztvevőktől nem fogadhat el. A vezető tisztségviselő a résztvevőnek nem adhat más résztvevőre 
vonatkozó felvilágosítást, valamint nem teheti lehetővé a más résztvevőre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba 
történő betekintést.
(3) A  vezető tisztségviselő köteles az  alapítót és a  résztvevőket haladéktalanul, az  alapszabályban meghatározott 
módon tájékoztatni arról, ha a meghatalmazott e törvény szerinti kötelezettségét megsértette.
(4) A vezető tisztségviselő személyében bekövetkezett változást az MRP szervezet nyilvántartását vezető bírósághoz 
írásban be kell jelenteni. A bejelentéshez mellékelni kell a legfőbb szervnek a vezető tisztségviselő megválasztásáról 
rendelkező határozatát, valamint a vezető tisztségviselő e tisztség elfogadására vonatkozó, közokiratba, vagy ügyvéd, 
jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba foglalt nyilatkozatát.
24/G. § (1) Az MRP szervezet a résztvevőkről és a résztvevők tagi részesedéseiről, valamint az alapítókról és az alapítók 
tagi részesedéseiről folyamatos nyilvántartást vezet. A  tagi részesedések kibocsátását és bevonását, valamint 
az  alapító tagi részesedésének felosztását követő nyolc napon belül az  MRP szervezet bejelenti a  nyilvántartását 
vezető bíróságnak a  kibocsátott, bevont, illetve felosztott, valamint a  kibocsátást, a  felosztást követően meglévő, 
illetve a bevonást követően fennmaradó tagi részesedései darabszámát és együttes névértékét.
(2) Az  MRP megindításával, az  MRP szervezet megalakulásával, működésével és megszűnésével összefüggő (így 
különösen, a  székhely fenntartásából, a  vezető tisztségviselők, a  munkavállalók díjazásából, a  pénzügyi eszközök 
kezeléséből eredő) költségek, ráfordítások az  alapítót terhelik. A  költségekből, ráfordításokból azt a  részt, amely 
az  MRP szervezetnél merült fel, az  alapító köteles megtéríteni, kivéve, ha az  alapszabály más módon rendelkezik 
a költségek, ráfordítások fedezetének megteremtéséről. Több alapító között a költségek, ráfordítások megosztásának 
elveit az alapszabály tartalmazza; a megosztásnak gazdaságilag ésszerű alapon kell történnie.
(3) Az MRP szervezet hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt és váltót nem bocsáthat ki. Az MRP szervezet a kapott 
pénzbeli vagyoni hozzájárulást és annak hozamát kizárólag az  alapszabályában vagy belső szabályzatában 
meghatározott célra használhatja fel.
(4) Az MRP szervezet az alapszabályban meghatározott összeget meghaladó hitel- és kölcsönszerződést csak legfőbb 
szerve előzetes hozzájárulásával köthet, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként átvett pénzügyi eszközt és annak 
hozamát csak legfőbb szerve előzetes hozzájárulásával adhatja biztosítékul vagy terhelheti meg.
(5) Ha az  MRP szervezet alapszabálya lehetővé teszi, az  MRP szervezet legfőbb szerve előzetes hozzájárulásával 
a  résztvevők javára megelőlegezheti a  résztvevőket a  javadalmazási keretében (így különösen tagi részesedésük 
vagy az annak alapjául szolgáló pénzügyi eszköz megszerzéséhez kapcsolódóan) terhelő ellenérték teljes összegét 
vagy annak egy részét. Az alapszabály arról is rendelkezhet, hogy az MRP szervezetet a megelőlegezett összeg után 
kamat illeti meg. Az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában, az MRP szervezet a megelőlegezett összeg és kamata 
megtérítésére vonatkozó igényét elsősorban a megelőlegezett összeghez kapcsolódó tagi részesedésre tekintettel 
keletkező fizetési kötelezettségébe történő beszámítás útján érvényesíti. Az  alapszabály rendelkezhet arról, hogy 
az MRP szervezet által megelőlegezett összeg és kamata megtérítéséről az alapító gondoskodik, így különösen úgy, 
hogy a  fedezetül szolgáló összeget levonja a  résztvevőt az  MRP-ben való részvétele alapjául szolgáló jogviszony 
alapján megillető jövedelemből, és azt az MRP szervezetnek megfizeti, vagy a  fedezetül szolgáló összeget az MRP 
szervezetnek a résztvevő helyett megfizeti.
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(6) Az  MRP szervezet számviteli nyilvántartásait köteles olyan módon vezetni, hogy azok alapján az  MRP alapjául 
szolgáló javadalmazási politika végrehajtása nyomon követhető, ellenőrizhető legyen. Az  MRP szervezet adózott 
eredményén és saját tőkéjén belül elkülönítve tartja nyilván a  résztvevőket a  javadalmazási politika keretében 
különböző (így különösen eltérő időszakokban nyújtott teljesítményükre tekintettel, vagy eltérő események 
bekövetkezése esetén) megillető pénzügyi eszközök átvételéből, értékeléséből, hozamából és pénzre történő 
átváltásából, valamint a pénzügyi eszközhöz kapcsolódó tagi részesedés bevonásához kapcsolódó elszámolásokból 
eredő részeket továbbá külön tartja nyilván az alapító tagi részesedéséhez kapcsolódó részeket. A tagi részesedés 
bevonásakor az adózás előtti eredményből a bevont tagi részesedést (is) érintően elkülönítve kimutatott rész terhére 
történő kifizetést, az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában, nem befolyásolja az adózás előtti eredmény többi 
(elkülönítve kimutatott) része.
(7) Az alapszabály rendelkezhet arról, hogy az MRP (felhalmozott) adózott eredményének azt a  részét, amely nem 
a résztvevőket megillető pénzügyi eszközök értékeléséből ered, osztalékként fizetheti ki, feltéve, hogy saját tőkéje 
az osztalék kifizetése következtében nem lesz kevesebb, mint alapítói vagyonának, valamint a pénzbeli hozzájárulás 
átvételéből eredő alapítói vagyonon felüli saját tőkéjének az  összege. Az  osztalék kifizetésére csak a  beszámoló 
elfogadását követően van lehetőség.
(8) Az MRP szervezet legalább félévente, a félév utolsó napjára, mint fordulónapra vonatkozóan közbenső mérleget 
készít. Az  MRP szervezet nem készít közbenső mérleget a  számvitelről szóló törvény szerinti beszámolójának 
mérlegfordulónapjára vonatkozóan. A  közbenső mérleg elfogadásáról a  legfőbb szerv a  fordulónapot követő 
30 napon belül dönt.
(9) Az MRP szervezet a javadalmazási politika keretében megszerzett pénzügyi eszközök (értékpapírok, értékpapíron 
fennálló jogok) piaci értékét a  közbenső mérleg fordulónapjára, illetve a  beszámoló mérlegfordulónapjára 
megállapítja, valamint a piaci érték változásából eredő különbözetet adózás előtti eredménye javára, vagy terhére 
elszámolja. A  pénzügyi eszközök értékeléséből eredő adózott eredményből a  résztvevő csak tagi részesedése 
bevonása esetén részesedhet.
24/H.  § (1) Az  MRP szervezet a  résztvevőre tekintettel a  javadalmazási politika keretében megszerzett pénzügyi 
eszközt (értékpapírt, értékpapíron fennálló jogot), annak átruházása vagy érvényesítése révén, az alapszabályában 
vagy a  javadalmazási politikának megfelelő belső szabályzatában meghatározott feltételek bekövetkezése esetén, 
a belső szabályzatában meghatározott (legfeljebb két éves) határidőn belül – az e pénzügyi eszközhöz kapcsolódó 
tagi részesedés bevonásának előkészítése érdekében – pénzre váltja át. Azokat a  pénzügyi eszközöket, amelyek 
tekintetében a feltételek egyidejűleg következtek be azonos szabályok szerint (így különösen azonos ütemezésben) 
kell pénzre átváltani.
(2) A  résztvevőnek az  MRP szervezet (felhalmozott) adózott eredményének és ezt meghaladó saját tőkéjének 
a bevonandó tagi részesedéshez kapcsolódóan az MRP szervezet által megszerzett pénzügyi eszközök átvételéből, 
értékeléséből, hozamából és pénzre történő átváltásából eredő részre való igénye – e törvény eltérő rendelkezése 
hiányában – azzal a  nappal keletkezik, amelyen az  összes érintett pénzügyi eszköz pénzre történő átváltása 
megtörtént. Ugyanezzel a  nappal a  kapcsolódó tagi részesedést az  MRP szervezet (alapítói vagyonának egyidejű, 
a bevont tagi részesedés névértékének megfelelő összegű csökkentésével) bevonja.
(3) A résztvevőnek a tagi részesedése bevonásából eredő igényét az MRP szervezet csak az annak keletkezését követő 
fordulónapra vonatkozó közbenső mérleg vagy beszámoló elfogadását követően teljesítheti.
(4) Ha az MRP alapjául szolgáló javadalmazási politika arról rendelkezett, hogy a bevont tagi részesedés ellenérték 
fejében illeti meg a résztvevőt, vagy a bevont tagi részesedésnek vagy a bevont tagi részesedéshez kapcsolódóan 
az  MRP szervezet által megszerzett pénzügyi eszköznek az  ellenértékét az  MRP szervezet előlegezte meg 
a résztvevőnek, a résztvevőnek a tagi részesedése bevonásából eredő igénye teljesítésének feltétele, hogy az MRP 
szervezet a  résztvevőt megillető összegből levonja az  ellenérték korábban még nem teljesített, illetve az  MRP 
szervezet által megelőlegezett, de vissza nem fizetett részét (ideértve az ellenérték halasztott fizetéséhez, illetőleg 
megelőlegezéséhez kapcsolódó kamatot is). A levont ellenértéket az MRP szervezet a jogosult részére (a résztvevő 
javára eljárva) megfizeti, vagy az általa megelőlegezett összeg miatt a résztvevővel szemben fennálló követelésébe 
beszámítja. Ha az  ellenérték teljes összegének levonására nem volt lehetőség, az  ellenérték le nem vont része 
tekintetében az arra jogosult igénye e törvény erejénél fogva megszűnik.
(5) Az alapszabály rendelkezhet arról, hogy a résztvevők igényét az MRP szervezet – az (1)–(4) bekezdésben foglalt 
rendelkezések megfelelő alkalmazásával – az  alapító által kibocsátott részvény átadásával teljesíti, feltéve, hogy 
részletesen meghatározza a juttatás feltételeit, ideértve a tagi részesedés ellenértékéből, vagy a tagi részesedés vagy 
az alapjául szolgáló pénzügyi eszköz ellenértékéből az MRP szervezet által megelőlegezett összegéből a résztvevőt 
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még terhelő rész olyan mértékéig történő érvényesítését, amelyre a részvénynek a résztvevőnek történő átadásakor 
fennálló piaci értéke fedezetet ad.
(6) Az MRP szervezet összes tagi részesedésének együttes bevonása – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően – csak 
az  MRP szervezet jogutód nélküli megszűnése esetében, végelszámolás keretében, a  végelszámolási zárómérleg 
mérlegfordulónapjával történhet meg. Ebben az esetben a  résztvevőknek a  tagi részesedésük bevonásából eredő 
igényét a vagyonfelosztási javaslatnak megfelelően kell kielégíteni.
24/I. § (1) Ha az alapszabályban vagy az MRP alapjául szolgáló javadalmazási politikának megfelelő belső szabályzatban 
a  résztvevőre tekintettel az  MRP által a  javadalmazási politika keretében megszerzett pénzügyi eszközök pénzre 
történő átváltására vonatkozóan meghatározott feltételek meghiúsultak, a  meghiúsulásuk napjával a  pénzügyi 
eszközökre tekintettel a résztvevő által megszerzett tagi részesedés az alapítóra száll át. Az MRP szervezet az alapítóra 
átszálló tagi részesedéshez kapcsolódóan megszerzett pénzügyi eszközt (annak átruházása vagy érvényesítése révén) 
az alapszabályában vagy belső szabályzatában meghatározott módon pénzre váltja át.
(2) Az alapítónak az MRP szervezet (felhalmozott) adózott eredményének és ezt meghaladó saját tőkéjének az alapítóra 
átszálló tagi részesedéshez kapcsolódó pénzügyi eszközök átvételéből, értékeléséből, hozamából és pénzre történő 
átváltásából eredő részre való igénye azzal a nappal keletkezik, amelyen e pénzügyi eszközök pénzre történő átváltása 
megtörtént. Ugyanezzel a  nappal a  kapcsolódó tagi részesedést az  MRP szervezet (alapítói vagyonának egyidejű, 
a bevont tagi részesedés névértékének megfelelő összegű csökkentésével) bevonja.
(3) Az alapítónak a tagi részesedése bevonásából eredő igényét az MRP szervezet csak az annak keletkezését követő 
fordulónapra vonatkozó közbenső mérleg vagy beszámoló elfogadását követően teljesítheti.
(4) Az  alapító tagi részesedésének bevonásával összefüggő elszámolások nem eredményezhetik a  résztvevőket 
az  MRP szervezet (felhalmozott) adózott eredményéből és ezt meghaladó saját tőkéjéből megillető (a  bevonást 
követően keletkező) igény csökkenését.
(5) Ha a  bevont tagi részesedéshez kapcsolódó pénzügyi eszközt nem az  alapító juttatta nem pénzbeli vagyoni 
hozzájárulásként az MRP szervezetnek, vagy a bevont tagi részesedés vagy az ahhoz kapcsolódó pénzügyi eszköz 
ellenérték fejében illeti meg a résztvevőt, az alapító a bevonásból eredő igénye teljesítését követően a jogalap nélküli 
gazdagodásra vonatkozó szabályok szerint számol el a  jogosulttal (így különösen a  pénzügyi eszköz juttatójával, 
illetve az ellenértéket egészben vagy részben már kifizető résztvevővel).
(6) A legfőbb szerv az alapszabály módosítása révén dönthet az alapító tagi részesedésének a (2) bekezdés hatálya 
alá nem tartozó – részleges vagy teljes – bevonásáról. A  bevonást követően az  MRP szervezet a  (2)–(5)  bekezdés 
rendelkezései szerint jár el. Ha a bevont tagi részesedéshez kapcsolódóan az alapító által szolgáltatott pénzbeli vagyoni 
hozzájárulás egy részét az MRP szervezet alapítói vagyonon felüli saját tőkéje javára kellett jóváírni, a tagi részesedés 
bevonásakor lehetőség van az alapítói vagyonon felüli saját tőkéből az alapítói vagyonnak a tagi részesedés bevonása 
miatt bekövetkező csökkenésével arányos rész alapítónak történő kifizetésére.
(7) Az  alapszabály a  tagi részesedés alapítóra történő (részleges vagy teljes) átszállásának az  e  törvényben nem 
említett, a  résztvevőnek az  MRP-ben való részvétele alapjául szolgáló jogviszonyával összefüggő további eseteit 
is meghatározhatja, feltéve, hogy rendelkezik az  alapítóra átszálló tagi részesedés (2)–(5)  bekezdés rendelkezései 
szerinti bevonásáról is.
24/J. § (1) A tagi részesedés bevonása esetén az MRP szervezet a  jogosultat megillető igény teljesítésének napján 
olyan bizonylatot állít ki a jogosultnak, amely tartalmazza az igény összegének megállapításához szükséges adatokat, 
valamint a teljesítés napját.
(2) Ha az  MRP alapjául szolgáló javadalmazási politika arról rendelkezett, hogy a  tagi részesedés vagy az  ahhoz 
kapcsolódóan az MRP szervezet által megszerzett pénzügyi eszköz ellenérték fejében illeti meg a résztvevőt az MRP 
szervezet az (1) bekezdés szerinti bizonylaton feltünteti a résztvevőt megillető összegből levont ellenérték összegét.
24/K.  § (1) Az  MRP szervezet megszűnésére a  jogi személy megszűnésének általános szabályait kell alkalmazni 
azzal az eltéréssel, hogy az MRP alapjául szolgáló javadalmazási politika megszűnése esetén a legfőbb szerv köteles 
a kapcsolódó MRP szervezet jogutód nélküli megszüntetését elhatározni.
(2) A  nem fizetésképtelen MRP szervezet jogutód nélküli megszűnése esetén – a  cégnyilvánosságról, a  bírósági 
cégeljárásról és a  végelszámolásról szóló törvénynek a  végelszámolásra irányadó rendelkezései megfelelő 
alkalmazásával lefolytatott – végelszámolásnak van helye. A  végelszámolás kezdő napját a  résztvevők érdekeit 
figyelembe véve kell meghatározni.
(3) Az MRP szervezet jogutód nélküli megszűnése esetén, a megszűnés napjával, az alapítóra száll át minden olyan tagi 
részesedés, amelyhez kapcsolódó pénzügyi eszközök tekintetében a pénzre történő átváltásukra az alapszabályban 
vagy a javadalmazási politikának megfelelő belső szabályzatban meghatározott feltételek még nem következtek be.
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(4) Ha az alapítóra átszálló tagi részesedéshez kapcsolódó pénzügyi eszközt nem az alapító juttatta nem pénzbeli 
vagyoni hozzájárulásként az MRP szervezetnek, vagy az MRP alapjául szolgáló javadalmazási politika arról rendelkezett, 
hogy a tagi részesedés vagy az ahhoz kapcsolódóan az MRP szervezet által megszerzett pénzügyi eszköz ellenérték 
fejében illeti meg a résztvevőt, a jogosult (így különösen a pénzügyi eszköz juttatója, illetve az ellenértéket egészben 
vagy részben már kifizető résztvevő) igényét a végelszámolás befejezését megelőzően kell teljesíteni.
24/L.  § (1) A  több javadalmazási politikát szolgáló MRP szervezet alapszabálya rendelkezhet arról, hogy az  egyes 
javadalmazási politika keretében átvett pénzügyi eszközöket kezelő szervezeti egységeit jogi személlyé nyilvánítja. 
Ilyen esetben az  alapítók, illetve a  résztvevők az  e  törvény szerinti jogaikat csak a  hozzájuk kapcsolódó, jogi 
személyiséggel rendelkező szervezeti egységek tekintetében gyakorolhatják.
(2) A több javadalmazási politikát szolgáló MRP szervezet alapszabálya rendelkezhet arról is, hogy az MRP szervezet 
jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeinek (az MRP szervezet legalább egy vezető tisztségviselője 
mellett) egy vagy több külön vezető tisztségviselője is van. A jogi személyiséggel rendelkező önálló szervezeti egység 
külön vezető tisztségviselője felett a munkáltatói jogokat az MRP szervezet vezető tisztségviselője gyakorolja.
(3) Ha az MRP szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységekből áll, a jogi személyiséggel rendelkező 
szervezeti egységek önálló közbenső mérleget és beszámolót készítenek, de az  MRP szervezet csak beszámoló 
készítésére kötelezett. A  jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységek közbenső mérlegeinek fordulónapja 
egymástól eltérhet.
(4) A jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység megszüntetésére az MRP szervezet megszüntetésére irányadó 
rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni.
(5) A több javadalmazási politika végrehajtását szolgáló MRP szervezet megszüntetésére csak akkor kerülhet sor, ha 
minden érintett javadalmazási politika megszűnt.”

139. §  Az Mrp tv. preambulumában az „elhatározásuktól függően, az őket foglalkoztató gazdasági társaságban szervezett” 
szövegrész helyébe az „elhatározásuktól függően, vagy javadalmazásuk részeként az  őket foglalkoztató gazdasági 
társaságban szervezett” szöveg lép.

19. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

140. § (1) A  mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a  továbbiakban: Mozgókép törvény) 31/D.  § (9)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(9) A  közvetett támogatás kifizetését a  filmelőállító, illetve a  filmgyártó vállalkozás akkor kérheti az  MNF-től, ha 
a Hivatal által a filmalkotás adott gyártási időszaka tekintetében meghozott, a 31/C. § (1) bekezdése szerinti határozata 
jogerőre emelkedett és támogatási szerződést még nem kötött. A 31/C. § (1) bekezdése szerinti határozat jogerőre 
emelkedésének időpontjáról a  Hivatal nyilvántartást vezet. A  letéti számláról történő kifizetés kizárólag a  31/C.  § 
(1) bekezdése szerinti határozat jogerőre emelkedésének sorrendjében történhet.”

 (2) A Mozgókép törvény 31/D. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) Az  állami adóhatóság negyedévente, a  negyedévet követő hó 15. napjáig a  (7)  bekezdésben meghatározott 
keretösszeg egynegyede és az adott negyedév során a Tao. tv. 22. § (3) és a Tao. tv. 24/A. § (3) bekezdés a) pontja alapján 
a  letéti számlán összegyűjtött közvetett támogatás pozitív különbözetét az  MNF részére megfizeti. Amennyiben 
az MNF valamely negyedévben a  (7) bekezdésben meghatározott adott évi keretösszeg időarányos részénél több 
közvetett támogatást gyűjt, a felmerült negatív különbözetet az adott éven belül az állami adóhatóság a következő 
negyedév hasonló elszámolásánál figyelembe veszi.”

20. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

141. §  Az egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011.  évi CLXXV. törvény (a  továbbiakban: Civiltörvény) 2.  § 11. és 17.  pontja helyébe a  következő rendelkezések 
lépnek:
(E törvény alkalmazásában)
„11. gazdasági-vállalkozási tevékenység: a jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vagy azt eredményező, üzletszerűen 
végzett gazdasági tevékenység, kivéve
a) az adomány (ajándék) elfogadását,
b) a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet (ideértve a közhasznú tevékenységet is),
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c) a pénzeszközök betétbe, értékpapírba, társasági részesedésbe történő elhelyezését,
d) az ingatlan megszerzését, használatának átengedését és átruházását;”
„17. közeli hozzátartozó: a Ptk.-ban meghatározott közeli hozzátartozó, valamint az élettárs;”

142. §  A Civiltörvény 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19.  § A  civil szervezet számviteli nyilvántartásait úgy vezeti, hogy azok alapján az  alapcél szerinti (közhasznú) 
tevékenységének és gazdasági-vállalkozási tevékenységének bevételei, költségei, ráfordításai és eredménye 
(nyeresége, vesztesége) egymástól elkülönítve megállapíthatók legyenek.”

143. §  A Civiltörvény 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20.  § A  civil szervezet az  alapcél szerinti (közhasznú) tevékenysége tekintetében elkülönítve mutatja ki legalább 
a következő bevételeket:
a) egyesület esetében a tagdíjat, alapítvány esetében az alapítótól nem vagyoni hozzájárulásként kapott adományt;
b) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összegét;
c) az  alapcél szerinti (közhasznú) tevékenysége költségei, ráfordításai ellentételezésére visszafizetési kötelezettség 
nélkül kapott támogatást, ideértve az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenysége keretében megvalósuló fejlesztés 
céljára kapott támogatást is, figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra;
d) az  a)–c)  pont hatálya alá nem tartozó, az  alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységéhez kapott adományt, 
figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra;
e) az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatás,teljesített termékértékesítés bevételét, 
ideértve különösen
ea) a kizárólag az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységet szolgáló dolog, jogátruházásának, illetve átengedésének 
ellenértékét, valamint
eb) a részben az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységet szolgáló dolog, jogátruházásának, illetve átengedésének 
ellenértékéből a dolog, illetve a jog korábbi alapcél szerinti (közhasznú) használatával arányos részt;
f ) az a)–e) pont hatálya alá nem tartozó, gazdasági-vállalkozási tevékenységnek nem minősülő tevékenysége révén 
megszerzett bevételt, így különösen
fa) a pénzeszköz betétbe, értékpapírba, társasági részesedésbe történő elhelyezése révén megszerzett (elért) kamatot, 
osztalékot, árfolyamnyereséget és más bevételt,
fb) az ingatlan megszerzése, használatának átengedése és átruházása révén megszerzett bevételt.
(2) A civil szervezet az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenysége költségei, ráfordításai ellentételezésére visszafizetési 
kötelezettség nélkül kapott támogatásokat, valamint az  alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységéhez kapott 
adományokat a következő részletezésben mutatja ki:
a) az államháztartási forrásból kapott támogatás, illetve adomány, a (3) bekezdésben foglaltak szerinti bontásban;
b) az  Európai Unió költségvetéséből, külföldi állam államháztartásából, nemzetközi szervezettől, vagy nemzetközi 
szerződés rendelkezése alapján kapott támogatás, illetve adomány;
c) más civil szervezettől kapott támogatás, illetve adomány.
(3) A  civil szervezet az  államháztartási forrásból kapott támogatást, illetve adományt (az Európai Unió strukturális 
alapjaiból vagy a  Kohéziós Alapból származó támogatást, illetve adományt minden esetben külön kiemelve) 
a következő részletezésben mutatja ki:
a) a központi költségvetésből kapott támogatás, illetve adomány;
b) az elkülönített állami pénzalapokból kapott támogatás, illetve adomány;
c) a  helyi önkormányzatoktól, kisebbségi önkormányzatoktól, önkormányzati társulástól kapott támogatás, illetve 
adomány.
(4) A  civil szervezet az  alapcél szerinti (közhasznú) tevékenysége költségei, ráfordításai ellentételezésére kapott 
támogatásokról olyan elkülönített számviteli nyilvántartást vezet, amelynek alapján támogatásonként megállapítható 
és ellenőrizhető a kapott támogatás felhasználása.”

144. §  A Civiltörvény 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21.  § (1) A  gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytató civil szervezet azokat a  költségeket, ráfordításokat, 
amelyek sem az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységéhez, sem a gazdasági-vállalkozási tevékenységéhez nem 
rendelhetők közvetlenül hozzá, a  bevételek (ide nem értve az  ilyen költséget, ráfordítást ellentételező bevételt) 
összege arányában osztja meg a két tevékenység között.
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(2) Az  (1)  bekezdés szerinti költségnek, ráfordításnak minősül különösen a  civilszervezet vezető tisztségviselőjét 
megillető tiszteletdíj és más juttatás, valamint az azokhoz kapcsolódó közteher (kivéve, ha a vezető tisztségviselők 
közötti munkamegosztás alapján egyértelműen megállapítható, hogy ezek a  költségek, ráfordítások mely 
tevékenységhez kapcsolódnak), továbbá a székhely fenntartásával, a nem kizárólag meghatározott tevékenységhez 
kapcsolódóan fenntartott pénzforgalmi számla vezetésével kapcsolatban felmerült költség, ráfordítás.
(3) A civil szervezet az (1) bekezdés szerinti költséget, ráfordítást ellentételező bevételt (így különösen az ilyen költség, 
ráfordítás fedezetére kapott támogatást és a fedezetére képzett céltartalék feloldott összegét) az alapjául szolgáló 
költségeknek, ráfordításoknak megfelelően osztja meg az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenysége és gazdasági-
vállalkozási tevékenysége bevételei között.”

145. §  A Civiltörvény 75. §-a a következő (19) bekezdéssel egészül ki:
„(19) A civil szervezet a 2. § 11. pontjának, valamint 19–21. §-ának az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi törvénnyel módosított rendelkezését 2015. január 1-jétől 
kezdődően veheti figyelembe.”

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. Hatályba léptető rendelkezések

146. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetést követő napon lép hatályba.
 (2) E törvény 1. §–4. §-a, 6. §–12. §-a, 14. §–39. §-a, 40. § 1., 3–26. pontjai, 41. § 2–6. pontjai, 42. §–53. §-a, 55. §–58. §-a, 

60. §–61. §-a, 62. § 2. pontja, 63. § 1. és 3. pontja, 66. §–69. §-a, 73. § b) pontja, 74. §–76. §-a, 80. §–81. §-a, 84. §–85. §-a, 
89. §–128. §-a, 140. §-a és az 1–2., 4–5. melléklete 2016. január 1-jén lép hatályba.

 (3) E törvény 59. §-a, 62. § 1. pontja, 63. § 2. pontja 2016. július 1-jén lép hatályba.
 (4) E törvény 5. §-a, 13. §-a, 41. § 1. pontja, 54. §-a 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (5) E törvény 40. § 2. pontja 2018. január 1-jén lép hatályba.

22. Jogharmonizációs záradék

147. § (1) E  törvény 104.  §-a, 105.  §-a, 107.  §–117.  §-a az  alkohol és az  alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének 
összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/83/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (2) E  törvény 44.  §-a, 57.  §-a, 60.  §-a, 62.  §-a, 94.  §-a és 5. számú melléklete tervezetének a  műszaki szabványok és 
szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti 
bejelentése megtörtént.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2015. évi CLXXXVII. törvényhez

 1. Az Art. 2. számú melléklet I. pont címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az állami adó- és vámhatósághoz teljesítendő befizetések”

 2. Az Art. 2. számú melléklet I. Általános rendelkezések pont 3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Az  állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adót, vagy egyéb fizetési kötelezettséget – a  magánszemély 
által fizetett jövedelemadót, különadót, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást, egészségügyi hozzájárulást, 
járulékot, az  illetéket, a  cégautó-adót, az  egyszerűsített foglalkoztatással összefüggésben fizetendő összeget, 
valamint a vámhatóság által kiszabott vámokat és a vámmal együtt kiszabott nem közösségi adókat és díjakat kivéve 
–, és a  költségvetési támogatást 1000 forintra kerekítve kell megfizetni. Az  adózónak – személyétől függetlenül – 
a cégautó-adót kerekítés nélkül forintban kell megfizetnie. Az adózónak az 1000 forintot el nem érő adóját nem kell 
megfizetnie, és az adóhatóság az 1000 forintot el nem érő adó-visszatérítést, -visszaigénylést nem utalja ki és nem 
tartja nyilván.”

 3. Az  Art. 2. számú melléklet II. Általános rendelkezések pont nyitó szövegének első mondata helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„Az önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott 1000 forintot el nem érő adót az adózónak nem kell megfizetnie, 
és az önkormányzati adóhatóság az 1000 forintot el nem érő adó-visszatérítést nem utalja ki, és nem tartja nyilván.”

 4. Az Art. 2. számú melléklet IV. pont címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„A jövedéki adóval kapcsolatban az állami adó- és vámhatósághoz teljesítendő befizetések”

2. melléklet a 2015. évi CLXXXVII. törvényhez

Az Art. 3. számú melléklet O) pontja a következő 3–5. alponttal egészül ki:
„3. A  jegyző elektronikus úton adatot szolgáltat azokról a  személyekről, akiknek köztartozás mentessége 
a  Magyarország helyi önkormányzatairól, valamint a  nemzetiségek jogairól szóló törvény méltatlansági eljárásra 
vonatkozó szabályai szerint vizsgálat tárgyát képezheti.
4. A 3. pont szerinti adatszolgáltatás tartalmazza az adózó
a) nevét
b) adóazonosító számát
c) azon helyi/kisebbségi önkormányzat megnevezését, ahol az adózó tisztséget tölt be.
5. A 3. pont szerinti adatszolgáltatást a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül kell teljesíteni az e célra 
rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával.”
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3. melléklet a 2015. évi CLXXXVII. törvényhez

 1. Az Szja tv. 1. számú melléklet 7.21. pontja a következők szerint módosul:
(7. Egyéb indokkal adómentes:)
„7.21. a pénzügyi intézmény által elengedett, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti 
pénzkölcsön nyújtásából, pénzügyi lízingszerződésből származó követelés (akkor is, ha az  elengedés egyezség 
keretében történik) feltéve, hogy a  követelés elengedésére a  pénzügyi intézmény belső szabályzatában foglaltak 
alapján, az azonos helyzetben lévőket egyenlő elbánásban részesítő elv betartásával – független felek között – kerül 
sor;”

 2. Az Szja tv. 1. számú melléklet 7. pontja a következő 7.31. alponttal egészül ki:
(Egyéb indokkal adómentes)
„7.31. a  magyarországi Holokauszt Emlékévhez kapcsolódó kezdeményezések támogatását célzó Civil Alap  
– 2014. pályázati program keretében magánszemély részére pályázat alapján elnyert támogatások, függetlenül 
a kifizetés időpontjától.”

 3. Az Szja tv. 1. számú melléklet 8. pont 8.31. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép :
(A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes:)
„8.31. az MRP szervezet analitikájában a számvitelről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet 
szerint elkülönítetten, a  megszerzett részvények, üzletrészek között kimutatott, a  résztvevő tulajdonába adott 
értékpapír (ide nem értve a visszavásárolt vagyonrésznek minősülő értékpapírt) ráfordításként elszámolt beszerzési 
(nyilvántartási) értékéből az a rész, amely meghaladja a tulajdonba adás időpontjáig a résztvevő által saját erő címen 
befizetett összeg alapján az MRP szervezet által elszámolt bevételt; az adómentes természetbeni juttatás összegéről 
az MRP szervezet résztvevőnként az adóévet követő január 31-éig adatot szolgáltat az adóhatóság számára, azzal, 
hogy e  rendelkezést nem lehet alkalmazni a  javadalmazási politika keretében megszerezhető pénzügyi eszközök 
kezelését szolgáló MRP szervezet résztvevője által megszerzett értékpapírra;”

4. melléklet a 2015. évi CLXXXVII. törvényhez

Az Szja tv. 3. számú melléklet II. része a következő 3. ponttal egészül ki:
(Igazolás nélkül elszámolható költségek)
„3. a  belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott 
(a  közúti közlekedési szolgáltatásokról és közúti járművek üzemben tartásáról szóló külön jogszabály, vagy 
más, erről szóló jogszabály rendelkezései szerint engedélyhez kötött belföldi közúti közlekedési szolgáltatást 
végző, illetőleg abban árukísérőként közreműködő), belföldi kiküldetés címén bevételt szerző magánszemélynél 
– kizárólag e tevékenysége tekintetében – a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről 
szóló kormányrendelet szerint naponta elszámolható összeg, feltéve, hogy a  magánszemély ezen kívül kizárólag 
a  gépjármű belföldön történő üzemeltetéséhez közvetlenül kapcsolódó és számlával, más bizonylattal igazolt 
költségek elszámolására jogosult, és ezt az elszámolási módszert alkalmazza;”
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5. melléklet a 2015. évi CLXXXVII. törvényhez

A Rega tv. Mellékletének I. része helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„I. rész
Adótételek az egyes adókategóriákban

 1. Adótételek személygépkocsik esetén

Adó- 
kate- 
gória

A személygépkocsi műszaki 
tulajdonságai

Adótétel 
[A személygépkocsi környezetvédelmi osztályba sorolása a közúti járművek forgalomba 

helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló  
6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet 5. számú mellékletének II. pontja szerint]

11-nél jobb 9–11 5–8 4 4-nél rosszabb

1. Otto-motoros 
személygépkocsi  
1100 cm3-ig és dízelmotoros 
személygépkocsi 1300 cm3-ig

45 000 Ft/db 180 000 Ft/db 270 000 Ft/db 360 000 Ft/db 540 000 Ft/db

2. Otto-motoros 
személygépkocsi  
1101–1400 cm3-ig és 
dízelmotoros 
személygépkocsi  
1301–1500 cm3-ig

65 000 Ft/db 260 000 Ft/db 390 000 Ft/db 520 000 Ft/db 780 000 Ft/db

3. Otto-motoros 
személygépkocsi  
1401–1600 cm3-ig és 
dízelmotoros személygépkocsi  
1501–1700 cm3-ig

85 000 Ft/db 340 000 Ft/db 510 000 Ft/db 680 000 Ft/db 1 020 000 Ft/db

4. Otto-motoros 
személygépkocsi  
1601–1800 cm3-ig és 
dízelmotoros 
személygépkocsi  
1701–2000 cm3-ig

135 000 Ft/db 540 000 Ft/db 810 000 Ft/db 1 080 000 Ft/db 1 620 000 Ft/db

5. Otto-motoros 
személygépkocsi  
1801–2000 cm3-ig és 
dízelmotoros személygépkocsi  
2001–2500 cm3-ig

185 000 Ft/db 740 000 Ft/db 1 110 000 Ft/db 1 480 000 Ft/db 2 220 000 Ft/db

6. Otto-motoros 
személygépkocsi  
2001–2500 cm3-ig és 
dízelmotoros 
személygépkocsi  
2501–3000 cm3-ig

265 000 Ft/db 1 060 000 Ft/db 1 590 000 Ft/db 2 120 000 Ft/db 3 180 000 Ft/db

7. Otto-motoros 
személygépkocsi  
2500 cm3 felett és 
dízelmotoros személygépkocsi 
3000 cm3 felett

400 000 Ft/db 1 600 000 Ft/db 2 400 000 Ft/db 3 200 000 Ft/db 4 800 000 Ft/db

8. A 6/1990. (IV. 12.) 
KöHÉM rendelet szerinti 
környezetkímélő gépkocsi 
(környezet- 
védelmi osztályba sorolása:  
5E, 5P, 5N, 5Z)

0 Ft/db

9. A 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM 
rendelet szerinti hibrid 
(elektromos és Ottó-, vagy 
elektromos és dízelmotoros) 
hajtású, vagy az 1.–8. kategória 
alá nem tartozó egyéb 
személygépkocsi.

76 000 Ft/db
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 2. Az adó összege motorkerékpárok esetén
Adókategória A motorkerékpár műszaki tulajdonságai Adótétel

1. 80 cm3-ig 20 000 Ft/db

2. 81–125 cm3-ig 95 000 Ft/db

3. 126–500 cm3-ig 135 000 Ft/db

4. 501–900 cm3-ig 180 000 Ft/db

5. 901 cm3-től 230 000 Ft/db

A gépjármű e  törvény szerinti kategóriába sorolását, továbbá a  gépjármű műszaki és környezetvédelmi osztályba 
sorolási adatait a  közlekedési hatóság a  forgalomba helyezés engedélyezésének eljárásában állapítja meg, és 
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 1. számú melléklet II. részében 
meghatározott Műszaki adatlapon rögzíti.”

Az Országos Betétbiztosítási Alap közleménye
a Díjfizetési Szabályzat közzétételéről

 1. Csatlakozási díj
Az Alaphoz való csatlakozás feltételeit és a csatlakozási díj megfizetésének szabályait az OBA Tagi Szabályzat 
tartalmazza.

 2. Éves biztosítási díj
2.1.  Az éves biztosítási díj alapja a 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban Hpt.) 234. § (1) bekezdése szerint 

a hitelintézet tárgyévet megelőző gazdasági év december 31-ei auditált és közgyűlés által elfogadott 
mérlegében kimutatott, az Alap által biztosított betétállomány összegéből a kártalanítási kötelezettség alá 
eső rész (100  ezer eurónak megfelelő összeg forintban), melybe a Hpt. 304/C. § (1) bekezdése értelmében 
beletartozik a hitelintézet által 2003. január 1. és 2015. július 2. között kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok (azaz a kötvények és a letéti jegyek) kártalanítási kötelezettség alá tartozó állománya is. 
Az  1996.  évi CXIII.  törvény hatálya alá tartozó lakás-takarékpénztárak esetében a Hpt. 234. § (1) bekezdése 
szempontjából figyelembe veendő betétállomány alatt a 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében 
foglaltak szerint teljesített betétbefizetések és azok szerződéses kamatainak kártalanítási kötelezettség alá 
tartozó összege értendő. 

 A biztosítási díj alapjának meghatározása céljából az OBA a tagintézetek részére a tárgyév május 20-ig az ERA 
rendszeren keresztül, továbbá az OBA honlapján (tagintézetek menü pont, azon belül díjfizetés) hozzáférhetővé 
teszi a díjbevallás kitöltéséhez szükséges dokumentumokat, úm. táblázat minta és kitöltési útmutató.

2.2.  Tekintettel arra, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153.§ (1) bekezdése szerint – összhangban a 
Hpt. 259. § (1) bekezdésével – a hitelintézeteknek a tárgyév mérleg fordulónapjától számított ötödik hónap 
utolsó napjáig kell auditált mérlegüket a cégbíróságnál letétbe helyezni, és a Magyar Nemzeti Banknak 
(a továbbiakban: MNB) megküldeni, ezért a tárgyév január 15-ei és április 15-ei befizetési kötelezettség 
időpontjában a tagintézet biztosítási díjelőleget fizet.

2.3.  A tárgyévben alakult, illetve már korábban is működő, de az Alaphoz a hatályos törvények szerint csak a 
díjfizetés évében csatlakozó (továbbiakban: taggá vált) hitelintézetek betétgyűjtési tevékenységük kezdetétől 
a Hpt. 234. § (5) bekezdése értelmében időarányos biztosítási díjat kötelesek fizetni. A szeptember 30-a előtt 
alakult, vagy taggá vált hitelintézet által fizetendő díj alapja a tárgyév szeptember 30-ai, az Alap biztosítása 
alá eső betétállomány kártalanítási kötelezettség alá eső része. A díjfizetési kötelezettség bevallásának 
határideje a tárgyév október 31. napja. A díjfizetési kötelezettség teljesítésének határideje a tárgyév 
november 15. napja. A tárgyévben fizetendő díj összege az általános szabályok szerint megállapított éves díj 
háromszázhatvanötödének és az Alap által biztosított napok számának szorzata. A tárgyévet követő év első 
két negyedévében fizetendő díjelőleg a tárgyév szeptember 30-ai betétállomány alapján megállapított éves 
díj egynegyed része negyedévenként.

2.4.  A szeptember 30-a után alakult, illetve taggá vált hitelintézet által fizetendő díj alapja a tárgyév december 31-ei, 
az Alap biztosítása alá eső betétállomány kártalanítási kötelezettség alá eső része. A díjfizetési kötelezettség 
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bevallásának határideje a következő év január 31. napja. A díjfizetési kötelezettség teljesítésének határideje 
a következő év február 15. napja. Az ezen időpontban fizetendő díjösszeg az előző bekezdésben írtaknak 
megfelelően kiszámított szorzat. Ugyanezen időpontban esedékes az általános szabályok szerint megállapított 
– a tevékenység megkezdését követő évre fizetendő - díjelőleg első részlete.

2.5. Tagintézetek összeolvadását, beolvadását, kiválását, valamint tagintézet betétállományának átruházását 
követően az általános szabály az, hogy az érintett betétállomány után az a tagintézet köteles megfizetni az 
éves biztosítási díjat (díjelőleget, díjrészletet), amelynek a díjbevallás alapjául szolgáló mérlegében szerepel 
a betétállomány az említett eljárásokat követően. Betétállomány részleges átruházása, valamint kiválás 
esetén ezt az Alap azonban csak akkor tudja kiszámlázni és a fizetést teljesítettként elfogadni, ha az érintett 
hitelintézetek egybehangzó nyilatkozatot nyújtanak be az átadott betétállománynak az átruházást, kiválást 
megelőző év december 31-i teljes összegéről, ezen belül az Alap által biztosított betétek összegéről, az ez után 
fizetendő díj összegéről, valamint arról, hogy ezt az összeget az átvevő hitelintézet fizeti meg. Ennek hiányában 
az Alap a hitelintézetek által korábban készített és rendelkezésére álló érvényes díjbevallás alapján számláz.

 Amennyiben nem tagintézet ruházza át a betétállományát (egészben vagy részlegesen) tagintézetre, 
úgy az átruházás megtörténtét követő 15 munkanapon belül a tagintézetnek nyilatkoznia kell az átvett 
betétállomány teljes összegéről, ezen belül az Alap által biztosított betétek összegéről (benne megbontva a 
kártalanítási kötelezettség alá eső részt), valamint az ez után fizetendő díj összegéről. Ebben az esetben az OBA 
az átvett betétállomány után járó díjat az átvétel napjától időarányosan állapítja meg és megküldi az átvevő 
tagintézetnek a következő díjbekérés alkalmával.

2.6.  A betétgyűjtésre vonatkozó tevékenységi engedély visszavonásával, visszaadásával, illetve a tagintézet 
kizárásával kapcsolatos szabályokat a Hpt. 32–35. §-ai, valamint a 239. § (2)–(3) bekezdése és a 234. §  
(10) bekezdése szabályozza. A tagintézet köteles a megfelelő dokumentumokat az Alap rendelkezésére 
bocsátani, a nyilvántartásaiba az Alapnak betekintést engedni. A már teljesített díjrészlet(ek)et, illetve annak 
időarányos részét a tagintézet nem igényelheti vissza.

2.7.  A hitelintézet tagsági viszonyának megszűnése esetén a volt tagintézet köteles megfizetni a betétállománya 
megszűnésének időpontját követően esedékes biztosítási díjrészletnek a betétállomány megszűnésének 
időpontjáig arányos részét, kivéve a tagintézet végelszámolását vagy felszámolását, valamint, ha a biztosítás 
hatálya alá tartozó betétek után más hitelintézet lesz díjfizetésre köteles. Ennek érdekében a betétállomány 
megszűnésének évében a volt tagintézetnek az általános szabályok szerint a díjbevallását el kell készítenie 
akkor is, ha annak határideje a tagsági viszony megszűnése után van.

 Ha a Magyarország területén székhellyel rendelkező hitelintézet külföldön fióktelepet létesít, az OBA – a 
Hpt. szabályai szerint – a fióktelepnél elhelyezett betéteket is biztosítja, vagyis a hitelintézetnek a fióktelep 
betétállománya után is biztosítási díjat kell fizetnie. Ha a fióktelep létesítésének helye szerinti ország szabályai 
nem teszik lehetővé, hogy a fióktelepre az Alap által nyújtott biztosítás terjedjen ki, akkor a hitelintézetnek az 
éves biztosítási díj alapját képező betétállományából levonandó a fióktelep által gyűjtött betétek összege.

 Ha Magyarország területén külföldi hitelintézet fióktelepet létesít, és a fióktelepnek a Hpt. 209. § (6) bekezdése 
alapján csatlakoznia kell az OBA-hoz, a fióktelep az általa gyűjtött betétállomány után köteles megfizetni az 
éves biztosítási díjat, a jelen Díjfizetési Szabályzat előírásainak megfelelően. Az adatszolgáltatás valódiságáért 
az anyabank felel.

2.10. A kiegészítő biztosításban részesülő fióktelep díjfizetésének szabályai:
 A székhely szerinti betétbiztosító által nem védett, de az OBA által biztosított betétek kártalanítási kötelezettség 

alá eső része a díjalap.
 Abban az esetben, ha az Alap által nyújtott kártalanítás összege magasabb, mint a küldő ország betétbiztosítási 

rendszere által fizetett legmagasabb összeg, akkor a betét összegének olyan mértéke díjalap, amilyen 
mértékben meghaladja a 214. § (1)–(3) bekezdése szerinti összeghatár a fióktelep székhelye szerinti ország 
betétbiztosítási rendszere által kifizethető legmagasabb összeget. 

 Az adatszolgáltatás valódiságáért az anyabank felel.
2.11. A tagintézetek által fizetendő éves díj megállapításának alapjául szolgáló díjkulcs a díjalap 0,175 százaléka. 

 3. A díjfizetés rendje
3.1.  Az éves díjfizetési, illetve díjelőleg-fizetési kötelezettség megállapítása – az emelt díj esetét kivéve – 

önbevalláson alapul, vagyis a tagintézetek maguk állapítják meg a normál díjfizetési kötelezettségüket.
3.2.  A biztosítási díjkulcs(ok) a Hpt. 234. § (1)–(2) bekezdése, illetve a jelen szabályzat 2.11. pontja alapján vannak 

megállapítva. Az egyes tagintézetekre vonatkozó díjfizetési kötelezettség összegét a 2.1. pontban említett 
díjbevallás megfelelő táblázata, valamint a kitöltési útmutató kapcsolódó része alapján a tagintézeteknek 
maguknak kell meghatározniuk.
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3.3.  A tagintézeteknek a tárgyévi díjalap és díjfizetési kötelezettség bevallásukat június 15-ig kell elkészíteniük és 
az Alap által meghatározott formában és módon benyújtaniuk.

3.4.  A tagintézet január 15-én és április 15-én biztosítási díjelőleget fizet, aminek összege megegyezik a tárgyévet 
megelőző év október 15-én fizetett díjrészlettel. A díjelőleg összegének megállapításakor figyelmen kívül 
hagyandó a tárgyévet megelőző évben megállapított emelt díj miatti díjösszeg-többlet. A díjelőleg fizetést 
nem szükséges előzetes díjalap bevallással alátámasztani. 

3.5.  A tárgyévre érvényes, az auditált mérlegadatok alapján és a díjkulcs (2.11. pont) figyelembe vételével 
kiszámított és bevallott biztosítási díj és a 3.4. pont szerint fizetett díjelőleg különbözete a III. negyedévre szóló 
(július 15-én esedékes) díjrészletet módosítja – növeli vagy csökkenti – a díjbevallás megfelelő táblázata és a 
kitöltési útmutató szerint. Ha a 3.4. pont szerint fizetett díjelőleg nagyobb a tárgyévre érvényes adatok alapján 
számított díjfizetési kötelezettségnél, a különbözetet az Alap július 15-ig a tagintézetnek visszafizeti.

 A IV. negyedévben (október 15-ig) a tárgyévre számított díj negyedrészét kell fizetni. 
 Az 1000 Ft-ot meg nem haladó negyedéves díjfizetési kötelezettséget nem kell megfizetni, azt az Alap 

kerekítésként könyveli el. 
3.6.  Ha a tagintézet a díjfizetési kötelezettségének a Hpt. 234.§ (3) bekezdésében foglaltak szerinti határidőre nem 

tesz eleget, az Alap az alábbi intézkedéseket alkalmazza:
 3.6.1. Az Alap a késedelem első napjától késedelmi kamatot számít fel, amelynek mértéke a Ptk. 6:48. §-ában 

előírtaknak felel meg. Tizenöt napos fizetési késedelem után a Hpt. 237. § (1) bekezdésének megfelelően az 
Alap felszólítja a tagintézetet a mulasztás haladéktalan megszüntetésére és erről az MNB-t is tájékoztatja. 
A késedelmi kamatot az Alap a tárgynegyedév végén kiveti, megfizetése a tárgynegyedévet követő hónap 
15-ig – a következő díjfizetéssel (díjelőleg fizetéssel) együtt – esedékes. A késedelmi kamat egyszeri, legkisebb 
kivethető összege 1000 forint. 

 3.6.2. Negyvenöt napnál hosszabb fizetési késedelem esetén (a 3.6.1. pontban említett felszólítást követő 
harminc nap elteltével) a késedelmi kamat felszámításán felül az Alap – a Hpt. 237. § (2) bekezdése szerint – 
további intézkedéseket kezdeményez az MNB-nél.

3.7.  Valótlan vagy megtévesztő adatok közlése esetén – a Hpt. 237. § (1) és (2) bekezdése alapján – az Alap a 
tagintézet kizárását kezdeményezheti. 

3.8.  A tárgyévi bevallásokat a tagintézet csak a Díjbevallás újbóli elkészítésével módosíthatja (önrevízió). Az Alap 
az elévülés általános szabályai szerint fenntartja magának a tagintézeti bevallás felülbírálatára és új bevallás 
készíttetésére vonatkozó jogát. Nem minősül önrevíziónak a Díjbevallás módosítása, ha az a felügyeleti 
ellenőrzés megkezdését követően történt, vagy azt az Alap rendelte el.

3.9.  A hibás díjbevallás évében (tárgyév) lefolytatott önrevízió esetén az új bevallás alapján keletkező többletfizetési 
kötelezettséget késedelmi kamat nélkül fizetheti meg a tagintézet. 

 A tárgyévet követően lefolytatott önrevízió, valamint a nem önrevízió keretében készített új bevallás alapján 
felmerülő többletfizetési kötelezettség összege után a tagintézet az eredeti esedékességtől számítva a Ptk. 
6:48. §-a szerinti mindenkori késedelmi kamatot is köteles fizetni a 3.6.1. pontban meghatározott összeghatár 
figyelembe vételével.

 Az új díjbevallás alapján keletkező többletfizetési kötelezettség legkisebb kiszámlázott összege 1000 forint.  
3.10.  Az adatszolgáltatási kötelezettségét (díjbevallását) nem megfelelő minőségben és/vagy nem az előírt 

határidőre [Hpt. 234.§ (4) bekezdés] teljesítő tagintézetek esetében az Alap a Hpt. 237.§ (1) és (2) bekezdésében 
foglaltak szerint jár el. 

 4. Emelt díjfizetés
Az emelt díj a Hpt. 234. § (6) és (7) bekezdése alapján a tagintézet – 4.1. és 4.2. pontokban meghatározott – kockázatos 
tevékenységéhez kapcsolódó, a 2.11. pontban megállapított díjkulcs(ok) alapján kiszámított normál díjon felül 
fizetendő díj.
4.1.
a) Az Alap Igazgatótanácsa – a 4.3. a) pontban meghatározott mértékű – emelt díjfizetési kötelezettséget ír elő 

azon tagintézet számára, amely az alábbi feltételek valamelyikének nem felel meg:
 – A Hpt. 80. § (1) bekezdése szerinti saját tőke követelmény.
 –A Hpt. 79. § (2) bekezdése a) pontja szerinti szavatoló tőke követelmény.
 – A Hpt. 79. § (2) bekezdése b) pontja szerinti többlettőke-követelmény. 
 A tőkekövetelménynek való meg nem felelést az Alap az MNB-től kapott, a negyedévi adatokra vonatkozó 

információ alapján állapítja meg.
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b) Mentesül az emelt díjfizetés alól a tagintézet, ha:
 (i) a mérési időpontot megelőző hat hónapon belül hatályba lépett, a hitelintézetek prudens működését 

szabályozó, közvetlenül a hitelintézetek tőkekövetelményét érintő jogszabályváltozás miatt a mérési 
időpontban a jogszabályváltozás hatálya alá tartozó tagintézetek többsége nem felel meg a Hpt. 80. §  
(1) bekezdésében, 79. § (2) bekezdés a) pontjában, illetve a 79. § (2) bekezdése b) pontjában meghatározott 
tőkekövetelmény bármelyikének, és a hiányt az adott tagintézet – a mérési időponttól számított – három 
hónapon belül, vagy ha jogszabály eltérő időpontot állapít meg a rendezésre, akkor a jogszabály által 
megállapított határidőn belül – rendezi. Vagy

 (ii) az MNB a tagintézet számára a mérési időpontot megelőző három hónapon belül többlettőke követelményt 
írt elő, és a tagintézet ezen többlettőke megfelelési követelménynek a mérési időponttól számított három 
hónapon belül – vagy, ha az MNB eltérő határidőt szab a megfelelésre, akkor az MNB által előírt határidőn 
belül – eleget tesz.

 A fenti (i) és (ii) pontban a hiánynak a tagintézet általi rendezésével egy tekintet alá esik, ha azt a rendezésre 
nyitva álló időtartamon belül a tagintézet tulajdonosai, vagy ha a tagintézet a szövetkezeti hitelintézetek 
integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény szerinti 
Integrációs Szervezet tagja, akkor a Szervezet teszi meg.

4.2.  Az Alap Igazgatótanácsa – a 4.3. b) pont szerinti mértékű – emelt díjat szabhat ki továbbá arra a tagintézetre, 
amellyel szemben az MNB a Hpt. 189–192. §-ában meghatározott kivételes intézkedés alkalmazását írta elő. 
Az Alap Igazgatótanácsa a kivételes intézkedés MNB általi alkalmazását megalapozó kockázatos tevékenység 
értékelése alapján dönt az emelt díjfizetésről.

4.3. A normál díjon felül – figyelemmel a Hpt. 234. § (7) bekezdésében meghatározott maximális mértékre – a 
tárgyévben fizetendő emelt díj mértéke a következő:

Feltétel
Emelés mértéke az éves normál díj 

százalékában

a) a tagintézet nem felel meg a saját tőke, a szavatoló tőke, 
vagy – az MNB által előírt – többlet-tőkekövetelménynek

a tőkekövetelmény előírt mértékétől 
történő eltérés arányával megegyező 

mérték, két tizedes jegyre történő kerekítés 
pontosságával

b) Az MNB által alkalmazott kivételes intézkedéstől függően:

1.
1.1. a Hpt. 189. § (1) bekezdés aa)–ab) pontja szerinti kivételes 
intézkedés esetén
1.2. a Hpt. 189. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kivételes 
intézkedés esetén
1.3. a Hpt. 189. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti kivételes 
intézkedés esetén

25

2.
2.1. az 1. pontban meghatározott kivételes intézkedések 
közül kettő, vagy több egyidejűleg történő alkalmazása 
esetén
2.2. a Hpt. 191. § (1) bekezdése szerinti kivételes intézkedés 
esetén
2.3. a Hpt. 192. §-a szerinti kivételes intézkedés esetén

50

3.
3.1. a Hpt. 189. § (1) bekezdés ba)–bc) pontja szerinti 
kivételes intézkedés esetén
3.2. a Hpt. 189. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kivételes 
intézkedés esetén

75

4. a 3. pontban meghatározott kivételes intézkedések 
együttes, vagy más kivételes intézkedéssel egyidejűleg 
történő alkalmazása esetén

100
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4.4.  Az emelt díj éven belüli részidőszakra is kivethető, de ez a részidőszak nem lehet rövidebb egy negyedévnél. 
Az emelt díjfizetési kötelezettség legkisebb kivethető összege 10 000 forint. 

4.5. A 4.1. és a 4.2. pont szerinti emelt díjfizetési kötelezettség megállapítására vonatkozó javaslatról az Alap 
ügyvezető igazgatója a Hpt. 234. § (6) bekezdés b) pontja alapján értesíti az érintett tagintézetet. A tagintézet 
az értesítés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül észrevételt tehet. Az észrevételt – indoklással – az 
Alap ügyvezető igazgatójához kell – a fenti határidőn belüli kézhezvétellel – benyújtani. Az Alap a határidő 
leteltét követően az emelt díjfizetésre vonatkozó javaslatot, valamint – amennyiben érkezett ilyen – az érintett 
tagintézet észrevételeit előzetes véleményezésre az MNB-nek megküldi. Az MNB előzetes véleménye, valamint 
az érintett tagintézet észrevétele alapján az Alap Igazgatótanácsa dönt az emelt díj kivetéséről. A döntésről az 
Alap a tagintézetet kiértesíti. 

4.6.  Emelt díjfizetés az év folyamán bármikor elrendelhető.
4.9  Nem köteles az emelt díjat a tagintézet attól a negyedévtől kezdődően időarányosan megfizetni, amelyet 

megelőző negyedévtől betéteket már nem fogad el. Az ezen időpontig megfizetett emelt díjat a tagintézet 
nem követelheti vissza.

 5. Díjfizetési kötelezettség teljesítése
5.1. A díjelőleget, a biztosítási díjat, valamint az emelt díjat az Alap MNB-nél vezetett 19017004-00220246 számú 

számlájára kell átutalni oly módon, hogy az a tárgynegyedév első hónapjának 15. napján, illetve emelt díj 
esetén a számlában megadott határidőig a bankszámlán jóváírásra kerüljön.

5.2. A díjakat forintra kerekítve (a kerekítés általános szabályai szerint) kell befizetni. 
5.3. A késedelmi kamat akkor is megilleti az Alapot, ha a díj átutalása még a felszólítást megelőzően, de már a 

törvényes határidőn túl történik meg. 
5.4. Az Alap a díjakról díjfizetési értesítőt, a díjfizetés késedelme esetén pedig késedelmi kamat értesítőt küld. 

 6. Éves díjfizetés elszámolása
6.1. Év végén a tagintézetek által a tárgyévben befizetett biztosítási díjak elszámolásáról az Alap egyenlegközlő 

levelet küld elektronikus formában.
6.2. A tagintézet bevallásában (a díjbevallás évében lefolytatott önrevízió alapján készített új bevallásban) szereplő 

összeget meghaladó túlfizetése esetén, ha annak összege meghaladja az 1000 Ft-ot, az Alap legkésőbb a 
tárgyév december 31-ig díjmentesen visszautalja a túlfizetést. Az 1000 Ft-ot el nem érő túlfizetést az Alap 
kerekítésként tudja be.

 7. Egyéb információk
7.1. Az Alapba e szabályzat alapján befizetett összegek a Hpt. 235. §-a értelmében egyéb ráfordításként számolandók 
el.
7.2. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 

sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 25. § 5. pontja alapján a mérleg kiegészítő mellékletének 
tartalmaznia kell az Alapban való tagságot és hozzájárulás összegét. 

  Országos Betétbiztosítási Alap
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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: 795-2721; fax: 
795-0295.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. Fax: 266-5099.
Az egyéb címekre küldött megrendelés csak kerülő úton jut 

el a szerkesztőségbe, ezért megjelenése felesleges késedelmet 
szenvedhet.

Felhívjuk figyelmüket továbbá arra, hogy a bélyegző (irat) 
érvénytelenné nyilvánításának napját minden esetben közöljék, 
mert ennek hiányában kénytelenek vagyunk a 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 bélyegző

CIB Bank Zrt. 403

sorszámú szigorú számadásos sorszámos bélyegzőjét 
elveszett, használata 2015. november 12-től érvénytelen.

Érvénytelenített iratok 
(alfabetikus sorrendben)

Az Allianz Hungária Zrt. bejelentése:

2355151–2355200 (Révész Ágnes)

sorszámú átvételi elismervény használata 2015. december 
8-tól érvénytelen.

*

A Betörésvédelem Kft. (1046 Budapest, Székpatak utca 9.)
bejelentései:

IH4EA4221151–4221200

sorszámú számlatömböt eltulajdonították, használata 2015. 
november 4-től érvénytelen;

és

IH4EA4221201–4221250

sorszámú számlatömböt (utoljára kiállított számla sorszáma: 
4221228) eltulajdonították, használata 2015. november 4-től 
érvénytelen.

*

A Komplexbetörésvédelem Kft. (1046 Budapest, Székpatak utca 9.) 
bejelentései:

IH4EA4221101–4221150

sorszámú számlatömböt eltulajdonították (utoljára kiállított 
számla sorszáma: 4221142), használata 2015. november 4-től 
érvénytelen;

valamint

XG1EA1533501–1533550

sorszámú számlatömböt eltulajdonították (utoljára kiállított 
számla sorszáma: 1533511), használata 2015. november 4-től 
érvénytelen;

és

IH4SA1868751–1868800

sorszámú nyugtatömböt eltulajdonították (utoljára kiállított 
számla sorszáma: 1868777), használata 2015. november 4-től 
érvénytelen.

*

A Laborc Kft. (1037 Budapest, Laborc utca 25.) bejelentése:

AG7S-U066901–066950

sorszámú számlatömböt eltulajdonították (utoljára kiállított 
számla sorszáma: 066934), használata 2015. november 4-től 
érvénytelen.

*

A PREZÍDIUM Kft. (2451 Ercsi, Búzavirág u. 9. ) bejelentése:

NQ9ED 0751850–NQ9ED0751900

sorszámú számlatömböt eltulajdonították (utoljára kiállított 
számla sorszáma: 0751862), használata 2015. november 4-től 
érvénytelen.

*

Az UNIQUA Biztosító Zrt. bejelentése:

903401–450

sorszámú számlatömb elveszett, használata 2015. november 
19-től érvénytelen.

*

Vincze Tünde (3300 Eger, Egészségház utca 11. 2/19.) bejelentése:

CP3SA1731851–1731900

sorszámú számlatömb elveszett, használata 2015. március 
3-tól érvénytelen.
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2015. évi CLXXX. törvény
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és igazságügyi törvények 
módosításáról*

1. §  A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 141. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) Ha a  bíróság a  pert nem szünteti meg, az  ügyet érdemben tárgyalja, s ha a  tényállás már az  első tárgyaláson 
kideríthető, nyomban érdemben határoz. A  bíróság a  jelen lévő felek meghallgatása alapján megállapítja azokat 
az  adatokat is, amelyek a  végrehajtási eljárásban az  érdekelt azonosságának megállapításához szükségesek 
(természetes személy esetében születési hely, idő, anyja neve, lakóhely, munkahely, adóazonosító jel; gazdálkodó 
szervezet esetében székhely, nyilvántartási szám, adószám, a fizetési számla száma és a számlát vezető pénzforgalmi 
szolgáltató neve). Ha a bíróságnak a személyazonosság tekintetében kétsége merül fel, a fél által
a) a  személyazonosságának és lakcímének igazolása érdekében a  rendelkezésre bocsátott adatai nyilvántartási 
adatokkal való egyezőségéről, és
b) a  személyazonosságának igazolására alkalmas, bemutatott hatósági igazolványa és tartózkodásra jogosító 
okmánya nyilvántartási adatokkal való egyezőségéről és érvényességéről
elektronikus úton vagy az adatbázisok közvetlen elérésével is meggyőződhet.”

2. §  A Pp. 155/A. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az  Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárásának kezdeményezéséről a  bíróság végzéssel határoz, 
egyidejűleg a per tárgyalását felfüggeszti. A bíróság a végzésben meghatározza azt a kérdést, amely az Európai Bíróság 
előzetes döntését igényli, valamint – a feltett kérdés megválaszolásához szükséges mértékben – ismerteti a tényállást 
és az érintett magyar jogszabályokat. A bíróság végzését az Európai Bíróság számára való kézbesítéssel egyidejűleg 
tájékoztatásul megküldi az igazságügyért felelős miniszter részére is. Ha a bíróság az előzetes döntéshozatali eljárás 
kezdeményezésére irányuló kérelmet elutasítja, erről végzéssel határoz. A bíróság az elutasító döntését legkésőbb 
az eljárást befejező érdemi határozatában megindokolni köteles.
(3) Az előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményező végzés és az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére 
irányuló kérelem elutasításáról rendelkező végzés ellen nincs helye külön fellebbezésnek.”

3. §  A Pp. 173. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kihallgatás kezdetén a  tanútól meg kell kérdezni a  nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakóhelyét, 
valamint azt, hogy a felekkel milyen viszonyban van, s hogy ennek folytán vagy más okból nem elfogult-e. Ezekre 
a kérdésekre a tanú akkor is köteles válaszolni, ha egyébként a vallomástétel megtagadására jogosult. Ha a bíróság 
a tanú személyi adatainak zártan kezelését nem szüntette meg, vagy a tanú kérelmére azokat zártan kezeli, a tanú 
személyi adatait a személyazonosításra alkalmas iratok megtekintésével állapítja meg, írásban rögzíti és zártan kezeli. 
Ha a bíróságnak a személyazonosság tekintetében kétsége merül fel, a tanú által
a) a  személyazonosságának és lakcímének igazolása érdekében a  rendelkezésre bocsátott adatai nyilvántartási 
adatokkal való egyezőségéről, és
b) a  személyazonosságának igazolására alkalmas, bemutatott hatósági igazolványa, és tartózkodásra jogosító 
okmánya nyilvántartási adatokkal való egyezőségéről és érvényességéről
elektronikus úton vagy az adatbázisok közvetlen elérésével is meggyőződhet.”

4. §  A Pp. a következő 321/A. §-sal egészül ki:
„321/A.  § (1) A  XXVIII. Fejezet rendelkezéseit a  fizetési meghagyásos eljárást követő peres eljárásban 
2016. január 1. napjától ezen §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A kötelezett ellentmondását követően
a) az elektronikus kommunikációt választó jogosult vagy képviselője,
b) a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult,
c) jogi képviselővel eljáró jogosult esetén, a jogi képviselő
az ügyre vonatkozó részletes tényállításait és bizonyítékait, továbbá minden egyéb beadványt, okirati bizonyítékot 
kizárólag elektronikusan, a XXVIII. Fejezetben meghatározottak szerint terjeszthet elő.

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 17-i ülésnapján fogadta el.
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(3) Ha a  fizetési meghagyásos eljárást követő peres eljárásban a  kapcsolattartás a  jogosult részéről elektronikus 
úton történik, és a jogosult az ellentmondás előterjesztését követően az ügyre vonatkozó részletes tényállításait és 
bizonyítékait a bíróság részére nem elektronikus úton terjeszti elő, a bíróság a pert megszünteti.”

5. §  A Pp. XX. Fejezete a 340/A. §-t követően a következő alcímekkel egészül ki:
„Az elektronikus kapcsolattartás szabályai
340/B.  § (1) A  XXVIII. Fejezet rendelkezéseit a  közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben 
2016. január 1. napjától ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A  jogi képviselővel eljáró fél a  jogi képviselő teljes körű azonosítását biztosító és általános nyomtatványkitöltő 
(a továbbiakban: ÁNYK) űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével, a belföldi székhellyel rendelkező 
gazdálkodó szervezet a képviselő teljes körű azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás 
igénybevételével köteles benyújtani a  keresetlevelet a  330.  § (2)  bekezdésében foglaltak szerint az  elsőfokú 
közigazgatási határozatot hozó szervnél. A gazdálkodó szervezet – ha nem ügyvédi képviselettel jár el – az elektronikus 
benyújtás során a  képviselő személyének teljes körű azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtás támogatási 
szolgáltatás igénybevétele helyett, a gazdálkodó szervezet azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtás támogatási 
szolgáltatás igénybevételével is eljárhat, ha azzal rendelkezik; ez esetben a per folyamatban léte alatt, az elektronikus 
kapcsolattartás során ezt kell alkalmaznia.
(3) A  közigazgatási perben a  közigazgatási szerv a  330.  § (2)  bekezdése szerinti iratokat, továbbá minden egyéb 
beadványt, okirati bizonyítékot kizárólag elektronikusan nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is valamennyi hivatalos 
iratot elektronikusan kézbesíti a közigazgatási szervnek. A közigazgatási szerv – ha nem ügyvédi képviselettel jár el – 
az elektronikus benyújtás során a képviselő személyének teljes körű azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtás 
támogatási szolgáltatás igénybevétele helyett, a közigazgatási szerv azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtás 
támogatási szolgáltatás igénybevételével is eljárhat, ha azzal rendelkezik; ez esetben a per folyamatban léte alatt, 
az elektronikus kapcsolattartás során ezt kell alkalmaznia.
(4) Az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szerv köteles gondoskodni
a) a  felülvizsgálni kért határozat alapjául szolgáló ügy iratainak digitalizálásáról, ha a  keresetlevél elektronikusan 
került előterjesztésre,
b) a  hozzá benyújtott keresetlevél és a  mellékleteit képező papír alapú okiratok digitalizálásáról, valamint a  papír 
alapú okiratok megőrzéséről, továbbá a felülvizsgálni kért határozat alapjául szolgáló ügy iratainak digitalizálásáról, 
ha a keresetlevél papír alapon került előterjesztésre.
(5) A bíróság a felperessel való első kapcsolatfelvétel során papír alapon kézbesít. A kézbesítéssel egyidejűleg a bíróság 
felhívja a felperest arra, hogy ha elektronikus útra kötelezett, beadványait, okirati bizonyítékait kizárólag elektronikus 
úton nyújthatja be, és tájékoztatja a nem elektronikus úton történő benyújtás jogkövetkezményeiről.
(6) A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás során a közigazgatási szerv a 330. § (2) bekezdése 
szerinti iratokat, továbbá minden egyéb beadványt, okirati bizonyítékot megküldés helyett elektronikusan 
hozzáférhetővé teszi a bíróság számára, ha az ehhez szükséges informatikai feltételek rendelkezésre állnak.
A zártcélú távközlő hálózat útján történő meghallgatás szabályai
340/C.  § (1) A  XXVIII/A. Fejezet rendelkezéseit a  menedékjogról szóló törvény, valamint a  végrehajtásáról szóló 
kormányrendelet alapján indult bírósági felülvizsgálati eljárásokban ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Ha az  ügy sajátos körülményeire tekintettel a  meghallgatásra kerülő félnek a  személyazonossága igazolására 
alkalmas hatósági igazolványa vagy tartózkodásra jogosító okmánya nincs, a  tárgyalás kitűzött helyszínén 
tartózkodó, tárgyalást vezető elnök (bíró), illetve személyes meghallgatást lefolytató elnök (bíró), illetve bírósági titkár 
a meghallgatás kezdetén és a meghallgatás befejezésekor rögzíti a zártcélú távközlő hálózat útján meghallgatásra 
kerülő fél személyazonosságának igazolása érdekében közölt nevét, születési helyét, születési idejét és anyja nevét. 
A személyazonosítás részeként a közölt adatokat a bíróság összeveti a hatósági eljárásban közölt adatokkal.”

6. §  A Pp. XX/A. Fejezete a következő 341/J. §-sal egészül ki:
„341/J.  § (1) A  XXVIII. Fejezet rendelkezéseit a  birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perben  
2016. január 1. napjától az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Ha a  jogi képviselővel eljáró fél, illetve a  belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a  341/F.  § 
(2) bekezdése szerint jár el, a  jogi képviselővel eljáró fél a jogi képviselő teljes körű azonosítását biztosító és ÁNYK 
űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével, a  belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet 
a  képviselő teljes körű azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével 
köteles benyújtani a  keresetlevelet a  jegyzőnél. A  gazdálkodó szervezet – ha nem ügyvédi képviselettel jár el – 
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az elektronikus benyújtás során a képviselő személyének teljes körű azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtás 
támogatási szolgáltatás igénybevétele helyett, a gazdálkodó szervezet azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtás 
támogatási szolgáltatás igénybevételével is eljárhat, ha azzal rendelkezik; ez esetben a per folyamatban léte alatt, 
az elektronikus kapcsolattartás során ezt kell alkalmaznia.
(3) Ha a felperes a keresetlevelet a 341/F. § (2) bekezdése szerint a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőnél terjeszti 
elő, a birtokvédelmi határozatot hozó jegyző köteles gondoskodni
a) a határozat alapjául szolgáló ügy iratainak digitalizálásáról, ha a keresetlevél elektronikusan került előterjesztésre, és
b) a  hozzá benyújtott keresetlevél és a  mellékleteit képező papír alapú okiratok digitalizálásáról, valamint a  papír 
alapú okiratok megőrzéséről, továbbá a határozat alapjául szolgáló ügy iratainak digitalizálásáról, ha a keresetlevél 
papír alapon került előterjesztésre.
(4) Ha a felperes a keresetlevelet a perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz nyújtja be, a bíróság 
a 341/F. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti eljárása során hívja fel a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőt, hogy 
az iratokat digitalizált formában terjessze fel.
(5) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a bíróság a felperessel való első kapcsolatfelvétel során papír alapon 
kézbesít. A  kézbesítéssel egyidejűleg a  bíróság felhívja a  felperest arra, hogy ha elektronikus útra kötelezett, 
beadványait, okirati bizonyítékait kizárólag elektronikus úton nyújthatja be, és tájékoztatja a nem elektronikus úton 
történő benyújtás jogkövetkezményeiről.”

7. §  A Pp. 386/U. §-a és az azt megelőző alcím cím helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„Elektronikus kapcsolattartás
386/U. § (1) A perben a beadványokat és azok mellékletét elektronikus úton kell benyújtani. A nem elektronikus úton 
benyújtott beadványban foglalt nyilatkozat hatálytalan.
(2) A perben az elektronikus kapcsolattartásra a 394/C–394/M. §-t kell alkalmazni.
(3) Ha a  pert a  386/P.  § (4)  bekezdése alapján az  általános szabályok szerint kell lefolytatni, az  elektronikus 
kapcsolattartásra a XXVIII. Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni.”

8. §  A Pp. Hetedik Részének címe helyébe a következő rész cím lép:
„Az elektronikus kapcsolattartás alkalmazása és zártcélú távközlő hálózat igénybevétele a polgári 
perben”

9. §  A Pp. XXVIII. Fejezete a következő fejezet címmel egészül ki:
„Az elektronikus kapcsolattartás szabályai”

10. §  A Pp. XXVIII. Fejezete a 394/B. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:
„Elektronikus kapcsolattartás a féllel”

11. §  A Pp. 394/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A bíróság a fél részére papír alapon kézbesíti a bírósági iratot, ha a fél az eljárásban képviselője útján jár el és az iratot 
nem a képviselő, hanem a fél részére kell kézbesíteni, vagy a képviselő részére nem lehet kézbesíteni. A bíróság a felet 
tájékoztatja arról, hogy a bírósággal a kapcsolatot elektronikus úton is tarthatja. Ha a fél nem vállalja az elektronikus 
kézbesítést, de az elektronikus kézbesítés a másik fél számára kötelező vagy azt vállalta, akkor a bíróság a papír alapú 
okiratot benyújtó fél hivatalos iratait digitalizálja és elektronikusan kézbesíti a másik fél számára.”

12. §  A Pp. 394/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„394/C. § (1) A polgári perben – és ha törvény más polgári eljárás vonatkozásában előírja – 2016. január 1. napjától 
a következő rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2) A (10)–(12) bekezdésben foglalt kivétellel
a) a  belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet (e fejezet alkalmazásában a  továbbiakban: gazdálkodó 
szervezet) a  keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványát, okirati bizonyítékát kizárólag elektronikusan, 
a  képviselő személyének teljes körű azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás 
igénybevételével nyújthatja be a bírósághoz, és a képviselő részére a bíróság is elektronikusan kézbesít;
b) ha a  gazdálkodó szervezet az  eljárásban alperesként vesz részt, részére a  bíróság elektronikusan kézbesít, és 
a gazdálkodó szervezet a beadványait, okirati bizonyítékait kizárólag elektronikusan, a képviselő személyének teljes 
körű azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével nyújthatja be;
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c) ha a  fél jogi képviselővel jár el, a  jogi képviselő a  keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt, okirati 
bizonyítékot kizárólag elektronikusan a jogi képviselő személyének teljes körű azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap 
benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével nyújthatja be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít 
a jogi képviselő részére.
(3) A gazdálkodó szervezet – ha nem ügyvédi képviselettel jár el – a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt, 
okirati bizonyítékot a képviselő személyének teljes körű azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtás támogatási 
szolgáltatás igénybevétele helyett, a szervezet azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás 
igénybevételével is benyújthatja, ha azzal rendelkezik. Ebben az esetben a per folyamatban léte alatt, az elektronikus 
kapcsolattartás során ezt kell alkalmaznia.
(4) A  közigazgatási szerv akkor is, ha nem minősül gazdálkodó szervezetnek és ha nem közigazgatási perben jár 
el, a  keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt, okirati bizonyítékot kizárólag elektronikusan nyújthat 
be a  bírósághoz, és a  bíróság is valamennyi hivatalos iratot elektronikusan kézbesíti a  közigazgatási szervnek. 
A közigazgatási szerv – ha nem ügyvédi képviselettel jár el – az elektronikus benyújtás során a képviselő személyének 
teljes körű azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevétele helyett, 
a  közigazgatási szerv azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével is 
eljárhat; ez esetben a per folyamatban léte alatt, az elektronikus kapcsolattartás során ezt kell alkalmaznia.
(5) Az ügyész az e törvény szerinti, valamint azokban a perekben, amelyeket külön törvény alapján indít, vagy ellene 
indítanak, a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt, okirati bizonyítékot a Legfőbb Ügyészség azonosítását 
biztosító és ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével nyújtja be a bírósághoz, és a bíróság is 
elektronikusan kézbesít az ügyész részére.
(6) E  fejezet alkalmazásában jogi képviselőnek kell tekinteni a  73/C.  § (1) és (2)  bekezdésében meghatározott 
személyeket.
(7) E fejezet alkalmazásában a gazdálkodó szervezet képviselője a jogi képviselő. Ha a gazdálkodó szervezet nem jogi 
képviselővel jár el, a képviselő a törvényes vagy a szervezeti képviselő, egyéni vállalkozó esetében képviselőnek kell 
tekinteni magát az egyéni vállalkozót.
(8) Ha a  gazdálkodó szervezet képviselőjének képviseleti joga megszűnik, a  gazdálkodó szervezet új képviselője 
az első beadványa benyújtásával egyidejűleg igazolja képviseleti jogosultságát.
(9) A  fél, aki egyébként saját személyében elektronikus útra nem köteles a  jogi képviselet visszavonására irányuló 
nyilatkozatát elektronikusan és papír alapon is bejelentheti. Ha a fél a jogi képviselet visszavonását elektronikus úton 
jelenti be, úgy kell tekinteni, hogy a fél a 394/B. § (1) bekezdése szerinti elektronikus kapcsolattartást vállalja, akkor is, 
ha a továbbiakban nem kíván jogi képviselővel eljárni.
(10) A  jogi képviselővel eljáró, de egyébként saját személyében elektronikus útra nem köteles fél a  jogi képviselet 
visszavonására irányuló nyilatkozatát papír alapon is benyújthatja. A  jogi képviselet visszavonásával egyidejűleg 
a fél nyilatkozik arról, hogy a nyilatkozat benyújtását követően jogi képviselő igénybevételével vagy jogi képviselő 
nélkül jár el. Ha a fél a jogi képviselet visszavonását követően jogi képviselő igénybevételével jár el, a jogi képviselet 
visszavonásával egyidejűleg a  fél a  nyilatkozat benyújtását követően eljáró új jogi képviselő meghatalmazását 
csatolja. Az új jogi képviselő elektronikus elérhetőségének biztosítása érdekében – a fél nyilatkozatának a bírósághoz 
érkezését követő tizenöt napon belül – köteles a  bírósággal a  kapcsolatot elektronikus úton felvenni, amelynek 
során digitalizált meghatalmazását csatolja. A kapcsolatfelvétel elmulasztása esetén a bíróság az új jogi képviselőt 
pénzbírsággal sújtja.
(11) A  bíróság a  keresetlevelet az  alperesnek papír alapon kézbesíti. A  keresetlevél kézbesítésével egyidejűleg 
a bíróság felhívja az alperest arra, hogy ha elektronikus útra kötelezett, beadványait, okirati bizonyítékait kizárólag 
elektronikus úton nyújthatja be, és tájékoztatja a nem elektronikus úton történő benyújtás jogkövetkezményeiről. 
Az  58.  § (1)  bekezdésében szabályozott esetben a  fenti kötelezettségről való tájékoztatás a  perbehívót terheli 
a perbehívott irányába.
(12) Az eredetileg papír alapú okirati bizonyítékok elektronikus benyújtása alól kivételt jelent, ha a bizonyítási eljárásban 
az okirat papír alapú bemutatása, megtekintése szükséges. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha az eredetileg papír 
alapú bizonyítékok nagy mennyisége vagy sajátos alakja miatt azok digitalizálása aránytalan nehézséggel járna, 
vagy ha a papír alapú okirat valódisága vitás. A papír alapú benyújtást a bíróság hivatalból és a  fél indítványára is 
elrendelheti.”
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13. §  A Pp. 394/D. §-át megelőző alcím cím helyébe a következő alcím cím lép:
„Elektronikus kapcsolattartás a szakértővel”

14. §  A Pp. 394/D. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az igazságügyi szakértői névjegyzékben nem szereplő, szakértői tevékenységre külön jogszabályban feljogosított 
állami szerv, intézmény vagy szervezet az elektronikus kapcsolattartást vállalhatja az erre szolgáló elérhetőségének 
az  Országos Bírósági Hivatal részére történő megküldésével. Ha a  névjegyzékben nem szereplő, szakértői 
tevékenységre külön jogszabályban feljogosított állami szerv, intézmény, szervezet az elektronikus kapcsolattartást 
vállalja, elektronikus kapcsolattartása során az e fejezet szakértőkre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.”

15. §  A Pp. 394/E. §-át megelőző alcím cím helyébe a következő alcím cím lép:
„A bíróságok egymás közötti és a közigazgatási szervekkel, illetve más hatóságokkal történő 
elektronikus kapcsolattartása”

16. §  A Pp. 394/E. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  bíróságok egymás közötti és a  közigazgatási szervekkel, illetve más hatóságokkal történő elektronikus 
kapcsolattartása során 2016. január 1. napjától úgy kell eljárni, hogy a  bíróság a  hivatalos iratait másik bíróság, 
közigazgatási szerv vagy más hatóság részére kizárólag elektronikus úton kézbesíttetheti és a  másik bíróság, 
a közigazgatási szerv és más hatóság is elektronikusan kézbesít az azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtás 
támogatási szolgáltatás igénybevételével. Az  elektronikus kézbesíttetés alóli kivételt jelenti, ha a  bíróság által 
kézbesíttetni rendelt okirat papír alapú bemutatása, megtekintése szükséges; erre különösen akkor kerülhet sor, ha 
az eredetileg papír alapú bizonyítékok nagy mennyisége miatt azok digitalizálása aránytalan nehézséggel járna, vagy 
ha a papír alapú okirat valódisága vitás.”

17. §  A Pp. 394/G. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a polgári perben a kapcsolattartás elektronikus úton történik (321/A. §, 340/B. §, 341/J. §, 394/B–394/E. §), úgy 
arra a (2)–(10) bekezdésben és a 394/H–394/M. §-ban foglalt szabályokat is alkalmazni kell.
(2) Az Országos Bírósági Hivatal az erre szolgáló informatikai rendszer (a továbbiakban: az Országos Bírósági Hivatal 
rendszere) alkalmazásával biztosítja, hogy a  bírósággal kézbesítési szolgáltatást nyújtó rendszer (a  továbbiakban: 
kézbesítési rendszer) útján folyamatosan lehessen kapcsolatot tartani, és a bíróság, valamint
a) ha az  elektronikus kapcsolattartás kötelező, a  jogi képviselő, a  gazdálkodó szervezet, a  közigazgatási szerv, 
az ügyész, továbbá a jegyző,
b) ha az elektronikus kapcsolattartás választható és azt a fél, annak képviselője vagy a szakértő választja, a fél vagy 
képviselője, valamint a szakértő
[az a) és b)  pont a  továbbiakban együtt: elektronikus úton kapcsolatot tartó] közötti kapcsolattartás biztosítása 
céljából az Országos Bírósági Hivatal és a bíróság jogosult a hozzá érkezett adatok kezelésére.”

18. §  A Pp. 394/H. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A (8) bekezdésben szabályozott kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelem a 99/A. § (1) bekezdésében 
meghatározott határidőkön belül arra hivatkozással terjeszthető elő, hogy a kérelmező a kézbesítési tárhelyhez való 
kizárólagos hozzáférési jogosultságát önhibáján kívüli okból nem tudta gyakorolni.”

19. §  A Pp. „Az elektronikus kommunikáció szabályai” alcíme a következő 394/I–394/M. §-sal egészül ki:
„394/I. § (1) Ha a polgári perben a kapcsolattartás valamely fél részéről elektronikus úton történik, és az elektronikus 
úton kapcsolatot tartó beadványát nem elektronikus úton terjeszti elő, amennyiben e  törvény másként nem 
rendelkezik,
a) a bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítja,
b) az egyéb beadványban foglalt nyilatkozat hatálytalan és úgy kell tekinteni, hogy az elektronikus úton kapcsolatot 
tartó nyilatkozatot egyáltalán nem tesz.
(2) Ha a perben a kapcsolattartás elektronikus úton történik és az elektronikus úton kapcsolatot tartó a beadványát nem 
elektronikus úton terjeszti elő, az (1) bekezdés b) pontjában foglalt jogkövetkezményen felül a bíróság az elektronikus 
úton kapcsolatot tartót pénzbírsággal sújtja és számára a bírósági iratot papír alapon kézbesíti.
394/J. § (1) Az elektronikus úton kapcsolatot tartó köteles gondoskodni a keresetlevél és a beadvány mellékleteit 
képező papír alapú okiratok digitalizálásáról és a papír alapú okiratok megőrzéséről.
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(2) A  jogi képviselő elektronikus kapcsolattartás esetén a  keresetlevél vagy az  első, a  bírósághoz benyújtott 
beadvány mellékleteként csatolja az  általa elektronikus formába átalakított meghatalmazást. A  bíróság az  eredeti 
meghatalmazás bemutatására hívja fel a  jogi képviselőt az  egyezőség megállapítása érdekében, ha e  tekintetben 
alapos kétsége merül fel.
(3) E § alkalmazásában az okirat akkor tekinthető elektronikus okirati formába átalakítottnak, ha az okirat elektronikus 
másolatának képe megegyezik a papír alapú okiratéval.
(4) Azt, hogy a keresetlevél és a beadvány elektronikus benyújtására szolgáló, e törvényben és külön jogszabályban 
meghatározott módokat és technikai eszközöket jogszerűen alkalmazzák, vélelmezni kell.
(5) Ha a perben a kapcsolattartás elektronikus úton történik, a határidő elmulasztásának következményeit nem lehet 
alkalmazni, ha a bírósághoz intézett beadványt legkésőbb a határidő utolsó napján elektronikus úton az informatikai 
követelményeknek megfelelően előterjesztették.
394/K.  § A  papír alapú okiratok – jogszabályban meghatározott módon történő – digitalizálására a  bíróságnak öt 
munkanap áll rendelkezésére. Az  iratok digitalizálásához szükséges időt – legfeljebb azonban öt munkanapot – 
a határidő számítása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.
394/L. § Ha a képviselet ellátására jogszabály szerint több személy is jogosult – és az elektronikus kapcsolattartás 
nem a gazdálkodó szervezet, illetve közigazgatási szerv azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtás támogatási 
szolgáltatás igénybevételével történik – a keresetlevélhez, illetve az első elektronikus úton benyújtott beadványhoz 
csatolni kell valamennyi személy közös nyilatkozatát arról, hogy
a) hozzájárul, hogy a keresetlevelet, illetve a beadványt a benyújtó személy teljes körű azonosítását biztosító és ÁNYK 
űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével nyújtják be,
b) tudomásul veszi, hogy szabályszerű kézbesítésnek minősül a  bírósági iratnak a  benyújtó személy kézbesítési 
tárhelyére történő kézbesítése.
394/M. § (1) A keresetlevelet, a beadványt, valamint az okirati bizonyítékot a kézbesítési rendszer által befogadható 
méretben kell benyújtani. A  befogadható méretre vonatkozó adatokat az  Országos Bírósági Hivatal a  honlapon 
közzéteszi.
(2) Ha a keresetlevél, a beadvány vagy az okirat, illetve ezek együttes mérete a kézbesítési rendszer által befogadható 
méretet meghaladja, a beadványt több, a kézbesítési rendszer által befogadható méretű részletben kell benyújtani. 
Az  egyes részletekhez tartozó űrlapokon meg kell jelölni, hogy a  beadvány összesen hány részletből áll, továbbá 
az adott részlet sorszámát. Az űrlapokból a részletek összetartozásának egyértelműen ki kell tűnnie.
(3) A keresetlevél vagy a beadvány (2) bekezdés szerinti valamennyi részletének feltöltése esetén az utolsó részlethez 
kapott befogadás-visszaigazolásban megjelölt időpontban kell a  keresetlevelet vagy a  beadványt a  bírósághoz 
megérkezettnek tekinteni.”

20. §  A Pp. Hetedik Része a következő XXVIII/A. Fejezettel egészül ki:
„XXVIII/A. FEJEZET
A ZÁRTCÉLÚ TÁVKÖZLŐ HÁLÓZAT IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI
394/N. § (1) A bíróság a fél indítványára vagy hivatalból végzéssel elrendelheti, hogy a fél és más perbeli személy, 
valamint a  szakértő meghallgatására, illetve a  tanú kihallgatására zártcélú távközlő hálózat útján kerüljön sor, ha 
célszerűnek látszik – különösen, ha az az eljárás lefolytatását meggyorsítja –, vagy a meghallgatás, illetve a kihallgatás 
(e fejezetben a továbbiakban együtt: meghallgatás) a tárgyalás, illetve a személyes meghallgatás kitűzött helyszínén 
jelentős nehézséggel vagy aránytalanul nagy költségtöbblettel járna.
(2) A  zártcélú távközlő hálózat útján történő meghallgatás során a  tárgyalás, illetve a  személyes meghallgatás 
kitűzött helyszíne és a  zártcélú távközlő hálózat útján történő meghallgatás helyszíne között az  összeköttetés 
közvetlenségét a mozgóképet és a hangot egyidejűleg továbbító készülék biztosítja. A zártcélú távközlő hálózat útján 
történő meghallgatásra sor kerülhet a tárgyalás, illetve a személyes meghallgatás kitűzött helyszíne és több egyéb 
zártcélú távközlő hálózat útján történő meghallgatási helyszín igénybevételével is, ha azok közvetlen összeköttetése 
biztosítható. A zártcélú távközlő hálózat útján történő meghallgatáshoz a helyiséget bíróság vagy egyéb – a zártcélú 
távközlő hálózat működésének biztosításához szükséges feltételekkel rendelkező – szerv bocsátja rendelkezésre.
(3) A  zártcélú távközlő hálózat útján történő meghallgatás iránti kérelem tárgyában hozott végzéssel szemben 
nincs helye fellebbezésnek. A  zártcélú távközlő hálózat útján történő meghallgatást elrendelő végzést a  bíróság 
a tárgyalásra, illetve a személyes meghallgatásra szóló idézéssel együtt kézbesíti azoknak, akik a tárgyalásra, illetve 
a személyes meghallgatásra megidézésre kerülnek. A zártcélú távközlő hálózat útján történő meghallgatást elrendelő 
végzést a bíróság haladéktalanul megküldi a zártcélú távközlő hálózat útján történő meghallgatáshoz elkülönített 
helyiséget biztosító bíróságnak, illetve egyéb szervnek.
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394/O.  § (1) A  zártcélú távközlő hálózat útján meghallgatásra kerülő személynek – a  bíróság vagy az  egyéb szerv 
épületében – az erre a célra kialakított helyiségben kell megjelennie és a meghallgatás ideje alatt jelen lennie.
(2) A  zártcélú távközlő hálózat útján történő meghallgatás esetén a  tárgyalás nyilvánosságára vonatkozó 
rendelkezéseket azzal kell alkalmazni, hogy a nyilvánosságot a tárgyalás kitűzött helyszínén kell biztosítani. A zártcélú 
távközlő hálózat útján történő meghallgatásra kialakított helyiségben
a) a meghallgatásra kerülő személy,
b) az, akinek a jelenlétét a meghallgatott személyéhez kapcsolódóan a tárgyaláson, illetve a személyes meghallgatáson 
a törvény lehetővé, illetve kötelezővé teszi (különösen a képviselő, az ügygondnok, a törvényes képviselő, a tolmács),
c) a zártcélú távközlő hálózat útján történő meghallgatást biztosító technikai eszközök működését biztosító, kezelő 
személy
lehet jelen.
(3) A zártcélú távközlő hálózat útján meghallgatásra kerülő személy személyazonosságát a tárgyalást vezető elnök 
(bíró), illetve a személyes meghallgatást lefolytató elnök (bíró) – ha a személyes meghallgatást bírósági titkár folytatja 
le, úgy a bírósági titkár – állapítja meg. Az elnök (bíró), illetve bírósági titkár állapítja meg azt is, hogy a zártcélú távközlő 
hálózat útján történő meghallgatásra kialakított helyiségben csak olyan személyek tartózkodnak, akiknek a jelenlétét 
a törvény lehetővé teszi, továbbá, hogy a meghallgatott személy nincs korlátozva eljárási jogainak gyakorlásában.
(4) A zártcélú távközlő hálózat útján meghallgatásra kerülő személy személyazonosságának igazolása az általa
a) a személyazonosságának és lakcímének igazolása érdekében rendelkezésre bocsátott adatai alapján és
b) a  személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolványa vagy tartózkodásra jogosító okmánya képi 
adatátvitellel történő bemutatásával
történik.
(5) A bíróság a zártcélú távközlő hálózat útján meghallgatásra kerülő személy által
a) a  személyazonosságának és lakcímének igazolása érdekében a  rendelkezésre bocsátott adatai nyilvántartási 
adatokkal való egyezőségéről, és
b) a  személyazonosságának igazolására alkalmas, bemutatott hatósági igazolványa és tartózkodásra jogosító 
okmánya nyilvántartási adatokkal való egyezőségéről és érvényességéről
elektronikus úton, vagy az adatbázisok közvetlen elérésével is meggyőződik.
(6) A  meghallgatás megkezdésekor az  elnök (bíró), illetve ha a  személyes meghallgatást bírósági titkár folytatja 
le, a bírósági titkár tájékoztatja a zártcélú távközlő hálózat útján meghallgatott személyt, hogy a meghallgatására 
zártcélú távközlő hálózat útján kerül sor.
(7) A zártcélú távközlő hálózat útján történő meghallgatás során biztosítani kell, hogy a tárgyalás, illetve a személyes 
meghallgatás kitűzött helyszínén jelen lévő résztvevők láthassák a  zártcélú távközlő hálózat útján történő 
meghallgatásra kialakított helyiségben a meghallgatott személyt, valamint a meghallgatott személlyel egyidejűleg 
ott-tartózkodó valamennyi személyt. Biztosítani kell továbbá, hogy a  zártcélú távközlő hálózat útján történő 
meghallgatásra kialakított helyiségnek minden pontja látható legyen a tárgyalás, illetve a személyes meghallgatás 
kitűzött helyszínén jelenlévő elnök (bíró), illetve bírósági titkár számára. A  zártcélú távközlő hálózat útján történő 
meghallgatásra kialakított helyiségben tartózkodó meghallgatott személy részére is biztosítani kell, hogy követhesse 
a tárgyalás menetét.
394/P. § A zártcélú távközlő hálózat útján történő meghallgatás esetén a tárgyalásról, illetve személyes meghallgatásról 
készült jegyzőkönyvnek ki kell terjednie a  zártcélú távközlő hálózat útján történt meghallgatás lefolytatásának 
körülményei rögzítésére, feltüntetve a zártcélú távközlő hálózat útján történő meghallgatásra kialakított helyiségben 
jelen lévő személyeket.”

21. §  A Pp. 395. § (4) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy)
„k) a polgári eljárásban a tárgyalás (meghallgatás, kihallgatás) zártcélú távközlő hálózat útján történő megtartásának 
részletes szabályait – az  informatikáért felelős miniszterrel egyetértésben és az  Országos Bírósági Hivatal elnöke 
véleményének kikérésével – rendeletben határozza meg,”

22. §  A Pp. XXIX. Fejezete a következő 397/H. §-sal egészül ki:
„397/H. § (1) E törvénynek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és igazságügyi 
törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXX. törvénnyel megállapított rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt 
kivétellel – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
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(2) E  törvénynek a  polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és igazságügyi 
törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXX. törvénnyel megállapított
a) 23. § (1) bekezdés b) pontját, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és 
igazságügyi törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXX. törvény 23. § a) pontjának hatálybalépését követően 
indult perekben,
b) 321/A. §-át a 2016. január 1. napján és az azt követően indult fizetési meghagyásos eljárást követően perré alakult 
eljárásban,
c) 340/B. §-át a 2016. január 1. napján és az azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott határozat bírósági 
felülvizsgálata iránti perekben,
d) 341/J.  §-át a  2016. január 1. napján és az  azt követően indult jegyző előtti birtokvédelmi eljárás során hozott 
birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben,
e) 386/U. §-át a 2016. január 1. napján és az azt követően indult perekben,
f ) 394/C. §-át a 2016. január 1. napján és az azt követően indult perekben
kell alkalmazni.”

23. §  A Pp.
a) 23. § (1) bekezdés b) pontjában a „megtérítése iránt” szövegrész helyébe a „megtérítése, valamint a közhatalom 

gyakorlása során okozott személyiségi jogsértések miatti sérelemdíj megfizetése iránt” szöveg,
b) 394/F. §-át megelőző alcím címben a „kommunikáció” szövegrész helyébe a „kapcsolattartás” szöveg,
c) 394/F. § (1) bekezdésében az „e törvény elektronikus kommunikációt rendel” szövegrész helyébe az „e törvény 

elektronikus kapcsolattartást rendel” szöveg,
d) 394/G. § (3) bekezdésében az „a félnek” szövegrész helyébe az „az elektronikus úton kapcsolatot tartó részére” 

szöveg,
e) 394/G.  § (5)  bekezdésében a  „legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva” szövegrész 

helyébe a „legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva, vagy az  azonosításra visszavezetett 
dokumentumhitelesítés szolgáltatás igénybevételével” szöveg,

f ) 394/G. § (5) bekezdésében az „A fél” szövegrészek helyébe az „Az elektronikus úton kapcsolatot tartó” szöveg,
g) 394/G. § (5) és (6) bekezdésében az „A félnek” szövegrész helyébe az „Az elektronikus úton kapcsolatot tartónak” 

szöveg,
h) 394/G. § (5) bekezdésében és a 394/H. § (2), (4), (7) és (8) bekezdésében az „a fél” szövegrészek helyébe az „az 

elektronikus úton kapcsolatot tartó” szöveg,
i) 394/G.  § (6)  bekezdésében az „a félnek” szövegrész helyébe az „az elektronikus úton kapcsolatot tartónak” 

szöveg,
j) 394/H. § (2) bekezdésében a „Ha fél” szövegrész helyébe a „Ha az elektronikus úton kapcsolatot tartó” szöveg,
k) 394/H.  § (6) és (7)  bekezdésében az „A fél” szövegrész helyébe az „Az elektronikus úton kapcsolatot tartó” 

szöveg,
l) 394/H. § (9) bekezdésében az „a fél vagy képviselője” szövegrész helyébe az „az elektronikus úton kapcsolatot 

tartó” szöveg,
m) 394/H. § (9) bekezdésében az „a felet vagy képviselőjét” szövegrész helyébe az „az elektronikus úton kapcsolatot 

tartót” szöveg,
n) 394/H. § (9) bekezdésében az „azon szolgáltatását megszüntette” szövegrész helyébe az „azon szolgáltatását 

nem hozta létre vagy megszüntette” szöveg
lép.

24. § (1) Hatályát veszti a Pp.
a) 394/B. § (4) bekezdése,
b) 394/G. § (7) bekezdése.

 (2) Hatályát veszti a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
28/B.  § (3)  bekezdésében a „ ,  valamint a  hatóság döntésének bírósági felülvizsgálatával kapcsolatos eljárásban” 
szövegrész.

25. §  A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 12. §-a a következő (7)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha az  eljárás lefolytatására illetékes közjegyző az  eljárás lefolytatásában akadályoztatva van, köteles ezt 
–  az  akadályoztatás okának megjelölésével – a  székhelye szerinti területi közjegyzői kamara elnökének írásban 
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haladéktalanul bejelenteni. Ha a bejelentés alapos, a területi közjegyzői kamara elnöke a területi közjegyzői kamara 
területén székhellyel rendelkező közjegyzők közül kijelöli az  eljárás lefolytatásában akadályoztatott közjegyző 
helyett az eljárást lefolytató közjegyzőt. Ha a területi közjegyzői kamara elnöke a bejelentést alaptalannak ítéli, erről 
a  bejelentést tevő közjegyzőt értesíti. A  területi közjegyzői kamara elnökének döntése ellen jogorvoslatnak nincs 
helye.
(8) Ha a (7) bekezdés alapján az eljárás lefolytatására kijelölt közjegyző az eljárás lefolytatásában akadályoztatva van, 
a (7) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
(9) Ha a területi közjegyzői kamara illetékességi területére kinevezett valamennyi közjegyző – a területi közjegyzői 
kamara elnökének a  döntése szerint – az  eljárás lefolytatásában akadályoztatva van, az  eljáró közjegyzőt 
a magyarországi székhelyű közjegyzők közül a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke jelöli ki. E kijelölést – a (7) 
és (8) bekezdés szerinti döntésének a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke részére történő megküldésével – 
a területi közjegyzői kamara elnöke kezdeményezi. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökének döntése ellen 
jogorvoslatnak nincs helye.
(10) Ha a (9) bekezdés alapján az eljárás lefolytatására kijelölt közjegyző az eljárás lefolytatásában akadályoztatva van, 
a (7)–(9) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.”

26. §  A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngtv.) 8. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:
„(2) A  hatóság az  elektronikus úton benyújtott keresetlevelet az  ügy irataival és a  keresetlevélben foglaltakra 
vonatkozó nyilatkozatával együtt elektronikus úton három napon belül továbbítja a bírósághoz.
(3) A perben a beadványok benyújtása és a hivatalos iratok kézbesítése a Pp.-ben meghatározottak szerint, elektronikus 
úton történik.”

27. §  Az Ngtv. a következő 14. §-sal egészül ki:
„14.  § E  törvénynek a  polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és 
igazságügyi törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXX. törvénnyel megállapított 8.  § (2) és (3)  bekezdését  
a 2016. január 1. napján és az azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott határozat bírósági felülvizsgálata 
iránti perekben kell alkalmazni.”

28. §  A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény (a továbbiakban: Fmhtv.) 37. §-a a következő (4a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4a) A  közjegyző a  felhívást azzal a  figyelmeztetéssel is ellátja, hogy ha a  jogosult a  Pp. alapján elektronikus 
kapcsolattartásra köteles vagy a Pp. alapján az elektronikus kapcsolattartást választja, az ügyre vonatkozó részletes 
tényállításait, bizonyítékait, és minden további beadványát és okirati bizonyítékát kizárólag elektronikus úton 
nyújthatja be, továbbá az  illetéket elektronikusan vagy a  Magyar Államkincstár illeték-bevételi számlájára köteles 
megfizetni. A közjegyző a felhívásban tájékoztatja a jogosultat, hogy ha a kapcsolattartás a részéről a peres eljárásban 
elektronikusan történik, és
a) az ügyre vonatkozó részletes tényállításait és bizonyítékait nem elektronikus úton terjeszti elő, a bíróság a pert 
megszünteti,
b) az egyéb beadványait nem elektronikus úton terjeszti elő, az egyéb beadványban foglalt nyilatkozat hatálytalan és 
úgy kell tekinteni, hogy nyilatkozatot egyáltalán nem tesz.”

29. §  Az Fmhtv. 61. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) E törvénynek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és igazságügyi 
törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXX. törvénnyel megállapított 37.  § (4a)  bekezdését a  2016. január 1. 
napján és az azt követően indult ügyekben kell alkalmazni.”

30. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–6. § és a 8–24. § az e törvény kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (3) A 7. § és a 26–29. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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2015. évi CLXXXVI. törvény
a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról*

1. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

1. §  A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 332. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A  keresetlevél benyújtásának a  végrehajtásra nincs halasztó hatálya, a  felperes azonban a  keresetlevélben 
a  végrehajtás felfüggesztését kérheti. A  kérelemben valószínűsíteni kell a  (3)  bekezdés utolsó mondata szerinti 
feltételeket, és az ezt alátámasztó bizonyítékokat a keresetlevélhez csatolni kell. E kötelezettség elmulasztása esetén 
a bíróság a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet – hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – hivatalból elutasítja. 
A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb 
az  elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem foganatosítható, kivéve, ha a  hatóság a  határozatot végrehajtás 
felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánította.”

2. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

2. § (1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.  törvény (a  továbbiakban: Kkt.) 16/B. § (5) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(5) Az  auditor alapképzése és továbbképzése a  közlekedési hatóságnak történő, a  szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti bejelentés alapján végezhető.”

 (2) A Kkt. 18. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  (2)  bekezdés szerinti tanfolyami képzésben az  iskolavezető és a  szakoktató iskolavezetői és szakoktatói 
tevékenységét abban az esetben végezheti, ha a külön jogszabály szerinti feltételeknek megfelel, és a közlekedési 
hatóság engedélyezte iskolavezetői, illetve szakoktatói tevékenységét. A  járművezetők vizsgáztatását a  Kormány 
által rendeletben kijelölt, ezen feladatok ellátására alapított, kizárólagos állami tulajdonban álló nonprofit szervezet 
(a  továbbiakban: vizsgaközpont) végzi. A  közúti közlekedési szakemberek vizsgáinak szervezésében a  közlekedési 
hatóság által megbízott képző szerv közreműködhet. A vizsgáztatás során vizsgabiztosként csak olyan személy vehet 
részt, aki a tevékenység folytatására irányuló szándékát a közlekedési hatóságnak bejelentette, büntetlen előéletű, 
nem áll vizsgabiztosi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás vagy közúti járművezetéstől eltiltás 
hatálya alatt, valamint rendelkezik a miniszter rendeletében meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel az ott 
meghatározott egyéb feltételeknek.”

 (3) A Kkt. 18. §-a a következő (9b)–(9d) bekezdéssel egészül ki:
„(9b) A  közlekedési hatóság a  közúti közlekedési szakemberek részére kiállított, szakmai képesítés megszerzését 
tanúsító igazolásokról nyilvántartást vezet. A  nyilvántartás – a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 
folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl – tartalmazza a következő adatokat:
a) természetes személyazonosító adatok,
b) a képesítéssel rendelkező lakcíme és elérhetőségei (értesítési cím, telefonszám, e-mail cím),
c) továbbképzésen történt részvétel időpontja,
d) képesítő okmány száma, a kiadás dátuma,
e) a nyilvántartást vezető közlekedési hatóság megnevezése,
f ) a nyilvántartásba vétel száma, időpontja,
(9c) A  (9b)  bekezdés szerinti nyilvántartás c)–f )  pontjában szereplő adatok vonatkozásában közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak minősül.
(9d) A nyilvántartás adatai közül a szakmai képesítéssel rendelkezők családi neve és utóneve, születési családi neve 
és utóneve, a nyilvántartást vezető közlekedési hatóság megnevezése és a képesítő okmány száma, a kiadás dátuma 
nyilvánosak.”

 (4) A Kkt. 18. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Az iskolavezetői és a szakoktatói tevékenység végzésére jogosító engedélyt a közlekedési hatóság visszavonja, 
a vizsgabiztosi tevékenység folytatását megtiltja, és az iskolavezetőt, a szakoktatót, a vizsgabiztost a névjegyzékből 
törli, ha:
a) az engedélyezés vagy a bejelentés feltételei nem állnak fenn,

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. november 17-i ülésnapján fogadta el.
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b) nem rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel,
c) kötelező továbbképzésen nem vett részt vagy nem tett sikeres vizsgát,
d) a névjegyzékbe felvett személy elhalálozott,
e) a névjegyzékbe felvett személy ezt kérelmezi, vagy
f ) az  iskolavezetői, a  szakoktatói és a  vizsgabiztosi tevékenységre – a  közúti járművezetők és a  közúti közlekedési 
szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló rendeletben – meghatározott 
rendelkezéseket súlyosan vagy ismételten megsérti.”

 (5) A Kkt. 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  közlekedési hatóságnál a  díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a  saját számlás áruszállítási, valamint 
az  autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a  saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá 
az  ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló kormányrendeletben meghatározott árufuvarozásra és 
személygépkocsival, autóbusszal végzett személyszállításra vonatkozó engedélyek kiadásával, módosításával és 
visszavonásával kapcsolatos ügyekben – ha kormányrendelet ettől eltérően nem rendelkezik – a kérelem elektronikus 
úton nem terjeszthető elő.”

 (6) A Kkt. 20. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) A  közúti forgalomban történő ellenőrzés során, ha az  (1)  bekezdés a), b), k) vagy m)  pontjában, illetve 
a  (11) bekezdés c) pontja szerinti ellenőrzés során az  (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott szabályszegést 
elkövető személye a helyszínen megállapítást nyer, a hatóság eljáró tagja határozathozatal nélkül szabja ki a bírságot 
és döntését közli az elkövetővel. Ha az elkövető a jogsértés tényét nem vitatja, a döntéssel szemben fellebbezésnek 
nincs helye, amelyről az ügyfelet a helyszínen tájékoztatni kell.”

 (7) A Kkt. 20. § (11) bekezdés a) pont aa)–ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Magyarország területén magyar vagy külföldi rendszámú közúti jármű közlekedésére, valamint a közúti járművel végzett 
áru-, illetve személyszállítási tevékenységre vonatkozó az (1) bekezdés szerinti rendelkezések megtartását
a) belföldi forgalomban közlekedő jármű esetén]
„aa) a közlekedési hatóság, a rendőrség, és a vámhatóság,
ab) az (1) bekezdés h) pontjában a megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó 
járművek közúti közlekedésének tekintetében a  közlekedési hatósági jogkörben a  Kormány rendeletében 
meghatározott közút kezelője is,”
[jogosult együtt vagy önállóan ellenőrizni. A közúti forgalomban közlekedő járműnek az (1) bekezdés c) és d) pontjában 
meghatározott ellenőrzésébe a munkaügyi hatóság is, a belföldi forgalomban közlekedő járműnek az (1) bekezdés a) és b), 
valamint f )–j) pontjában meghatározott ellenőrzésébe a vámhatóság is bevonható.]

 (8) A Kkt. 20. § (11) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Magyarország területén magyar vagy külföldi rendszámú közúti jármű közlekedésére, valamint a közúti járművel végzett 
áru-, illetve személyszállítási tevékenységre vonatkozó az (1) bekezdés szerinti rendelkezések megtartását]
„c) az üzemben tartó telephelyén, a fel-, át- és lerakóhelyeken, illetve más, az árukezelés céljából üzemeltetett területen
ca) a közlekedési hatóság, a rendőrség, és a vámhatóság,
cb) az (1) bekezdés c) és d) pontja tekintetében külön jogszabály alapján a munkaügyi hatóság is,”
[jogosult együtt vagy önállóan ellenőrizni. A közúti forgalomban közlekedő járműnek az (1) bekezdés c) és d) pontjában 
meghatározott ellenőrzésébe a munkaügyi hatóság is, a belföldi forgalomban közlekedő járműnek az (1) bekezdés a) és b), 
valamint f )–j) pontjában meghatározott ellenőrzésébe a vámhatóság is bevonható.]

 (9) A Kkt. 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A bírságolással kapcsolatos eljárás lefolytatására a Kormány által rendeletben kijelölt hatóság jogosult. A hatóság 
az (1) bekezdés a)–g) pontjában meghatározott szabályszegés miatt hozott határozatát az ügyfél részére az előírás 
megszegését követő 70  napon belül, az  (1)  bekezdés h)  pontjában meghatározott szabályszegés miatt hozott 
határozatát az  előírás megszegését követő 90  napon belül kézbesíti. A  21.  § (2)  bekezdése szerinti közigazgatási 
bírságot kiszabó, elsőfokú határozat meghozatala informatikai eszközzel, automatizált módon történhet. Automatizált 
egyedi döntésen a  kiadmányozásra jogosult aláírása és a  hatóság bélyegzőlenyomata is informatikai eszközzel 
rögzíthető, ha az aláírás és a bélyegzőlenyomat hitelességét a hatáskör gyakorlója egyedi döntésével hitelesítette.”

 (10) A Kkt. a következő 23/A. §-sal egészül ki:
„23/A. § (1) A közlekedési hatóság a közlekedési hatósági engedéllyel ellátott közúti járművek forgalomban tartásával 
kapcsolatosan keletkezett műszaki, környezetvédelmi, közlekedés biztonsági, javítási és karbantartási, gépjármű-
felelősségbiztosítási, a  használatra jellemző adatokról közúti jármű előéleti nyilvántartást vezet. A  nyilvántartás 
tartalmazza az adott közúti jármű
a) forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata alapján megállapított,
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b) közlekedésbiztonsági jellemzőit érintő javításával kapcsolatos,
c) a kötelező felelősség biztosítása alapján e törvény rendelkezései szerint keletkezett,
d) futásteljesítményével összefüggő, és
e) a hatósági engedélyben feltüntetett járműazonosító
adatokat.
(2) A  közútijármű-előéleti nyilvántartás adatai az  adatszolgáltatás céljának és jogalapjának igazolása nélkül 
nyilvánosan, közvetlenül elektronikus úton is lekérdezhetők.
(3) A  nyilvántartásban kezelt adatok a  Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra 
alkalmas módon, egyéb statisztikai, illetve tudományos kutatási célra – személyazonosításra alkalmatlan módon – 
átadhatók és felhasználhatók.”

 (11) A Kkt. 24/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  jármű időszakos vizsgálata során a  jármű műszaki megvizsgálását, illetve környezetvédelmi felülvizsgálatát 
a  közlekedési hatóság közszolgálati tisztviselője, illetve a  (2)  bekezdésben meghatározott tanúsító szervezettel 
foglalkoztatási jogviszonyban álló személy (a továbbiakban együtt: műszaki vizsgabiztos) végzi. Műszaki vizsgabiztosi 
tevékenységet az  folytathat, aki büntetlen előéletű, nem áll műszaki vizsgabiztosi tevékenység folytatását kizáró 
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, a műszaki vizsgabiztosi tevékenység folytatására irányuló szándékát a közlekedési 
hatóságnak a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint 
bejelentette, valamint rendelkezik a miniszter rendeletében meghatározott szakmai képesítésekkel, és megfelel az ott 
meghatározott egyéb feltételeknek. A  közlekedési hatóság által a  tevékenység folytatására jogosult személyekről 
vezetett közhiteles hatósági nyilvántartás tartalmazza a  vizsgabiztosi tevékenység végzésére jogosult személy 
természetes személyazonosító adatait.”

 (12) A Kkt. 42/A. §-a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a közút kezelője az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás iránti kérelem előterjesztésétől számított 21 napon belül 
nem nyilatkozik, akkor a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni.”

 (13) A Kkt. 46/J. §-sal egészül ki:
„46/J.  § A  típusvizsgáló engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a  típusvizsgálóval kötendő hatósági 
szerződés tartalmáról szóló kormányrendeletben meghatározott eljárásban az ügyintézési határidő 45 nap.”

3. §  A Kkt.
a) 18. § (9) bekezdésében az „iskolavezetői, a szakoktatói és a vizsgabiztosi tevékenység folytatásához engedéllyel 

rendelkezőkről” szövegrész helyébe az „iskolavezetői, a szakoktatói és a vizsgabiztosi tevékenység végzésére 
jogosultakról” szöveg,

b) 18. § (9) bekezdés b) pontjában az „engedélyes” szövegrész helyébe a „tevékenység végzésére jogosult” szöveg,
c) 18. § (10) bekezdésében az „engedéllyel rendelkezők” szövegrész helyébe a „tevékenység végzésére jogosultak” 

szöveg,
d) 21. § (4a) bekezdésében a „hat hónapon belül” szövegrész helyébe a „négy hónapon belül” szöveg,
e) 29. § (7) bekezdésében a „60 nap” szövegrész helyébe a „45 nap” szöveg,
f ) 48. § (3) bekezdés n) pontjában az „engedélyezésére” szövegrész helyébe a „bejelentésére” szöveg
lép.

4. §  Hatályát veszti a Kkt.
a) 16/B. § (3)–(4) és (6) bekezdése;
b) 18. § (14)–(16) bekezdése;
c) 19. § (7)–(9) bekezdése;
d) 20. § (11) bekezdésében az „ , a belföldi forgalomban közlekedő járműnek az (1) bekezdés a) és b), valamint 

f )–j) pontjában meghatározott ellenőrzésébe a vámhatóság is” szövegrész;
e) 24/A. § (7)–(9) bekezdése;
f ) 42/A. § (2) bekezdésében a „vagy a hozzájárulás iránti kérelem előterjesztésétől számított 30 napon belül nem 

nyilatkozik,” szövegrész,
g) 44. § (1) bekezdés g) pontja;
h) 47. § 22.10. pontja.
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3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

5. § (1) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(Az illetékkötelezettség akkor is fennáll, ha a hatóság)
„b) az  eljárást megszünteti, ide nem értve az  illeték meg nem fizetése címén történő megszüntetést, valamint ha 
az eljárás megszüntetésének oka az, hogy a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, vagy 
az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, 
vagy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan 
nem dönthető el, és törvény nem biztosít lehetőséget az eljárás felfüggesztésére;”

 (2) Az Itv. 33. § (2) bekezdés 5. pontja a következő h) alponttal egészül ki:
(Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetőleg kötelezettségek teljesítése, valamint a  társadalmi igazságosság 
előmozdítása érdekében a  mellékletben és a  külön jogszabályokban meghatározott illetékmentes eljárásokon felül 
tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások:
5. az anyakönyvi kivonat kiállítása az alábbi esetekben illetékmentes, ha)
„h) az apa adatait a születés anyakönyvezése után jegyezték be, és e bejegyzést követően az érdekelt részére első 
alkalommal”
(történik a kiállítása;)

 (3) Az Itv. 33. § (2) bekezdése a következő 48. ponttal egészül ki:
(Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetőleg kötelezettségek teljesítése, valamint a  társadalmi igazságosság 
előmozdítása érdekében a  mellékletben és a  külön jogszabályokban meghatározott illetékmentes eljárásokon felül 
tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások:)
„48. kizárólag a  hatóság jogszabálysértő, hibás vagy elmulasztott bejegyzése miatt kezdeményezett elsőfokú 
közigazgatási hatósági eljárás.”

 (4) Az Itv. 73. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közigazgatási hatósági eljárási illetéket)
„b) átutalással, az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, valamint a bb) alpont esetén 
az ügyszám feltüntetésével
ba) az eljárás kezdeményezését megelőzően vagy
bb) az eljáró hatóság felhívására”
[kell megfizetni a (2)–(4), a (4a), a (7) és (8), valamint a (11) bekezdésben foglaltak kivételével.]

 (5) Az Itv. 73/A. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Ha az ügyfél az eljárási illetéket a felhívás kézhezvételét megelőzően nem fizette meg, a felhívásban megjelölt 
illetéket a felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül átutalással, illetve – ha a megfizetni elmulasztott illeték 
lerovására illetékbélyegben is lehetőség lett volna, választása szerint – zárt borítékban feladott válaszbeadványon 
illetékbélyegben történő lerovással fizeti meg. A figyelmeztetés megtörténtét, illetve a felhívás elküldését az iraton 
fel kell jegyezni vagy a jelen levő ügyféllel igazoltatni kell.
(4) Ha az ügyfél legkésőbb az illeték megfizetésére vonatkozó felhívás közlését követő 8 napon belül illetékfizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget, és az eljáró hatóság az eljárást nem szüntette meg vagy a kérelmet nem utasította 
el érdemi vizsgálat nélkül, az  illetékhiányról leletet kell készíteni. A  lelet alapján az  illetéket, a felhívás költségét és 
a mulasztási bírságot az illetékes állami adóhatóság írja elő.”

 (6) Az  Itv. 80. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és az  (1) bekezdés a következő l) ponttal 
egészül ki:
(Azoktól az  esetektől eltekintve, amelyekben az  illetéket törvény rendelkezése alapján kell törölni vagy visszatéríteni, 
a kiszabott, de még meg nem fizetett illeték törlésének, illetőleg a megfizetett illeték visszatérítésének – hivatalból, vagy 
a fizetésre kötelezett, illetve jogutódja kérelmére – a következő esetekben van helye:)
„k) ha a hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül utasítja el, vagy ha az eljárás megszüntetésének oka az, hogy
ka) a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, vagy
kb) az  ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az  eljárás más szerv hatáskörébe 
tartozik, vagy ugyanannak a  hatóságnak az  adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül 
megalapozottan nem dönthető el, és törvény nem biztosít lehetőséget az eljárás felfüggesztésére;
l) ha a hatóság arról rendelkezik, hogy a kérelmező ügyfél mentesül az eljárási költségek megfizetése alól.”
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6. §  Hatályát veszti az Itv.
a) 26/A. § (3) bekezdésében

aa) az „a megsemmisült lakás tulajdoni viszonyait hiteles tulajdoni lap másolatával,”,
ab) a „pedig”,

b) Melléklet IX. Cím IV. alcím 2. pont a) alpontjában az „a csere a hatóság téves bejegyzésén alapul vagy”
szövegrész.

4. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
módosítása

7. §  A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 54. §-a 
a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az e törvény, valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott foglalkoztatást elősegítő 
támogatás iránti kérelem az  állami foglalkoztatási szerv honlapjáról letölthető formanyomtatványon, valamennyi 
előírt mellékletet becsatolva elektronikus formában is benyújtható. Az  állami foglalkoztatási szerv a  kérelmet és 
annak mellékleteit azok megváltoztathatatlanságát biztosító zárt informatikai rendszerben tárolja.”

8. §  Az Flt.
a) 54. § (2) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe a „két” szöveg,
b) 54. § (4) bekezdésében a „két hónapon” szövegrész helyébe a „negyvenöt napon” szöveg
lép.

9. §  Hatályát veszti az Flt.
a) 51/A. §-a,
b) 54.  § (6)  bekezdésében „a hiánypótlási felhívást a  kérelem beérkezésétől számított tizenöt  napon belül kell 

kibocsátani,” szövegrész,
c) 54. § (9a) bekezdésében a „ , valamint az 51/A. § (9) bekezdésében” szövegrész.

5. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

10. §  Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991.  évi XI.  törvény 14/B.  §-a a  következő  
(6)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az ivóvíz-biztonsági terv felülvizsgálatára, illetve jóváhagyására irányuló eljárás ügyintézési határideje 45 nap.
(7) Az e törvény alapján lefolytatott eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló törvény szerinti függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

6. A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény módosítása

11. §  A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 8. § (3) bekezdésében a „két hónap” szövegrész helyébe a „negyvenöt nap” 
szöveg lép.

7. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
módosítása

12. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.  évi LXVI.  törvény 26.  §-a a  következő 
(9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartási ügyében az ügyintézési határidő 30 nap.”

8. A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosítása

13. §  Hatályát veszti a  földrendező és a  földkiadó bizottságokról szóló 1993.  évi II.  törvény 12.  § (3)  bekezdésében 
az „és a közlekedési hatósággal” szövegrész.
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9. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

14. § (1) A  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény (a  továbbiakban: Szt.) „Jogosulatlanul 
igénybe vett ellátás megtérítése” alcíme a következő 17/A. §-sal egészül ki:
„17/A. § (1) Ha a megtérítésre kötelező szociális hatáskört gyakorló szervtől pénzbeli ellátásban részesülő személy 
a  megtérítés összegét – a  kötelezettséget megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenöt  napon 
belül – nem fizeti meg, a  szociális hatáskört gyakorló szerv a  követelését az  általa folyósított pénzbeli ellátásból 
történő levonással érvényesíti. A levonás a folyósítandó pénzbeli ellátás 30%-áig terjedhet.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti végrehajtás nem vezet eredményre, a követelést adók módjára kell behajtani.
(3) Nem kell végrehajtást lefolytatni, ha a megtérítésre kötelezett személy terhére nyilvántartott követelés összege 
az 1000 Ft-ot nem haladja meg.
(4) A  megtérítésre kötelezett személy halála esetén a  követelés meg nem térült összegét – a  hagyaték erejéig  – 
az örököstől kell behajtani. A hozzátartozót megillető pénzbeli ellátásból – ide nem értve a  jogosult által a halála 
hónapjában már fel nem vett és az örökös hozzátartozó által felvehető ellátást – a meg nem térített összeget nem 
lehet levonni.”

 (2) Az Szt. 32/B. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az időskorúak járadékára való jogosultságot a (4) bekezdésben meghatározottakon túl – a kérelemben megjelölt 
időponttól vagy időpont megjelölésének hiányában a kérelem benyújtását követő hónap utolsó napjával – meg kell 
szüntetni, ha azt az időskorúak járadékában részesülő személy kéri.”

 (3) Az Szt. 33. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1b) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az egészségkárosodott személy egészségkárosodásának mértékét, 
az  egészségkárosodás felülvizsgálatának szükségességét, valamint a  felülvizsgálat szükségessége esetén annak 
időpontját az  eljáró hatóság szakkérdésként megvizsgálja. Ha az  elsőfokú eljárásban a  szakkérdést vizsgálni kell, 
az ügyintézési határidő negyven nap.”

 (4) Az Szt. 33. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása során nincs helye a sommás eljárás alkalmazásának.”

 (5) Az Szt. 34. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a személynek,)
„f ) aki a jogosultságának megszüntetését kéri.”

 (6) Az Szt. 34. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (2) bekezdés f ) pontja szerinti esetben az aktív korúak ellátására való jogosultságot a kérelemben megjelölt 
időponttól, vagy – időpont megjelölésének hiányában – a kérelem benyújtását követő hónap utolsó napjával kell 
megszüntetni.”

 (7) Az Szt. 42. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha)
„f ) azt az ápolást végző személy kérte.”

 (8) Az Szt. 42. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (2) bekezdés f ) pontja szerinti esetben az ápolási díjra való jogosultságot a kérelemben megjelölt időponttól, 
vagy – időpont megjelölésének hiányában – a kérelem benyújtását követő hónap utolsó napjával kell megszüntetni.”

 (9) Az Szt. 43/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Fellebbezési eljárás során a hatóság a (3) bekezdés szerinti szakvélemény felülvizsgálatáról – annak hiánya esetén 
új szakvélemény elkészítéséről – a szociális hatóság által külön jogszabály szerint kijelölt szakértő útján gondoskodik.”

 (10) Az Szt. 58/A. §-a a következő (4)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  kincstár az  egyházi fenntartók és a  nem állami fenntartók – a  központi költségvetésről szóló törvényben 
biztosított – támogatás iránti kérelméről első fokon
a) tárgyév január 16-áig határoz, ha a  fenntartó a  kérelmet a  tárgyévet megelőzően, a  kormányrendeletben 
meghatározott határidőben nyújtotta be,
b) a kérelem megérkezését követő  naptól számított huszonegy  napon belül határoz, ha a  fenntartó a  kérelmet 
a tárgyévben, a kormányrendeletben meghatározott határidőben nyújtotta be,
c) a kérelem megérkezését követő naptól számított hatvan napon belül határoz, ha a fenntartó az igénylési határidőt 
elmulasztja.
(5) Ha kormányrendelet rövidebb ügyintézési határidőt nem állapít meg, a kincstár az egyházi fenntartók és a nem 
állami fenntartók – a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított – támogatásról benyújtott elszámolásának 
elfogadásáról, az  elszámolás keretében érvényesített többlettámogatási igényről, valamint az  elszámolás alapján 
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a támogatás visszavonásáról, a visszafizetésről és a kamatfizetésről első fokon a tárgyévet követő év március 31-éig 
határoz.
(6) A kincstárnak az egyházi fenntartók és a nem állami fenntartók – a központi költségvetésről szóló törvényben 
biztosított – támogatásának helyszíni ellenőrzését lefolytató területi szerve (a továbbiakban: ellenőrző igazgatóság) 
az ellenőrzésről a jegyzőkönyvet a fenntartóhoz tartozó, általa ellenőrzött valamennyi szociális szolgáltató, szociális 
intézmény (székhely, telephely) ellenőrzésének lezárását követő húsz napon belül küldi meg a fenntartónak, amely 
az abban foglaltakra a kézhezvételtől számított húsz napon belül tehet észrevételeket. Ha az ellenőrző igazgatóság 
a  fenntartó észrevételeivel egyetért, a  jegyzőkönyvet tíz  napon belül módosítja, és megküldi a  fenntartó részére. 
Az  ellenőrző igazgatóság a  végleges jegyzőkönyvet a  fenntartó észrevételeivel és – el nem fogadott észrevételek 
esetén – az elutasítás indokaival együtt öt napon belül megküldi a kincstárnak az egyházi fenntartók és a nem állami 
fenntartók – a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított – támogatásának ellenőrzését elrendelő területi 
szerve részére (a továbbiakban: ellenőrzést elrendelő igazgatóság). Az ellenőrzést elrendelő igazgatóság az ellenőrzés 
során megállapított többlettámogatásról, visszafizetésről és kamatfizetésről első fokon – a  végleges ellenőrzési 
jegyzőkönyvek elkészítését, illetve, ha más ellenőrző igazgatóság bevonására is sor került, valamennyi végleges 
jegyzőkönyvnek az ellenőrzést elrendelő igazgatósághoz történő beérkezését követő – hatvan napon belül határoz.
(7) A kincstárnak az egyházi fenntartók és a nem állami fenntartók – a központi költségvetésről szóló törvényben 
biztosított – támogatásával kapcsolatos másodfokú eljárásaiban az ügyintézési határidő hatvan nap.
(8) Az  egyházi fenntartók és a  nem állami fenntartók – a  központi költségvetésről szóló törvényben biztosított  – 
támogatásával kapcsolatos hatósági eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló törvény szerinti függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

 (11) Az Szt. 92/K. §-a a következő (4e) és (4f ) bekezdéssel egészül ki:
„(4e) Ha a bejegyzéshez vagy az adatmódosításhoz kormányrendeletben meghatározott szakkérdést is vizsgálni kell, 
és kormányrendelet rövidebb ügyintézési határidőt nem állapít meg, az elsőfokú eljárásban
a) az ügyintézési határidő ötven nap, és
b) a szakhatóság eljárásának és a szakértői vélemény elkészítésének időtartama beszámít az ügyintézési határidőbe.
(4f ) Ha a működést engedélyező szerv az ellenőrzés során a módszertani feladatokat ellátó szervet vagy a kijelölt 
egyházi módszertani intézményt szakértőként rendeli ki, a szakértő a szakvéleményét a kirendelő végzés vele való 
közlésétől számított negyvenöt napon belül készíti el, és küldi meg a működést engedélyező szervnek.”

10. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

15. § (1) A  bányászatról szóló 1993.  évi XLVIII.  törvény (a  továbbiakban: Bt.) 22/D.  § (4)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(4) Földtani kutatást csak a  bányafelügyelet részére a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól szóló törvény szerint bejelentett személy vezethet.”

 (2) A Bt. 28. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Aki bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenységet kíván folytatni, köteles az  erre irányuló szándékát 
a bányafelügyelet részére a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
törvény szerint bejelenteni. Bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenységet az folytathat, aki büntetlen előéletű, 
és megfelel a bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről szóló rendeletben meghatározott feltételeknek.
(4) A  bányafelügyelet által a  bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenység végzésére jogosult személyekről 
vezetett nyilvántartás tartalmazza a tevékenység végzésére jogosult személy természetes személyazonosító adatait, 
iskolai végzettségének megnevezését és oklevelének számát.”

 (3) A Bt. 43/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (1a) bekezdéssel egészül 
ki:
„(1) A bányafelügyelet eljárása során az ügyintézés határideje
a) a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatban
aa) a tárolás engedélyezésére vonatkozó eljárás során 70 nap,
ab) a bezárást követő időszakra vonatkozó terv elbírálására 45 nap,
b) a bányatelek megállapítására indított eljárás során 60 nap,
c) a kutatás engedélyezésére vonatkozó eljárás során 20 nap.
(1a) A  bányafelügyelet hatósági eljárásaiban a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló törvény szerinti függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”
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 (4) A Bt. 44. § (4) és (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A  nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői vagy felügyeleti tevékenységet az  folytathat, aki büntetlen 
előéletű, rendelkezik a Kormány rendeletében meghatározott szakmai képesítéssel, gyakorlati idővel, megfelel az ott 
meghatározott egyéb feltételeknek, és a tevékenység folytatásáról a bányafelügyeletnél a szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint bejelentést tett. A tevékenységet folytató 
személyekről a bányafelügyelet által vezetett nyilvántartás tartalmazza a tevékenységet folytató személy természetes 
személyazonosító adatait, iskolai végzettségének megnevezését és oklevelének számát, bejelentésének sorszámát, 
a bejelentett tevékenység megnevezését, valamint a nyilvántartásból törlés időpontját és iktatási számát.
(4a) A (4) bekezdés szerinti nyilvántartás alapján a bányafelügyelet a honlapján naprakészen közzéteszi a tevékenységet 
folytató személyek jegyzékét, amely tartalmazza a  tevékenységet folytató személy nevét és címét, a  tevékenység 
folytatásáról szóló bejelentés számát, és a bejelentett tevékenység betűkódját.”

 (5) A Bt. 44. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Polgári felhasználású robbanóanyag forgalmazását és polgári robbantási tevékenység végzését érintő eljárásokban 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti függő hatályú döntésben 
nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

 (6) A Bt. 44/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„44/A.  § (1) Ha e  törvény vagy a  felhatalmazása alapján kiadott jogszabály földtani szakkérdésben szakértő 
igénybevételét írja elő, vagy szakértő igénybevételéhez jogkövetkezményt állapít meg, – az igazságügyi szakértőkről 
szóló törvény szerint igazságügyi szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő kivételével  – szakértőként 
kizárólag az  a  személy vehető igénybe, valamint a  jogszabályban meghatározott jogkövetkezmények csak annak 
a személynek az igénybevételéhez fűződnek, aki a bányafelügyeletnél a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 
folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint bejelentést tett.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti szakértői tevékenységet az  a  személy folytathat, aki büntetlen előéletű, rendelkezik 
az e törvény felhatalmazása alapján a miniszter rendeletében meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel az ott 
meghatározott egyéb feltételeknek.
(3) A bányafelügyelet által a szakértői tevékenység folytatására jogosult személyekről vezetett nyilvántartás tartalmazza 
a  szakértői tevékenység végzésére jogosult személy természetes személyazonosító adatait. A  nyilvántartásból 
kizárólag a szakértői tevékenység végzésére való jogosultság igazolása céljából szolgáltatható adat.”

 (7) A Bt. 44/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„44/B. § (1) Aki hites bányamérői tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a bányafelügyeletnek 
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint bejelenteni. 
A bejelentésben meg kell jelölni a bejelentő természetes személyazonosító adatait.
(2) Hites bányamérői tevékenységet az  folytathat, aki büntetlen előéletű, és megfelel az  e  törvény felhatalmazása 
alapján kiadott rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek.
(3) A hites bányamérői tevékenységet folytató személyekről a bányafelügyelet által vezetett nyilvántartás tartalmazza 
a tevékenység végzésére jogosult személy természetes személyazonosító adatait. A nyilvántartásból kizárólag a hites 
bányamérői tevékenység végzésére való jogosultság igazolása céljából szolgáltatható adat.”

 (8) A Bt. VI. része a következő 49/E. §-sal egészül ki:
„49/E.  § (1) A  kormányrendeletben meghatározott bányászati keresetkiegészítés megállapítása és felülvizsgálata 
iránti elsőfokú eljárásban az ügyintézési határidő negyven nap, ha az eljárásban a kérelmező egészségkárosodásának 
mértékét és a föld alatti bányamunkára való alkalmatlanságát szakkérdésként vizsgálni kell.
(2) A  bányászok – kormányrendeletben meghatározott – egészségkárosodási járadékának megállapítása és 
felülvizsgálata iránti elsőfokú eljárásban az ügyintézési határidő harmincöt munkanap, ha az eljárásban a kérelmező 
egészségkárosodásának mértékét szakkérdésként vizsgálni kell. Az ügyintézési határidő tizenhét munkanap
a) az elsőfokú eljárásban, ha a kérelmező egészségkárosodásának mértékét nem kell megvizsgálni, és
b) a másodfokú eljárásban.”

16. §  A Bt.
a) 50/A. § (1) bekezdés 11. pontjában és az 50/A. § (2) bekezdés j), l) és p) pontjában az „engedély kiadásának” 

szövegrész helyébe az „eljárás” szöveg,
b) 50/A. § (1) bekezdés 19. pontjában a „hatóság” szövegrész helyébe a „közigazgatási és egyéb szervek” szöveg
lép.
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17. §  Hatályát veszti a Bt.
a) 5.  § (1)  bekezdés j)  pontjában a  „továbbá a  nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői és felügyeleti 

tevékenység folytatását,” szövegrész;
b) 43/A. § (2) bekezdése, valamint a
c) 44/C. §.

11. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása

18. § (1) A  lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.  évi 
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástv.) 64/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„64/A. § (1) Az üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység az  ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósághoz benyújtott, 
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti bejelentés 
alapján folytatható.”

 (2) A Lakástv. 64/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„64/B.  § (1) Az  üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenység az  ingatlanvállalkozás-felügyeleti 
hatósághoz benyújtott, a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
törvény szerinti bejelentés alapján folytatható.”

 (3) A Lakástv. 64/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„64/C.  § (1) Üzletszerű ingatlanközvetítői, vagy üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenységet 
az  végezhet, aki rendelkezik az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott szakmai 
képesítéssel és megfelel az e törvényben vagy a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott egyéb 
feltételeknek, továbbá az  üzletszerű ingatlanközvetítői, vagy üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői 
tevékenység folytatására irányuló szándékát az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságnak a szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint bejelentette.
(2) Nem végezhet ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenységet az, aki
a) büntetett előéletű,
b) az ilyen tevékenységtől eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt áll, vagy
c) gazdasági társaság vezető tisztségviselője nem lehet.
(3) Az ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenység bejelentése tartalmazza a bejelentő 
természetes személyazonosító adatait, lakcímét, értesítési címét, a szakképzettségét tanúsító bizonyítvány (oklevél) 
számát, és ahhoz csatolni kell a szakképesítést tanúsító bizonyítványt.
(4) Az  üzletszerű ingatlanközvetítői, vagy az  üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenységet 
–  a  bejelentést követően – olyan gazdálkodó szervezet folytathatja, amelynek legalább egy személyesen 
közreműködő tagja vagy alkalmazottja – egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább 
egy foglalkoztatottja – az  üzletszerű ingatlanközvetítői, vagy az  üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői 
tevékenység folytatására irányuló szándékát az  ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságnak a  szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint bejelentette, valamint 
az ilyen tevékenységével összefüggésben keletkezett, jogerősen megállapított köztartozásának eleget tett, továbbá 
megfelel az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott egyéb feltételeknek.
(5) Ingatlanközvetítői tevékenység végzésére és a  hozzá kapcsolódó ügyleti okiratok elkészítésére –  a  forgalmi 
értékbecslés és az ingatlanvagyon-értékelés kivételével – az ügyvéd, feladatkörében a jogtanácsos az (1) bekezdésben 
említett szakképesítés nélkül is jogosult.”

 (4) A Lakástv. 64/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság által az üzletszerű ingatlanközvetítői vagy az üzletszerű ingatlanvagyon-
értékelő és -közvetítői tevékenységet végző természetes személyekről és gazdálkodó szervezetekről vezetett 
nyilvántartásba való bejegyzésre és törlésre irányuló eljárás során okirati bizonyításnak van helye.”

 (5) A Lakástv. 87/B. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter, hogy)
„a) az  e  törvény szerinti üzletszerű ingatlanközvetítői, illetve üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői 
tevékenység folytatásának részletes feltételeit, az e tevékenység bejelentésének rendjét, a bejelentés alapján vezetett 
nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, valamint a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes 
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eljárási szabályokat, továbbá a tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be 
nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket, valamint”
(rendeletben szabályozza.)

19. §  Hatályát veszti a Lakástv.
a) 1/A. § (2b) bekezdése,
b) 64/D. § (5)–(6) bekezdése.

12. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

20. § (1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.  törvény (a továbbiakban: Mvt.) 64. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) Azt a munkabalesetet, amely esetében a munkavállaló több mint három munkanapon át nem volt munkaképes, 
valamint a  foglalkozási megbetegedést és a  fokozott expozíciós esetet be kell jelenteni, ki kell vizsgálni és 
nyilvántartásba kell venni.”

 (2) Az Mvt. 84. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A munkavédelmi hatóság jogosult)
„b) valamennyi munkahelyen – külön engedély nélkül – ellenőrzést tartani;”

21. §  Az Mvt.
a) 64.  § (3)  bekezdésében a „bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása során” szövegrész helyébe az „esetén” 

szöveg
b) 83/D. §-ában a „két hónap” szövegrész helyébe a „negyvenöt nap” szöveg
lép.

22. §  Hatályát veszti az Mvt.
a) 64. § (4) bekezdésében az „ , és annak eredményét nyilvántartásba kell venni” szövegrész,
b) 83/E. §-a.

13. Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosítása

23. §  Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A tenyésztő szervezet elismerésére irányuló eljárás során az ügyintézési határidő 4 hónap.”

14. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

24. §  A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 47. § (7) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(7) A végrehajtó az (1) bekezdés szerinti adatok beszerzése céljából elektronikus úton is megkeresheti az adatokat 
elektronikus úton nyilvántartó hatóságokat, szervezeteket. A  végrehajtó a  közúti közlekedési nyilvántartó szervet, 
valamint a személyiadat- és lakcímnyilvántartó szervet az (1) bekezdés szerinti adatok beszerzése céljából kizárólag 
elektronikusan, az erre a célra kialakított informatikai rendszer használatával keresi meg.”

25. §  A Vht. 11. § (2) bekezdés a) pontjában a „legalább a születési idejét vagy az anyja” szövegrész helyébe a „legalább 
a születési helyét, idejét és az anyja” szöveg lép.

15. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

26. § (1) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66. § (5) bekezdése 
helyébe következő rendelkezés lép:
„(5) Ha az (1) bekezdés a) és b) pontjának hatálya alá tartozó környezethasználathoz más jogszabály által meghatározott 
létesítési, illetve működési engedélyezési eljárás is szükséges, az engedély akkor adható meg, ha a környezethasználó 
környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A környezetvédelmi, illetve egységes 
környezethasználati engedély megszerzéséig a környezethasználathoz más jogszabály által meghatározott létesítési, 
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illetve működési engedélyezési eljárást fel kell függeszteni. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) 
engedély a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.”

 (2) A Kvt. 67. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálat alapján hozott határozatát az előzetes vizsgálati eljárás iránti 
kérelem hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított harminc napon belül hozza meg, ha az ügyben 
közmeghallgatás tartása szükséges, az  ügyintézési határidő negyvenöt  nap. Országhatáron átterjedő jelentős 
környezeti hatással kapcsolatos, jogszabályban meghatározott nemzetközi eljárás időtartama az  ügyintézési 
határidőbe nem számít be.”

 (3) A Kvt. 91. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„91. § (1) A környezetvédelmi engedély megszerzésére, továbbá a működési engedély kiadására irányuló eljárásban 
az ügyintézési határidő hetven nap.
(2) Az egységes környezethasználati engedély megszerzésére irányuló eljárásban – a (3) bekezdésben meghatározott 
kivétellel – az ügyintézési határidő hetven nap.
(3) Az  egységes környezethasználati engedély kormányrendeletben meghatározott határidőn belül történő 
felülvizsgálatára irányuló eljárásban az ügyintézési határidő negyvenöt nap.
(4) A Kormány rendeletében meghatározott összevont eljárásban az ügyintézési határidő három hónap.
(5) A környezetvédelmi szakhatóság a szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 
huszonegy napon belül köteles megadni. A szakhatósági állásfoglalás megadására tizenöt nap áll rendelkezésre, ha 
az eljáró hatóság a sürgősséget megkeresésében megindokolja.
(6) A környezetvédelmi hatóság által az előzetes vizsgálati eljárásban és a (3) bekezdésben meghatározott eljárásban 
a  közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti függő hatályú döntésben nem kell 
rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

 (4) A  Kvt.-nek „A környezetvédelmi közigazgatási szervek hatósági eljárásának különös szabályai” alcíme a  következő 
91/A. §-sal egészül ki:
„91/A. (1) A külön jogszabály szerinti kármentesítési eljárás során a kivizsgálást – a kockázat mérlegelése alapján – 
a lehető leghamarabb meg kell kezdeni és hetven napon belül le kell folytatni.
(2) A külön jogszabály szerinti kármentesítési eljárás során a környezetvédelmi hatóság negyvenöt napon belül dönt 
és határozatot hoz
a) a  tényfeltárási záródokumentáció elbírálásáról, valamint a  szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos további 
feladatokról,
b) a kármentesítési beavatkozás záródokumentációjának elfogadásáról,
c) a kármentesítési monitoring záródokumentációjának elfogadásáról és a kármentesítési intézkedések befejezéséről.
(3) A  (2)  bekezdés szerinti eljárásban a  közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti 
függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

27. §  Hatályát veszti a Kvt. 92. § (5)–(7) bekezdése.

16. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

28. §  A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) VIII. Fejezete a következő 33/B. §-sal egészül ki:
„33/B. § (1) A vízügyi hatósági eljárásokban a döntést a kérelem megérkezését követő naptól számított 45 napon 
belül kell meghozni úgy, hogy az eljárásba bevont szakhatóságok a megkeresést követő 21 napon belül adják meg 
állásfoglalásukat.
(2) A vízügyi hatósági eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 
szerinti függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

29. §  Hatályát veszi a Vgtv. 5/A. § (4)–(6) bekezdése.

17. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

30. §  A légiközlekedésről szóló 1995.  évi XCVII.  törvény (a  továbbiakban: Lt.) 3.  §-a a  következő (2a)–(2g)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) A  gazdasági célú légiközlekedési tevékenység első alkalommal történő engedélyezésével kapcsolatos 
közigazgatási hatósági eljárás esetén az ügyintézési határidő 45 nap.
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(2b) Az ügyintézési határidő 70 nap a következő közigazgatási hatósági eljárásokban:
a) légi jármű és légijármű-berendezés karbantartó szervezetek jóváhagyása,
b) légijármű üzembentartási engedély kiadása, módosítása,
c) az  a  légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának 
biztosításáról és az  ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló, 
2014. november 26-i 1321/2014/EU bizottsági rendelet I.  melléklet M. rész A. szakasz G. alrész szerinti folyamatos 
légialkalmasság-irányító szervezet jóváhagyása,
d) Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Minőségbiztosítási Program alapján lefolytatott eljárás,
e) légiközlekedési balesetekkel és repülőeseményekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása,
f ) a polgári légiközlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (4) bekezdésében meghatározott 
eljárás,
g) a légiközlekedés-védelmi események kivizsgálása,
h) repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének engedélyezése.
(2c) Az  ügyintézési határidő 70  nap a  frekvencia-hozzájárulással kapcsolatos előzetes nemzeti és nemzetközi 
frekvenciaegyeztetés, illetve frekvenciakoordináció során.
(2d) Az ügyintézési határidő 4 hónap
a) a harmadik fél részére történő földi kiszolgálást végzők, valamint a saját kiszolgálásra jogosult repülőtér-használók 
kiválasztására irányuló,
b) a repülőtér zajgátló védőövezetének kijelölésére irányuló,
c) a  légiközlekedési szakszemélyzet szakirányú képzéséhez szükséges engedélyek, képző szervezet engedélyek 
kiadására és módosítására irányuló, valamint
d) repülésszimulációs oktatóeszköz engedélyének kiadására és módosítására irányuló
hatósági eljárásokban.
(2e) Az ügyintézési határidő 45 nap a kereskedelmi repülőtér díjszabályzatának elfogadására, valamint a díjszabályzat 
módosításának jóváhagyására irányuló hatósági eljárásban.
(2f ) Az ügyintézési határidő 70 nap a katonai légügyi hatóság következő közigazgatási hatósági eljárásaiban:
a) állami légi jármű és légijármű-berendezés karbantartó szervezetek jóváhagyása,
b) az állami légijárművekkel előforduló légiközlekedési balesetekkel és repülőeseményekkel kapcsolatos közigazgatási 
hatósági eljárás lefolytatása,
c) az állami repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének engedélyezése, valamint
d) az állami repülések célját szolgáló repülőtér zajgátló védőövezetének kijelölése.
(2g) A  (2a)  bekezdésben meghatározott eljárásban a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény szerinti függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

31. §  Hatályát veszti az Lt. 23/C. §-a.

18. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról 
szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

32. §  A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996.  évi 
XX. törvény 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A tárolóelemmel rendelkező állandó személyazonosító igazolvány a 6. § (1) és (2) bekezdése szerinti azonosító 
kódot elektronikusan hitelesen igazolja, amennyiben a külön törvényben meghatározottak szerint a tároló elem azt 
tartalmazza.”

19. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

33. §  A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 5. § p) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(A törvény alkalmazásában:)
„p) ipari park: infrastruktúrával ellátott olyan terület, ahol elsősorban termelő és feldolgozóipari tevékenységet végző, 
valamint innovációra törekvő vállalkozások találhatóak;”
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20. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 
módosítása

34. § (1) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 
„Tűzvédelmi hatósági feladatok” alcíme a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § A tűzvédelmi hatóság által lefolytatott eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény szerinti függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

 (2) A Tvt. 13/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A piacfelügyeleti eljárásokban az ügyintézési határidő negyvenöt nap.”

 (3) A Tvt. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tűzvizsgálati eljárás ügyintézési határideje harmincöt nap.”

 (4) A Tvt. 46/A. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„46/A. § (1) Ha jogszabály tűzvédelmi szakterületen szakértő igénybevételét írja elő, vagy szakértő igénybevételéhez 
jogkövetkezményt állapít meg, – az igazságügyi szakértőkről szóló törvény szerint igazságügyi szakértői tevékenység 
végzésére jogosult szakértő kivételével – szakértőként kizárólag az a személy vehető igénybe, valamint a jogszabályban 
meghatározott jogkövetkezmények csak az olyan személy igénybevételéhez fűződnek, aki büntetlen előéletű, nem 
áll a  tűzvédelmi szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint rendelkezik 
a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter rendeletében meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel 
az ott meghatározott egyéb feltételeknek.
(2) Aki az (1) bekezdés szerinti szakértői tevékenységet kíván folytatni – az igazságügyi szakértő kivételével – köteles 
a tűzvédelmi hatóságnak a tevékenység folytatására irányuló szándékát a szolgáltatási tevékenység megkezdésének 
és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni a bejelentő 
természetes személyazonosító adatait.
(3) A tűzvédelmi hatóság által a szakértőkről vezetett nyilvántartás – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 
folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl – tartalmazza
a) a természetes személyazonosító adatokat,
b) az elérhetőségi címet (postacím, telefon-, telefaxszám, e-mail),
c) a szakértői igazolvány számát, a kiadás időpontját, valamint
d) a tűzvédelmi szakterület megnevezését.”

35. §  A Tvt.
a) 21/A. § (1) bekezdés b) pontjában az „az engedély” szövegrész helyébe az „a bejelentés” szöveg,
b) 46/A.  § (5)  bekezdésében az „az engedély megadásával” szövegrész helyébe az „a nyilvántartásba vétellel” 

szöveg,
c) 47. § (2) bekezdés 2. pontjában az „engedély kiadásának” szövegrész helyébe a „bejelentés” szöveg
lép.

36. §  Hatályát veszti a Tvt.
a) 21. § (4) és (7)–(9) bekezdése,
b) 46/B. §-a.

21. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

37. §  A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„76. § (1) A természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárásokban az eljárási határidő hetven nap.
(2) A természetvédelmi szakhatóság a szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 
huszonegy napon belül köteles megadni. A szakhatósági állásfoglalás megadására tizenöt nap áll rendelkezésre, ha 
az eljáró hatóság a sürgősséget megkeresésében megindokolja.
(3) A védett, fokozottan védett területet, a védett, fokozottan védett fajokat, valamint azok élőhelyét, továbbá Natura 
2000 területet, vagy a  közösségi jelentőségű fajokat, élőhelytípusokat érintő hatósági eljárások során az  ügyben 
eljáró hatóság különös indokolást érdemlő esetben az eljárást felfüggesztheti.”
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22. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

38. §  A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 8/A. § (1) bekezdésében a „két hónap” 
szövegrész helyébe a „negyvenöt nap” szöveg lép.

39. §  Hatályát veszti a Met. 4/A. §-a.

23. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

40. §  Az atomenergiáról szóló 1996.  évi CXVI.  törvény (a  továbbiakban: Atv.) 12.  §-a a  következő (2)–(3a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(2) Az  atomenergia-felügyeleti szerv a  beérkezett kérelmet megvizsgálja és amennyiben megállapítja, hogy 
a kérelem nem felel meg a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek, úgy – ha külön jogszabály másként 
nem rendelkezik – 8 napon belül a mulasztás következményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja 
fel az  ügyfelet. Az  atomenergia-felügyeleti szerv határidő tűzésével indokolt esetben a  közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben előírt határidőnél hosszabb határidőt is megállapíthat 
a hiánypótlás teljesítésére.
(3) Az  atomenergia-felügyeleti szerv az  eljárást felfüggeszti, amennyiben az  ügy érdemi eldöntése olyan kérdés 
előzetes elbírálásától függ, amelyben az  eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak a  hatóságnak 
az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el. Az atomenergia-
felügyeleti szerv az eljárás felfüggesztéséig valamennyi eljárási cselekményt végrehajtja, amely az előzetes kérdés 
elbírálása nélkül lehetséges.
(3a) Az e törvény hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény szerinti függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

41. §  Hatályát veszti az Atv. 19/B. § (5)–(7) bekezdése.

24. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

42. § (1) A  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény (a  továbbiakban: Gyvt.) 78.  § 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A gyámhatóság
a) az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek nevelésbe vételéről és gondozási helyének meghatározásáról, valamint 
a 79. § (5) bekezdése szerinti járulékos kérdésekről lehetőség szerint,
b) a gyermek nevelésbe vételéről és gondozási helyének meghatározásáról, valamint a 79. § (5) bekezdése szerinti 
járulékos kérdésekről lehetőség szerint,
c) a  nevelésbe vett gyermek gondozási helyének meghatározásáról és a  79.  § (5)  bekezdése szerinti járulékos 
kérdésekről
egy eljárás keretében, harmincöt napon belül, fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatban 
dönt.”

 (2) A Gyvt. 79. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„79. § (1) A gyámhatóság lehetőség szerint már az ideiglenes hatályú elhelyezést követően vagy a nevelésbe vételi 
eljárás során, de legkésőbb a nevelésbe vétel kezdő időpontját követő harmincöt napon belül meghatározza a gyermek 
gondozási helyét. A  gyermek gondozási helyét a  megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság, valamint 
a  132.  § (1)  bekezdésében meghatározott szerv vagy személy szakmai véleményének, szakértői véleményének, 
a területi gyermekvédelmi szakszolgálat által készített elhelyezési javaslatnak és egyéni elhelyezési tervnek, továbbá 
a (3) és (4) bekezdés szerinti szempontok mérlegelésével kell meghatározni.”

 (3) A Gyvt. 86. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyermekvédelmi gyám figyelemmel kíséri és elősegíti a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, nevelését, 
valamint ellenőrzi a gyermek teljes körű ellátásának megvalósulását. Ennek érdekében a gyermekvédelmi gyám)
„h) szükség szerint, de legalább félévente, kísérő nélküli kiskorú esetén legalább évente jelentést készít 
a gyámhatóságnak a gyermek helyzetéről,”



12. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2665

 (4) A Gyvt. 98. §-a a következő (10a) és (10b) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) Ha a bejegyzéshez vagy az adatmódosításhoz kormányrendeletben meghatározott szakkérdést is vizsgálni kell, 
és kormányrendelet rövidebb ügyintézési határidőt nem állapít meg, az elsőfokú eljárásban
a) az ügyintézési határidő ötven nap, és
b) a szakhatóság eljárásának és a szakértői vélemény elkészítésének időtartama beszámít az ügyintézési határidőbe.
(10b) Ha a működést engedélyező szerv az ellenőrzés során a módszertani feladatokat ellátó szervet vagy a kijelölt 
egyházi módszertani intézményt szakértőként rendeli ki, a szakértő a szakvéleményét a kirendelő végzés vele való 
közlésétől számított negyvenöt napon belül készíti el, és küldi meg a működést engedélyező szervnek.”

 (5) A Gyvt. 103/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha törvény vagy a felhatalmazása alapján kiadott jogszabály gyermekvédelmi vagy szociálpolitikai szakterületen 
gyermekvédelmi vagy szociálpolitikai szakértő igénybevételét írja elő, vagy ilyen szakértő igénybevételéhez 
jogkövetkezményt állapít meg, szakértőként kizárólag az  a  személy vehető igénybe, valamint a  jogszabályban 
meghatározott jogkövetkezmények csak annak a személynek az igénybevételéhez fűződnek, aki a Kormány által erre 
kijelölt szervhez a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény 
szerint bejelentést tett.”

 (6) A Gyvt. 127. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló törvény szerinti függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

 (7) A Gyvt. a következő 128/B. §-sal egészül ki:
„128/B.  § (1) Ha az  örökbefogadás engedélyezése az  apaság, illetve az  anyaság előzetes megállapításától függ, 
a  gyámhatóság az  örökbefogadás engedélyezése iránti eljárást az  apaság, illetve az  anyaság megállapítása iránt 
folyamatban lévő per jogerős befejezéséig felfüggeszti.
(2) A  gyámhatóság az  örökbefogadás engedélyezéséről két hónapon belül dönt, kivéve, ha az  elrendelt kötelező 
gondozási idő az egy hónapot meghaladja. Ez utóbbi esetben a gondozási idő lejártát követő huszonegy napon belül 
kell a döntést meghozni.
(3) A  hatodik életévét betöltött vagy egészségileg károsodott gyermek esetében a  gyámhatóság a  szülő titkos 
örökbefogadáshoz való hozzájárulásához a Ptk. 4:126. § (3) bekezdése szerint szükséges jóváhagyását a hozzájáruló 
nyilatkozat megtételének napját követő két hónapon belül megtagadhatja. Ha a szülő a hozzájáruló nyilatkozatát 
a gyermek születését megelőzően tette meg, a jóváhagyás megtagadására irányadó határidő egészségileg károsodott 
gyermek esetén a  gyermek születésekor kezdődik. Két hónap elteltével – ha a  gyámhatóság nem foglal állást  – 
a nyilatkozatot jóváhagyottnak kell tekinteni.”

 (8) A Gyvt. 132. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A szakértői vélemény elkészítésének határideje harminc nap.”

 (9) A Gyvt. 145. §-a a következő (5)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  kincstár az  egyházi fenntartók és a  nem állami fenntartók – a  központi költségvetésről szóló törvényben 
biztosított – támogatás iránti kérelméről első fokon
a) tárgyév január 16-áig határoz, ha a  fenntartó a  kérelmet a  tárgyévet megelőzően, a  kormányrendeletben 
meghatározott határidőben nyújtotta be,
b) a  kérelem megérkezését követő  naptól számított huszonegy  napon belül határoz, ha a  fenntartó a  kérelmet 
a tárgyévben, a kormányrendeletben meghatározott határidőben nyújtotta be,
c) a kérelem megérkezését követő naptól számított hatvan napon belül határoz, ha a fenntartó az igénylési határidőt 
elmulasztja.
(6) Ha kormányrendelet rövidebb ügyintézési határidőt nem állapít meg, a kincstár az egyházi fenntartók és a nem 
állami fenntartók – a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított – támogatásról benyújtott elszámolásának 
elfogadásáról, az  elszámolás keretében érvényesített többlettámogatási igényről, valamint az  elszámolás alapján 
a támogatás visszavonásáról, a visszafizetésről és a kamatfizetésről első fokon a tárgyévet követő év március 31-éig 
határoz.
(7) A kincstárnak az egyházi fenntartók és a nem állami fenntartók – a központi költségvetésről szóló törvényben 
biztosított – támogatásának helyszíni ellenőrzését lefolytató területi szerve (a továbbiakban: ellenőrző igazgatóság) 
az  ellenőrzésről a  jegyzőkönyvet a  fenntartóhoz tartozó, általa ellenőrzött valamennyi szolgáltató, intézmény, 
hálózat (székhely, telephely) ellenőrzésének lezárását követő húsz  napon belül küldi meg a  fenntartónak, amely 
az abban foglaltakra a kézhezvételtől számított húsz napon belül tehet észrevételeket. Ha az ellenőrző igazgatóság 
a  fenntartó észrevételeivel egyetért, a  jegyzőkönyvet tíz  napon belül módosítja, és megküldi a  fenntartó részére. 
Az  ellenőrző igazgatóság a  végleges jegyzőkönyvet a  fenntartó észrevételeivel és – el nem fogadott észrevételek 



2666 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 12. szám 

esetén – az elutasítás indokaival együtt öt napon belül megküldi a kincstárnak az egyházi fenntartók és a nem állami 
fenntartók – a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított – támogatásának ellenőrzését elrendelő területi 
szerve részére (a továbbiakban: ellenőrzést elrendelő igazgatóság). Az ellenőrzést elrendelő igazgatóság az ellenőrzés 
során megállapított többlettámogatásról, visszafizetésről és kamatfizetésről első fokon – a  végleges ellenőrzési 
jegyzőkönyvek elkészítését, illetve, ha más ellenőrző igazgatóság bevonására is sor került, valamennyi végleges 
jegyzőkönyvnek az ellenőrzést elrendelő igazgatósághoz történő beérkezését követő – hatvan napon belül határoz.
(8) A kincstárnak az egyházi fenntartók és a nem állami fenntartók – a központi költségvetésről szóló törvényben 
biztosított – támogatásával kapcsolatos másodfokú eljárásaiban az ügyintézési határidő hatvan nap.
(9) Az  egyházi fenntartók és a  nem állami fenntartók – a  központi költségvetésről szóló törvényben biztosított  – 
támogatásával kapcsolatos hatósági eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló törvény szerinti függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

43. §  A Gyvt.
a) 80/A. § (1), (2) és (3) bekezdésében a „gyermek gondozási helyét meghatározó döntés” szövegrész helyébe 

a „gyermek gondozási helyét első alkalommal meghatározó döntés” szöveg,
b) 93.  § (7)  bekezdésében a „(10)  bekezdés b)–f )  pontjában” szövegrész helyébe a „(10)  bekezdés b), c), e) és 

f ) pontjában” szöveg,
c) 103/A. § (2) bekezdésében a „Gyermekvédelmi vagy szociálpolitikai” szövegrész helyébe az „Az (1) bekezdés 

szerinti” szöveg, a „tevékenység folytatását a Kormány által erre kijelölt szerv annak engedélyezi” szövegrész 
helyébe a „tevékenységet az folytathat” szöveg

lép.

44. §  Hatályát veszti a Gyvt. 103/A. § (3)–(5) bekezdése.

25. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

45. § (1) Az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Étv.) 53/C.  §-a 
a következő (3a)–(3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha az építésügyi hatóság az engedélyezési eljárásában kormányrendeletben meghatározott szakkérdést vizsgál, 
az ügyintézési határidő 35 nap, kivéve, ha szakhatósági eljárás lefolytatására is sor kerül.
(3b) Az összevont telepítési eljárás során az építésügyi hatóság számára irányadó ügyintézési határidő
a) a telepítési hatásvizsgálati szakaszban
aa) 50 nap,
ab) környezeti hatásvizsgálati eljárás vagy egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása esetén 
85 nap;
b) az integrált építési engedélyezési szakaszban
ba) 25 nap,
bb) környezeti hatásvizsgálati eljárás vagy egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása esetén 
85 nap.”

 (2) Az Étv. 57/C. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Amennyiben az  (1)  bekezdés szerinti engedélyezési eljárásban a  Kormányhivatal szakhatósági állásfoglalása 
iránti megkeresésnek van helye, az  építésügyi hatóság ügyintézési határideje 75  nap, amelybe a  Kormányhivatal 
szakhatósági eljárásának időtartama, de legfeljebb 60 nap beszámít.”

46. §  Az Étv. 53/C. § (4) bekezdésében a „harminc” szövegrész helyébe a „huszonegy” szöveg lép.

47. §  Hatályát veszti az  Étv. 57/C.  § (2)  bekezdésében az  „ , amelyet kivételesen indokolt esetben egy alkalommal 
hatvan nappal meghosszabbíthat” szövegrész.

26. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

48. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI.  törvény (a továbbiakban: Tny.) V. Fejezete az 1. Címet 
megelőzően a következő 44/F. §-sal egészül ki:
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„44/F.  § Ha a  hozzátartozói nyugdíj iránti kérelem benyújtásakor a  jogszerző halálát bizonyító anyakönyvi kivonat 
nem áll rendelkezésre, de az ellátást igénylő hozzátartozó igazolja, hogy bíróságnál kezdeményezte az eltűntnek vagy 
holtnak nyilvánítást, az  eljárást fel kell függeszteni. Ha az  ellátást igénylő hozzátartozó az  eltűntnek vagy holtnak 
nyilvánító bírósági határozatot a  jogerőre emelkedést követő hat hónapon belül benyújtja a  nyugdíj-biztosítási 
igazgatási szervnek, a hozzátartozói nyugellátást az eredeti igénybejelentés napjától kezdődően, az akkor hatályos 
jogszabályi rendelkezések alapján kell megállapítani.”

 (2) A Tny. a következő 72. §-sal egészül ki:
„72. § (1) A nyugdíj-biztosítási igazgatási szerveknek a nyugellátásokkal és más ellátásokkal kapcsolatos eljárásaiban 
–  ha az  adott eljárás tekintetében törvény másként nem rendelkezik vagy kormányrendelet rövidebb ügyintézési 
határidőt nem állapít meg – az ügyintézési határidő huszonkét munkanap. Ha az eljárásban az általános hatáskörű 
nyugdíj-megállapító szerv az egészségi állapot szakkérdését is vizsgálja, az ügyintézési határidő harmincöt munkanap.
(2) Az ügyintézési határidő tárgyév április 15-én jár le, ha
a) az  öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet a  tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs 
szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be,
b) a hozzátartozói nyugellátás megállapítása iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó szorzószámok 
hatálybalépését megelőzően nyújtották be, és a  hozzátartozói nyugellátás megállapításához a  valorizációs 
szorzószámokat alkalmazni kell, vagy
c) a  22/A.  § szerinti növelés iránti kérelmet a  tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok 
hatálybalépését megelőzően nyújtották be, és a  növelést megelőző  naptári év előtt elért keresetet, jövedelmet 
a növelést megelőző naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani,
és az (1) bekezdés szerinti határidő tárgyév április 15-ét megelőzően telik le.
(3) A  nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv által nyilvántartott adatokról szóló hatósági bizonyítvány kiadásának 
ügyintézési határideje tíz munkanap.
(4) A  nyugdíj-biztosítási igazgatási szervek által lefolytatott eljárásokban a  közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett 
jog gyakorlásáról.”

49. §  Hatályát veszti a Tny. 96/B. § (6) bekezdésében az „ , amely további hatvan nappal meghosszabbítható” szövegrész.

27. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

50. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 2. §-a a következő 
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az e törvényben, illetve az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban meghatározott engedélyezési 
eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti függő hatályú 
döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

 (2) Az Ebtv. 19/A. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Ha a  gyógyító-megelőző eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák egészségbiztosítási 
finanszírozásba történő előzetes befogadása iránti kérelem új eszközt nem igénylő új orvosi eljárásra irányul, 
az ügyintézési határidő hatvan nap.”

 (3) Az Ebtv. 29. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  biztosított az  egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik  – 
a  társadalombiztosítási azonosító jelet (a  továbbiakban: taj-szám) igazoló hatósági igazolványát és – amennyiben 
a  biztosított a  14. életévét betöltötte – érvényes, a  személyazonosság megállapítására alkalmas igazolványát 
köteles bemutatni. A biztosított a taj-számát a tároló elemmel rendelkező állandó személyazonosító igazolványával 
–  a  technikai feltételek megléte esetén – elektronikusan is igazolhatja, amennyiben a  külön törvényben 
meghatározottak szerint a  tároló elem azt tartalmazza. A  biztosított a  taj-számát a  személyazonosító jel helyébe 
lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló törvény szerinti összerendelési nyilvántartásra 
vonatkozó rendelkezések szerint is igazolhatja.”
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28. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény módosítása

51. §  A muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997.  évi CXL.  törvény 
(a továbbiakban: Kultv.) 39. § (2) bekezdésében, 40. § (2) bekezdésében és a 41. § (2) bekezdésében a „60” szövegrész 
helyébe a „45” szöveg lép.

52. §  Hatályát veszti a Kultv. 95/A. § (4)–(8) bekezdése.

29. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

53. §  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.  évi CXLI.  törvény (a  továbbiakban: Inytv.) 45.  § (2)  bekezdésében 
a „három hónapon” szövegrész helyébe a „hetven napon” szöveg lép.

54. §  Hatályát veszti az Inytv. 45. § (1) bekezdése.

30. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

55. § (1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 110/A. § (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(4) A kérelmezőnek a jóhírnév-igazolás kiállítása iránti kérelméhez csatolnia kell az Etv. 64. § (1) bekezdése szerinti 
eljárási díj megfizetésének igazolását.”

 (2) Az Eütv. 234. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„234. § (1) Ha jogszabály – a 106. §-ban és a 235. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – egészségügyi szakkérdésben 
szakértő igénybevételét írja elő, vagy az  ilyen szakértő igénybevételéhez külön jogkövetkezményt állapít meg, 
– az  igazságügyi szakértőkről szóló törvény szerint igazságügyi szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő 
kivételével  – szakértőként kizárólag az  a  személy vehető igénybe, valamint a  jogszabályban meghatározott 
jogkövetkezmények annak a szakértőnek az igénybevételéhez fűződnek, aki büntetlen előéletű, nem áll egészségügyi 
szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint rendelkezik a  jogszabályban 
meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek.
(2) Aki az (1) bekezdés szerinti szakértői tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a szolgáltatás 
felügyeletét ellátó szervnek bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni a bejelentő természetes személyazonosító 
adatait.
(3) A szolgáltatás felügyeletét ellátó szerv által a szakértői tevékenység folytatására jogosult személyekről vezetett 
nyilvántartás tartalmazza a szakértői tevékenység végzésére jogosult személy természetes személyazonosító adatait. 
A névjegyzékből kizárólag a szakértői tevékenység végzésére való jogosultság igazolása céljából szolgáltatható adat.”

 (3) Az Eütv. a következő 244/C. §-sal egészül ki:
„244/C.  § Az  e  törvény alapján lefolytatott eljárásokban a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény szerinti függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

56. §  Az Eütv.
a) 158. § (3) bekezdésében a „két hónap” szövegrész helyébe a „negyvenöt nap” szöveg,
b) 159. § (7) bekezdésében a „hatvan napon” szövegrész helyébe a „negyvenöt napon” szöveg
lép.

57. §  Hatályát veszti az Eütv.
a) 110/A. § (2) bekezdés a) pontjában az „a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány 

vagy a (4) bekezdés szerinti adatközlés alapján” szövegrész,
b) 234/A. § (4) és (5) bekezdése.

31. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

58. § (1) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/D. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
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„(2) A  fogyasztóvédelmi referens feladata a  vállalkozás fogyasztókat érintő tevékenységének figyelemmel 
kísérése, a  vállalkozás alkalmazottai részére a  fogyasztóvédelmi szemlélet erősítését, valamint a  fogyasztóvédelmi 
szabályok ismeretének elmélyítését elősegítő fogyasztóvédelmi tárgyú oktatás, képzés rendszeres szervezése. 
A fogyasztóvédelmi referens kapcsolatot tart a fogyasztóvédelmi hatósággal, békéltető testületekkel, valamint egyéb, 
fogyasztóvédelmi feladatokat is ellátó állami szervekkel.”

 (2) Az Fgytv. 17/D. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A fogyasztóvédelmi referens köteles tájékoztatni a fogyasztóvédelmi hatóságot a foglalkoztatásával kapcsolatos 
adatokról (név, a képesítési bizonyítvány kiállításának dátuma és sorszáma, a foglalkoztatás kezdő időpontja), valamint 
az adatokban beállt változásról, 8 napon belül.”

 (3) Az Fgytv. 17/D. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A (3) bekezdés b) pontja szerinti képzést olyan gazdasági társaság vagy egyéni cég szervezhet (a továbbiakban: 
szervező), amely tevékenységének folytatását a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 
szabályairól szóló törvény szerint a fogyasztóvédelmi hatóságnak bejelentette, és
a) ellene sem csőd-, sem felszámolási eljárást nem indítottak, továbbá
b) a  képzési tevékenység bejelentését megelőző 5 évben nem szerepelt az  adóhiányosok, hátralékosok vagy 
végrehajtási eljárás alatt álló adózók listáján, és adószáma nem került felfüggesztésre vagy törlésre.”

 (4) Az Fgytv. 17/D. § (10) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (9) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell:]
„h) annak igazolását, hogy a szervező szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

 (5) Az Fgytv. 17/D. § (12a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12a) A  szervező a  képzés folytatása során folyamatosan meg kell feleljen az  e  törvényben meghatározott 
feltételeknek.”

 (6) Az Fgytv. 17/D. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) A vizsga eredményes teljesítéséről a szervező képesítési bizonyítványt állít ki, amely tartalmazza a képzésben 
részt vevő által elvégzett szakirányt. A szervező a képesítési bizonyítványokról nyilvántartást vezet.”

 (7) Az Fgytv. 46. §-a a következő (2b)–(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (a  továbbiakban: Ket.) 
93.  § (2)  bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazása során az  ügyfél részéről a  helyszínen eljáró személyt, 
akivel a hatóság a döntését a helyszínen közli, – az ellenkező bizonyításáig – az ügyfél képviseletére jogosultnak kell 
tekinteni, amennyiben erre irányuló nyilatkozatot tesz, illetve egyéb, ezt igazoló iratot csatol.
(2c) A (2b) bekezdésben foglalt vélelem megdöntése iránti kérelmet a döntéssel szembeni fellebbezéssel egyidejűleg 
terjeszthet elő az ügyfél. A kérelemben elő kell adni azokat a tényeket, illetve körülményeket, amelyek a képviseleti 
jogosultság hiányát valószínűsítik.”

 (8) Az Fgytv 46. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során megvizsgálhatja a  Ket. 94.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában 
szabályozott eljárás alkalmazásának lehetőségét e  törvény 14.  § (1)  bekezdése és a  14.  § (5)  bekezdése esetében 
a termék eladási ára és egységára vonatkozásában, továbbá a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV.  törvény 5. § 
(4) bekezdésének első mondata és a 6. § (2) bekezdés b) pontja esetében. Ezen esetek kivételével a fogyasztóvédelmi 
hatóság eljárása során nem vizsgálhatja a Ket. 94. §-ában szabályozott eljárások alkalmazásának lehetőségét, kivéve, 
ha a hatósági ellenőrzés alá vont ügyfél a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
kis- és középvállalkozásnak minősül.”

 (9) Az Fgytv. 1. mellékletének preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép:
„A képzés célja, hogy a vizsgázó birtokában legyen az alapvető és a területspecifikus fogyasztóvédelmi ismereteknek, 
valamint alkalmassá váljon az e törvény 17/D. §-ában meghatározott fogyasztóvédelmi referensi feladatok ellátására, 
amellyel elősegíti a  vállalkozás fogyasztóvédelmi szemléletének erősítését, illetve segíteni tudja az  alkalmazottak 
fogyasztóvédelmi szabályokra vonatkozó ismereteinek elmélyítését.”

 (10) Az Fgytv. 1. mellékletének 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.1. A képzés és a vizsga részletes szabályait a képzést szervezőnek tanulmányi és vizsgaszabályzatban kell rögzítenie. 
A képzés kizárólag jelenléti képzés keretében végezhető. A szervező gondoskodik a vizsga követelményeihez igazodó 
felkészítő anyag elkészítéséről, a vizsga lebonyolítását meghatározó módszertani útmutató készítéséről, az ellenőrző 
kérdések összeállításáról és azok közzétételéről, valamint az írásbeli és szóbeli vizsgakérdések összeállításáról.”

 (11) Az Fgytv. 1. mellékletének 3.4–3.7. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3.4. A fogyasztóvédelmi referens vizsgát 3 tagú vizsgabizottság bírálja el. A vizsgabizottságot elnök vezeti. Az elnököt 
a szervező jelöli ki.
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3.5. A  vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A  szervező az  írásbeli és a  szóbeli vizsgakérdéseket bejelenti 
a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A bejelentett írásbeli vizsgakérdésekből összeállított írásbeli vizsga megoldására 180 
perc áll rendelkezésre. A szóbeli vizsgán a vizsgázó a tematikához kapcsolódó, bejelentett szóbeli vizsgakérdésekből 
ismerteti tudását.
3.6. A vizsga eredményét a pontérték alapján, százalékban kell meghatározni és azt kiválóan megfelelt, megfelelt vagy 
eredménytelen minősítéssel ellátni. A megfelelt minősítéshez legalább 60%-os, a kiválóan megfelelt minősítéshez 
legalább 90%-os eredmény szükséges.
3.7. A  szervező a  vizsgáról jegyzőkönyvet köteles vezetni. A  vizsga jegyzőkönyvét és az  eredmények összesítését 
a szervező 5 évig köteles megőrizni és az ellenőrzés során a fogyasztóvédelmi hatóság számára bemutatni.”

59. §  Az Fgytv.
a) 46. § (5) bekezdésében a „90” szövegrész helyébe a „60” szöveg,
b) 46/A.  §-ában a „közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben” szövegrész helyébe 

a „Ket.-ben” szöveg
lép.

60. §  Hatályát veszti az Fgytv.
a) 17/D. § (7), (10a)–(12), (13) és (16) bekezdése,
b) 17/D. § (9) bekezdésében az „A fogyasztóvédelmi referens képzésére vonatkozó tevékenységet be kell jelenteni 

a fogyasztóvédelmi hatóság felé.” szövegrész,
c) 46. § (1) bekezdése,
d) 46/A. § d) pontja,
e) 54. §-a,
f ) 1. mellékletének 3.8 pontja.

32. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 
módosítása

61. §  A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 23/C. §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„23/C.  § (1) A  fővárosi és megyei kormányhivatal az  eljárásában a  súlyosan fogyatékos állapotot szakkérdésként 
vizsgálja.
(2) Ha a  kérelmező súlyos fogyatékosságát a  rehabilitációs szakértői szerv vagy jogelődjének hatályos határozata, 
szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye korábban nem állapította meg, az elsőfokú eljárásban az ügyintézési 
határidő negyven nap.”

33. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása

62. §  Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.  évi XXVIII.  törvény 41.  § (1)–(3)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„41. § (1) Állatpanzió és állatmenhely (a továbbiakban együtt: állatotthon) létesítésére irányuló szándékát a szolgáltató 
az állatvédelmi hatóságnak köteles a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 
szóló törvény szerint bejelenteni.
(2) Állatotthon akkor létesíthető, ha
a) az állattartás jogszabályban meghatározott feltételei tartósan és folyamatosan rendelkezésre állnak;
b) a rendszeres állatorvosi ellátás biztosított;
c) az állatotthon működtetése nem sérti a köznyugalmat;
d) az állatotthon vezetője vagy a (3) bekezdés szerinti működési szabályzatban megjelölt felelős személy szakirányú 
végzettséggel rendelkezik.
(3) Az állatotthon létesítése iránti bejelentéshez – a külön jogszabályban meghatározottakon túlmenően – mellékelni 
kell az állatotthon működési szabályzatát.”
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34. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

63. §  A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 34. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ha családtámogatással összefüggő elsőfokú eljárásban
a) az egészségkárosodás mértéke és az egészségkárosodásnak a kérelmező 18. életéve előtti fennállása,
b) az egészségkárosodás felülvizsgálatának szükségessége,
c) a felülvizsgálat szükségessége esetén annak időpontja
kérdését szakkérdésként kell vizsgálni, az ügyintézési határidő negyven nap.
(3) Az uniós rendeletek alapján lefolytatott eljárások ügyintézési határidejére az uniós rendeletek szabályai irányadók.”

35. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása

64. § (1) A  temetőkről és a  temetkezésről szóló 1999.  évi XLIII.  törvény (a  továbbiakban: Ttv.) 30.  § (2)  bekezdés b)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság annak engedélyezi)
„b)  aki rendelkezik e  törvény szerinti megfelelő pénzügyi teljesítőképességgel, valamint a  törvény végrehajtására 
kiadott kormányrendelet szerinti vagyoni biztosítékkal,”

 (2) A Ttv. 30. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság annak engedélyezi)
„d) akivel szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, és”

65. §  A Ttv. 21.  § (5)  bekezdésében az „az elhunyt közeli hozzátartozói” szövegrész helyébe az „az elhunytnak a  Polgári 
Törvénykönyv szerinti hozzátartozói, valamint a végrendeleti juttatásban részesített személyek” szöveg lép.

66. §  Hatályát veszti a Ttv.
a) 30. § (4) és (6) bekezdése;
b) 36. § (1) bekezdésében az „ , urna” szövegrész.

36. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

67. § (1) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.) 8. § (1) bekezdés a) pont 
ah) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a következő ai) alponttal egészül ki:
[Az engedély-nyilvántartás tartalmazza
a) a járművezető]
„ah) közúti közlekedési előéleti pontrendszer adatait,
ai) „Gépjármű-vezetői képesítési igazolvány” sorszámára, kategóriájára, kiadásának dátumára és érvényességi idejére 
vonatkozó adatokat, továbbá”

 (2) A Kknyt. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  engedély-nyilvántartás az  (1) és (2)  bekezdésben meghatározott adatok tekintetében – a  természetes 
személyazonosító, a lakcím-azonosító adatok, valamint a „Gépjármű-vezetői képesítési igazolvány” adatai kivételével – 
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.”

 (3) A Kknyt. 9. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsiból, vontatóból, pótkocsiból és autóbuszból)
„b) legfeljebb 10-et üzemeltető üzemben tartó az (1) bekezdés b) pontja és d) pont db) alpontja szerinti székhely, 
telephely címként olyan települési cím bejegyzését is kérheti, amely alkalmasságát a  települési önkormányzat 
jegyzője igazolja,”
(feltéve, hogy az a járművek számára ténylegesen tárolási helyéül szolgál. Azt a tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan 
alkalmas a járművek tárolására, a települési önkormányzat jegyzője igazolja.)

 (4) A Kknyt. 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  (1) bekezdés b) pontja és d) pont db) alpontja szerinti telephely alatt a  legfeljebb 10 járművet üzemeltető 
üzemben tartó által a külön jogszabályban megnevezett tárolóhely is értendő.”
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 (5) A Kknyt. 14. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyilvántartót értesíti:)
„e) a közlekedési hatóság elektronikus úton
ea) a  járművezetőnek a  8.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)–ae)  alpontjában meghatározott pályaalkalmasságára és 
utánképzésére vonatkozó adatairól,
eb) az engedélynek a 8. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjában meghatározott adatairól,
ec) a  jármű forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata során, továbbá a  jármű-honosítási eljárásban 
megállapított, a 9. § (2) bekezdés a), b), d) és g) pontjában meghatározott adatairól,
ed) a „Gépjármű-vezetői képesítési igazolvány” sorszámáról, kategóriájáról, kiadásának dátumáról és érvényességi 
idejéről;”

 (6) A Kknyt. 19. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartásból adatot igényelhetnek:)
„c) a közlekedési hatóság a 9/A–9/C. §-ban meghatározott nyilvántartási adatok kivételével
ca) a pályaalkalmassági, képzési, utánképzési és vizsgáztatási feladatai ellátásához a 8. §-ban meghatározott adatokat,
cb) a  jármű műszaki adatainak és alkalmasságának megállapításával kapcsolatos feladataik ellátásához a  9.  §-ban 
meghatározott adatokat.”

 (7) A Kknyt. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § (1) A nyilvántartó a nyilvántartás adatait statisztikai célra feldolgozhatja és nyilvánosságra hozhatja, valamint 
az adatokat
a) a Központi Statisztikai Hivatal részére egyedi azonosításra alkalmas módon,
b) egyéb esetekben személyazonosításra alkalmatlan módon
statisztikai célra továbbíthatja.
(2) A 9. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott adatok közül a jármű gyártmánya, típusa, színe, a 9. § (2) bekezdés 
g) pontjában meghatározott adatok, a forgalomból kivont állapot ténye, valamint a körözés ténye az adatszolgáltatás 
céljának és jogalapjának igazolása nélkül nyilvánosan, közvetlenül elektronikus úton is lekérdezhető.”

37. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

68. §  A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A kikötő létesítésével, fennmaradásával, továbbá az úszólétesítmény építési (átépítési) terveinek felülvizsgálatával 
és jóváhagyásával, valamint a  komp- és révátkelőhely létesítésével és fennmaradásával, üzemben tartásával 
kapcsolatos ügyekben az ügyintézési határidő 30 nap.”

69. §  Hatályát veszti a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény
a) 26/A. § (1)–(2) és (4)–(5) bekezdései,
b) 26/B. § (4)–(5) bekezdése, és a (6) bekezdésben az „A hatósági ellenőrzés céljából a hajózási hatóság adatot 

igényelhet a  bűnügyi nyilvántartási rendszerből. Az  adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy 
a vizsgabiztos büntetlen előéletű-e.” szövegrész.

38. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 
módosítása

70. §  A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Mnmktv.) 
2/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2/B. § (1) Ha jogszabály az élelmiszerlánc felügyeletért felelős miniszter rendeletében meghatározott szakterületen, 
növényvédelmi szakkérdésben szakértő igénybevételét írja elő, vagy az  ilyen szakértő igénybevételéhez 
jogkövetkezményt állapít meg, – az igazságügyi szakértőkről szóló törvény szerint igazságügyi szakértői tevékenység 
végzésére jogosult szakértő kivételével – szakértőként kizárólag az a személy vehető igénybe, valamint a jogszabályban 
meghatározott jogkövetkezmények csak az olyan személy igénybevételéhez fűződnek, aki büntetlen előéletű, nem 
áll a növényvédelmi szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint rendelkezik 
az élelmiszerlánc felügyeletért felelős miniszter által rendeletben meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel 
az ott meghatározott egyéb feltételeknek.
(2) Aki az  (1)  bekezdés szerinti szakértői tevékenységet kíván folytatni – az  igazságügyi szakértő kivételével  – 
köteles a Kamarának a tevékenység folytatására irányuló szándékát a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 
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folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni a bejelentő 
természetes személyazonosító adatait.
(3) A  Kamara által a  szakértői tevékenység folytatására jogosult személyekről vezetett nyilvántartás tartalmazza 
a  szakértői tevékenység végzésére jogosult személy természetes személyazonosító adatait. A  nyilvántartásból 
kizárólag a szakértői tevékenység végzésére való jogosultság igazolása céljából szolgáltatható adat.”

71. §  Az Mnmktv.
a) 39. § (5) bekezdés b) pontjában az „engedély kiadásának” szövegrész helyébe a „bejelentés” szöveg,
b) 39. § (5) bekezdés d) pontjában az „engedélyért” szövegrész helyébe a „bejelentésért” szöveg
lép.

39. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

72. §  A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151/A. § (3) bekezdésében az „Az (1) és” szövegrész helyébe az „A” szöveg lép.

73. §  Hatályát veszti a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151/A. § (1) bekezdése.

40. Az egészségügyi közvetítői eljárásról szóló 2000. évi CXVI. törvény módosítása

74. §  Hatályát veszti az egészségügyi közvetítői eljárásról szóló 2000. évi CXVI. törvény
a) 5. § (2) bekezdésében a „ , továbbá az sem, aki az 5/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján nem igazolja, vagy 

az  5/A.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján nem kéri annak igazolását, hogy büntetlen előéletű, és nem áll 
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt”,

b) 5/A. és 5/B. §-a.

41. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény módosítása

75. §  A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 9. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  járművezető nyilvántartott pontjainak számát utánképzésen való önkéntes részvétellel csökkentheti. 
Az engedély-nyilvántartásba elektronikus úton beérkezett utánképzési igazolás alapján, az igazolás kiállításának napján 
nyilvántartott pontok számát 13 pontig 9 ponttal, 14–17 pont között 6 ponttal kell csökkenteni.”

42. Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény módosítása

76. §  Az elektronikus aláírásról szóló 2001.  évi XXXV.  törvény 17.  § (4)  bekezdésében a „két hónap” szövegrész helyébe 
a „negyvenöt nap” szöveg lép.

43. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

77. §  A kulturális örökség védelméről szóló 2001.  évi LXIV.  törvény (a  továbbiakban: Kötv.) 75.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„75.  § Az  ügyintézési határidő kulturális javak védetté nyilvánítása vagy védettségének megszüntetése iránti 
eljárásban hetven nap.”

78. §  Hatályát veszti a  Kötv. 61/J.  § (5)  bekezdésében az  „E határidő – indokolt esetben – egyszer harminc  nappal 
meghosszabbítható.” szövegrész.

44. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

79. § (1) A  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Etv.) 9.  § 
(1) bekezdésében a „harminc” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg lép.

 (2) Az egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXI. törvény 15. §-ának 
az Etv.
a) 9. § (2) bekezdését módosító rendelkezése a „két hónapon” szövegrész helyett a „negyvenöt napon” szöveggel, 

a „három hónapon belül” szövegrész helyett a „két hónapon belül” szöveggel,
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b) 9. § (5) bekezdését módosító rendelkezése a „két hónapon” szövegrész helyett a „negyvenöt napon” szöveggel,
c) 9. § (6) bekezdését módosító rendelkezése az „egy hónapon” szövegrész helyett a „huszonegy napon” szöveggel
lép hatályba.

80. §  Nem lép hatályba az  egyes, a  felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról szóló 2015.  évi 
CXXXI. törvény 15. §-ának az Etv. 9. § (8) bekezdését megállapító rendelkezése.

45. A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény módosítása

81. §  A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 5. §-a és 5/A. §-a helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:
„5.  § (1) A  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti 
bejelentés alapján a  névjegyzékbe fel kell venni azt a  – cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott 
döntéshozatal hatálya alatt nem álló – természetes személyt, aki
a) felsőfokú végzettséggel és a  végzettség megszerzésétől számított, annak megfelelő legalább ötéves igazolt 
szakmai gyakorlattal rendelkezik,
b) a miniszter rendeletében meghatározott közvetítői szakmai képzést elvégezte,
c) büntetlen előéletű, és nem áll a közvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
(2) A  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti 
bejelentés alapján a névjegyzékbe fel kell venni azt a jogi személyt, amelynek
a) létesítő okiratában a közvetítői tevékenység feltüntetésre került, és
b) van közvetítői tevékenység folytatására feljogosított tagja, vagy munkaviszony, továbbá munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszony keretében ilyen személyt (a  továbbiakban együtt: alkalmazott) foglalkoztat, és ennek 
az alkalmazottnak közvetítői tevékenysége nem szünetel.
(3) A bejelentő a névjegyzékbe történő felvételért díjat köteles fizetni.
(4) A  természetes személy a  miniszter rendeletében meghatározott módon köteles igazolni, hogy a  közvetítői 
tevékenységhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket a közvetítői szakmai képzés elvégzésével elsajátította.
(5) Vizsgálat alapján történő törlés esetén a természetes személy és jogi személy a törlésről szóló határozat jogerőre 
emelkedésétől számított öt évig nem vehető fel a névjegyzékbe.
5/A.  § Az  ellenőrzés során megismert személyes adatokat a  miniszter a  hatósági ellenőrzés időtartamára vagy 
a névjegyzékből való törlésre irányuló eljárásban az eljárás jogerős befejezéséig kezeli.”

82. §  A Kvtv.
a) „A névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelem” című alcíme címében a  „kérelem” szövegrész helyébe 

a „bejelentés” szöveg,
b) 8. § (1) bekezdésében a „felvételi kérelmet” szövegrész helyébe a „felvétel iránti bejelentést” szöveg,
c) 8. § (2) bekezdésében a „kérelemnek” szövegrész helyébe a „bejelentésnek” szöveg, a „kérelemhez” szövegrész 

helyébe a „bejelentéshez” szöveg
lép.

83. §  Hatályát veszti a Kvtv. 8. § (3) és (6) bekezdése.

46. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosítása

84. § (1) Az  Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.  évi XXVI.  törvény (a  továbbiakban: OTrT.) 31/A.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E törvénynek az egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCXXIX. törvénnyel 
(a  továbbiakban: MTv.) megállapított rendelkezéseivel a  megyei területrendezési terveket 2017.  december 31-ig 
összhangba kell hozni.”

 (2) Az OTrT. 31/B. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba hozataláig a településrendezési 
eszközök készítésénél, módosításánál az alábbi átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni:)
„a) az  Országos Szerkezeti Terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat és egyedi 
építményeket az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 1/1–11. melléklete, 9. § (7) bekezdése, és 10. §-a előírásainak 
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alkalmazásával, valamint az  Országos Szerkezeti Tervben meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell 
kijelölni; az  e  törvénynek az  MTv.-vel megállapított 1/1–11.  mellékletében nem szereplő országos jelentőségű 
műszaki infrastruktúra-hálózatokat és egyedi építményeket az Országos Szerkezeti Terv által meghatározott térbeli 
rend figyelembevételével kell kijelölni,”

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

85. § (1) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 24. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdés szerinti adóigazolvány bemutatásával egyenértékű, ha – a technikai feltételek megléte esetén – 
a  magánszemély az  adóazonosító számát a  tárolóelemmel rendelkező állandó személyazonosító igazolványával 
elektronikusan igazolja, amennyiben a külön törvényben meghatározottak szerint a tárolóelem azt tartalmazza.”

 (2) Az Art. 54. § (7) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adóhatóság megkeresésre tájékoztatja az adótitokról)
„i) a  helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős szervet, valamint a  helyi és nemzetiségi 
önkormányzatot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 
törvényben meghatározott fennálló köztartozás, illetve annak az előírt határidőben történő meg nem fizetése, mint 
méltatlansági eset, illetve a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplés vizsgálatához szükséges körben;”

 (3) Az Art. 146. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdéstől eltérően a fővárosi és megyei kormányhivatal vagy járási (fővárosi kerületi) hivatal megkeresése 
alapján az adók módjára behajtandó köztartozás tekintetében az illetékes állami adóhatóság jár el.”

 (4) Az Art. 175. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(17) Felhatalmazást kap az  adópolitikáért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg az  adótanácsadói, 
adószakértői, illetve okleveles adószakértői tevékenység végzéséhez szükséges bejelentési eljárás, a nyilvántartásba 
vétel és az  abból való törlés feltételeit, a  nyilvántartás vezetésének szabályait, a  bejelentési eljárásért, valamint 
a  továbbképzési programok szervezésére és lebonyolítására jelentkező szervezetek kérelmének elbírálásáért 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét, továbbá a nyilvántartásba vettek kötelező továbbképzésére vonatkozó 
részletes szabályokat azzal, hogy az eljárás során méltányossági eljárásnak nincs helye.”

 (5) Az Art. 175/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„175/A. § (1) Aki adótanácsadói, adószakértői, illetve okleveles adószakértői tevékenységet kíván folytatni, köteles 
az  erre irányuló szándékát az  adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartását vezető 
szervezetnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint 
bejelenteni.
(2) Bejelentés alapján az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásába fel kell venni azt 
a természetes személyt, aki
a) büntetlen előéletű,
b) nem áll gazdasági, pénzügyi-számviteli vagy jogi végzettséghez kötött munkakörnek megfelelő foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt, és
c) rendelkezik az e törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott szakmai 
képesítéssel, szakképzettséggel és gyakorlattal, valamint megfelel az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott 
jogszabályban meghatározott egyéb feltételeknek.
(3) Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet adótanácsadói, adószakértői, illetve 
okleveles adószakértői tevékenységet – az (1) bekezdés szerinti bejelentést követően – akkor folytathat, ha legalább 
egy tagja vagy alkalmazottja az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásában szerepel.”

 (6) Az Art. 175/E. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„175/E. § (1) A nyilvántartásba vételt végző szervezet vezeti az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők 
nyilvántartását.”

86. §  Az Art. 175/D. §
a) (1) bekezdésében az „engedély megadására” szövegrész helyébe a „nyilvántartásba vételre” szöveg,
b) (2) bekezdésében a „60 nap” szövegrész helyébe a „45 nap” szöveg,
c) (3) bekezdésében a „30 napon” szövegrész helyébe a „21 napon” szöveg
d) (4) bekezdésében az „az engedély megadásával” szövegrész helyébe az „a nyilvántartásba vétellel” szöveg,



2676 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 12. szám 

e) (6)  bekezdésében az  „Az engedély kiadásával, visszavonásával” szövegrész helyébe az  „A nyilvántartásba 
vétellel, az abból való törléssel” szöveg

lép.

87. §  Hatályát veszti az Art.
a) 52. § (7) bekezdés l) pontja,
b) 175. § (17a) bekezdése és
c) 175/B. §-a.

48. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

88. §  Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 31. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) § Az  (1)  bekezdésben meghatározott eljárásokban a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény szerinti függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

49. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi 
CXXVII. törvény módosítása

89. §  A jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi CXXVII.  törvény 
(a továbbiakban: Jöt.)
a) 24. § (9) bekezdésében a „negyvenöt napon” szövegrész helyébe a „harmincöt napon” szöveg,
b) 37. § (4) bekezdésében a „hatvan napon” szövegrész helyébe a „negyvenöt napon” szöveg,
c) 82. § (5) bekezdésében a „hatvan napon” szövegrész helyébe a „negyvenöt napon ” szöveg
lép.

90. §  Hatályát veszti a Jöt. 43. § (1) bekezdésében az „A vámhatóság a keretengedély iránti kérelem tárgyában harminc napon 
belül dönt.” szövegrész.

50. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

91. §  A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 19/D. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az e törvény alapján lefolytatott eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló törvény szerinti függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

51. A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosítása

92. §  A szőlő- és bortermeléssel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015.  évi XCVIII.  törvény 4.  §-ának 
a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 7. §-át módosító rendelkezése a „90 nap” 
szövegrész helyett a „70 nap” szöveggel lép hatályba.

52. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosítása

93. §  A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004.  évi XXIV.  törvénynek (a  továbbiakban: Ftv.) „A hatósági engedélyezés 
szabályai” alcíme a következő 4/B. §-sal egészül ki:
„4/B.  § A  3.  § szerinti közigazgatási hatósági eljárásban a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény szerinti függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

94. §  Hatályát veszti az Ftv.
a) 3/A. § (3) bekezdése,
b) 3/A. (5) bekezdésében és a 3/B. § (4) bekezdés a) pontjában a „(3) és” szövegrész,
c) 3/C. § (4) és (6) bekezdése,
d) 18/D. § (3) bekezdése.



12. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2677

53. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
módosítása

95. §  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.) 26. §-a a következő (9)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az  (1)  bekezdés a)–b)  pontja szerinti esetekben a  belföldi jogsegély iránti megkeresést kizárólag írásbelinek 
minősülő elektronikus úton vagy elektronikus levél útján lehet megküldeni.
(10) A hatóságok az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a belföldi jogsegély során kizárólag írásbelinek minősülő 
elektronikus úton vagy elektronikus levél útján tartanak kapcsolatot egymással.”

96. § (1) A Ket. 29. §-a a következő (1b)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A kérelemre induló eljárás sommás eljárás, ha
a) a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok (ide értve az olyan adatokat is, amelyek 
szolgáltatására a kérelmező nem kötelezhető) alapján a tényállás tisztázott,
b) nincs ellenérdekű ügyfél és
c) az eljárásra irányadó ügyintézési határidő nem éri el a két hónapot, vagy a hatvan napot.
(1c) Ha a hatóság megállapítja, hogy az (1b) bekezdésben meghatározott bármely feltétel nem áll fenn, a sommás 
eljárás szabályait mellőzi, és függő hatályú döntést vagy a  71/A.  § (6)  bekezdés a)  pontjában meghatározott 
határidőben az ott meghatározott valamely döntést hoz.”

 (2) A Ket. 29. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A hatóság mellőzheti az eljárás megindításáról szóló értesítést azon eljárásokban, amelyekben a kérelmezett jog 
gyakorlásáról is rendelkező 71/A. § szerinti függő hatályú döntés meghozatalának van helye.”

97. §  A Ket. 31. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(A hatóság az eljárást megszünteti, ha)
„l) az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, 
vagy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan 
nem dönthető el, és törvény nem biztosít lehetőséget az eljárás felfüggesztésére.”

98. §  A Ket. 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„32.  § (1) Törvény lehetővé teheti az  eljárás felfüggesztését, ha az  ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes 
elbírálásától függ, amelyben az  eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak a  hatóságnak az  adott 
üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el. Amennyiben a más szerv 
előtti eljárás megindítására az ügyfél jogosult, erre őt megfelelő határidő kitűzése mellett fel kell hívni. Ha az ügyfél 
a felhívásnak nem tesz eleget, a hatóság az eljárást megszünteti.”

99. § (1) A Ket. 33. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A hatóság a sommás eljárásban az (5) bekezdésben meghatározott időpontot követően a határozatot azonnal, 
de legfeljebb nyolc napon belül meghozza, és gondoskodik a döntés közléséről.”

 (2) A Ket. 33. § (3) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(Ha jogszabály ezt nem zárja ki, az ügyintézési határidőbe nem számít be:)
„l) hatósági közvetítő kirendelése esetén a hatósági közvetítés időtartama, de legfeljebb nyolc nap.”

 (3) A Ket. 33. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő tizenöt nap. Ennél rövidebb határidőt bármely jogszabály, 
hosszabbat pedig törvény állapíthat meg.”

100. §  A Ket. 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(3) Ha a  kérelem nem felel meg a  35.  §-ban, továbbá a  36.  § (1)  bekezdésében foglalt követelményeknek, 
az  eljáró hatóság a  kérelem beérkezésétől számított nyolc  napon belül – a  mulasztás jogkövetkezményeire 
történő figyelmeztetés mellett – legfeljebb negyvenöt  napos határidővel hiánypótlásra hívja fel az  ügyfelet. Nem 
bocsátható ki hiánypótlási felhívás olyan adat igazolására vagy melléklet csatolására, amelyet a 36. § (2) bekezdése 
alapján a  hatóságnak kell beszereznie, továbbá akkor sem, ha az  ügyfél a  tartalmilag hiánytalan kérelmet azért 
nem formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon nyújtja be, mert a formanyomtatvány kitölthető és letölthető 
változatát a hatóság az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint nem tette közzé.”
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101. §  A Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában, ha az  ügyfél kérelme jog megszerzésére irányul és 
ellenérdekű ügyfél az első fokú eljárásban nem vett részt,)
„a) az  ügyfelet megilleti a  kérelmezett jog gyakorlása, ha a  hatóság az  előírt határidőben nem hoz döntést és 
a kérelmezett jog gyakorlásáról szóló rendelkezést tartalmazó függő hatályú döntés meghozatalának nem volt helye,”

102. §  A Ket. a következő 71/A. §-sal egészül ki:
„71/A. § (1) A kérelemre indult eljárásban a hatóság – az e §-ban meghatározottak szerint – a kérelem beérkezésétől 
számított nyolc napon belül függő hatályú döntést hoz.
(2) A függő hatályú döntésben a hatóság rendelkezik arról, hogy
a) az  eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy díjnak megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer forintot 
a hatóság köteles a kérelmező ügyfél részére megfizetni;
b) a kérelmező ügyfél mentesül az eljárási költségek megfizetése alól;
c) a kérelmezett jog gyakorlása az ügyfelet megilleti.
(3) A (2) bekezdés c) pontját nem kell alkalmazni
a) a hatósági bizonyítvány kiállítására,
b) a hatósági igazolvány kiállítására,
c) a hatósági nyilvántartásba való bejegyzésre, törlésre és módosításra,
d) azon eljárásokban, ahol az ügy érdemében a hatóság mérlegelésétől vagy a tényállás tisztázásától függő összeget 
kell meghatározni, valamint
e) ha törvény ekként rendelkezik.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha a kérelem beérkezését követő 
két hónap elteltével a hatóság a hatósági ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg.
(5) A  (2)  bekezdés c)  pontja szerinti rendelkezést tartalmazó határozat elleni jogorvoslati határidő a  közlés és 
a (4) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülését követő napon kezdődik.
(6) Az (1) bekezdésben meghatározott döntést mellőzi a hatóság, ha
a) az eljárás megindításától számított nyolc napon belül
aa) érdemben dönt,
ab) a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja,
ac) az eljárást megszünteti,
ad) az eljárást felfüggeszti vagy függőben tartja, vagy
ae) nemzetközi jogsegélykérelemmel külföldi hatósághoz fordul;
vagy
b) a hatósági eljárás ügyintézési határideje legalább
ba) két hónap, vagy
bb) hatvan nap.
(7) A függő hatályú döntés tartalmazza legalább a 72. § (1) bekezdés a)–c) pontjában, d) pont da) és dg) alpontjában, 
e) pont ef )–eg) alpontjában, f )–g) pontjában foglaltakat, valamint a (4) bekezdés szerinti időpontot naptári dátum 
szerint meghatározva.
(8) A függő hatályú döntés jogerőre emelkedéséről a hatóság értesíti a felügyeleti szervét, valamint akikkel a döntést 
közölte, és intézkedik a (2) bekezdés a) pontja szerinti összeg megfizetése, valamint a kérelmező által az eljárásért, 
valamint a szakhatósági eljárásért megfizetett illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj, továbbá az általa előlegezett 
eljárási költség visszatérítése iránt.
(9) A  függő hatályú határozattal szembeni jogorvoslati és döntés-felülvizsgálati eljárásban vizsgálni kell, hogy 
a kérelmezett jogosultság gyakorlásának feltételei – ide nem értve e § rendelkezéseit – fennállnak-e.”

103. §  A Ket. 72. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  egyezséget jóváhagyó egyszerűsített és a  sommás eljárást lezáró – kérelemnek helyt adó – döntésből 
mellőzhető az indokolás.”

104. §  A Ket. 98. § (1)–(1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.
(1a) A  fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az  ügyfélnek a  döntés meghozatala előtt 
tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell.”
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105. §  A Ket. 105. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a másodfokú döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy az elsőfokú döntés meghozatalát követően új tény 
merül fel, vagy egyébként a tényállás további tisztázása szükséges, a másodfokú döntést hozó hatóság a kiegészítő 
bizonyítási eljárás lefolytatását maga végzi el, és ennek alapján dönt.”

106. §  A Ket. 140.  § (2)  bekezdés f )–g)  pontjai helyébe a  következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a  Ket. 140.  § 
(2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A végrehajtást fel kell függeszteni, ha)
„f ) a kötelezett fizetési kedvezmény iránt kérelmet terjeszt elő, kivéve, ha az ügyfél korábbi, ilyen tárgyú kérelmét 
a hatóság jogerősen már elbírálta, vagy a fizetési kedvezmény engedélyezését jogszabály kizárja,
g) azt jogszabály elrendeli, valamint
h) a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a hatóságot új eljárásra kötelezte és ezzel a bírósági döntéssel szemben 
perújítási vagy felülvizsgálati kérelmet terjesztettek elő.”

107. §  A Ket. 171/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ahol – a Kormány szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó 
szolgáltatásokról szóló rendelete kivételével – jogszabály
a) központi elektronikus szolgáltató rendszert említ, ott a Kormány által kötelezően nyújtott szabályozott elektronikus 
ügyintézési szolgáltatások együttesét vagy az adott szövegkörnyezetben hivatkozott szolgáltatást,
b) ügyfélkaput vagy hivatali kaput említ, ha a  technikai feltételek rendelkezésre állnak, valamennyi a  Kormány 
rendeletében meghatározott, a Kormány által kötelezően nyújtott azonosítási és biztonságos kézbesítési szabályozott 
elektronikus ügyintézési szolgáltatást, továbbá
c) ügyfél tárhelyét, vagy bármely megfogalmazásban tárhelyére történő információ-elhelyezést említ, ott a Kormány által 
kötelezően nyújtott biztonságos kézbesítési szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatással történő kézbesítést
kell érteni.”

108. §  A Ket.
a) 26. § (5) bekezdés b) pontjában a „nyolc” szövegrész helyébe az „öt” szöveg,
b) 51.  § (2)  bekezdésében az  „ügyfelet a  kérelmére indult eljárásban nyilatkozattételre” szövegrész helyébe 

az „ügyfelet nyilatkozattételre” szöveg,
c) 59. § (7) bekezdésében a „jogszabály” szövegrész helyébe a „törvény” szöveg,
d) 93. § (4) bekezdésében a „törvény vagy kormányrendelet” szövegrész helyébe a „törvény” szöveg,
e) 94. § (1) bekezdés a) pontjában a „legalább húsznapos” szövegrész helyébe a „megfelelő” szöveg,
lép.

109. §  Hatályát veszti a Ket.
a) 26. § (5) bekezdés d) pontja;
b) 26. § (6) bekezdése;
c) 32. § (2)–(4) és (6)–(7) bekezdése;
d) 33. § (1) bekezdésében a „vagy kormányrendelet” szövegrész;
e) 33. § (7) és (9) bekezdése;
f ) 33/A. § (4) bekezdése;
g) 79. § (3) bekezdése.

54. Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény módosítása

110. §  Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005.  évi XLVII.  törvény 9.  § (1)  bekezdésében a „negyven  napon” 
szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg lép.

55. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosítása

111. § (1) A  közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005.  évi LXXXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Köt.) 6.  §-a a  következő 
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A fogadó szervezet az írásba foglalt önkéntes szerződést annak megszűnésétől számított öt évig megőrzi.”
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 (2) A Köt. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(1) A  fogadó szervezet – az  önkéntes jogviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek gyakorlása, valamint 
a jogviszonnyal kapcsolatos hatósági ellenőrzés érdekében – nyilvántartást vezet azokról az önkéntesekről, akikkel 
a megkötött önkéntes szerződést nem foglalták írásba. A nyilvántartás tartalmazza
a) az  önkéntes természetes személyazonosító adatait, valamint, ha az  önkéntes nem magyar állampolgár, 
az állampolgárságát,
b) az önkéntes lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási, illetve szálláshelyét,
c) kiskorú önkéntes és a  cselekvőképességében a  közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen 
korlátozott önkéntes esetén a  törvényes képviselő természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét, ennek 
hiányában tartózkodási helyét,
d) a 6. § (1) bekezdésének a)–c) pontjában meghatározottakat,
e) a közérdekű önkéntes tevékenység megkezdésének időpontját, valamint
f ) azt az időpontot, amikor a jogviszony hatálya megszűnik.”

56. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények 
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

112. § (1) Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 
2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gyógyszer tv.) 3. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  klinikai vizsgálat engedélyének jogerőre emelkedését követően módosított vizsgálati terv tekintetében 
az  Egészségügyi Tudományos Tanács bizottsága a  módosítási kérelemről annak kézhezvételétől számított 
harminc  napon belül állást foglal. Ha a  lényeges módosítás a  szakhatóság állásfoglalás nélkül eldönthető vagy 
gyógyszerminőségi jellegű, annak engedélyezéséről az engedélyező a szakhatósági állásfoglalás kikérése nélkül, saját 
hatáskörében dönt.”

 (2) A Gyógyszer tv. 15. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki.
„(3a) A (3) bekezdés szerinti eljárásokban az ügyintézési határidő 30 nap.”

 (3) A Gyógyszer tv. 26. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az e törvényben, illetve az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban meghatározott engedélyezési 
eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti függő hatályú 
döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

113. §  Hatályát veszti a Gyógyszer tv.
a) 4. § (11) bekezdésében az „A bejelentés alapján indult eljárás során az ügyintézési határidő egy ízben legfeljebb 

hatvan nappal meghosszabbítható.” szövegrész,
b) 15. § (6)–(7) bekezdése,
c) 17/B.  § (8)  bekezdésében az „ , amelyet az  eljáró hatóság vezetője annak letelte előtt indokolt esetben egy 

alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthat” szövegrész.

57. A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának 
engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény módosítása

114. § (1) A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi 
CIX. törvény (a továbbiakban: Httv.) 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az engedélyezési eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 
szerinti függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

 (2) A Httv. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott személy azt a  tényt, hogy büntetlen előéletű, az  (1)  bekezdés 
a) pontjában meghatározott személy azt a tényt, hogy a (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti biztonsági feltételeknek 
megfelel hatósági bizonyítvánnyal igazolja, ha a  munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésére a  2.  §-ban 
meghatározott engedély kiadását követően kerül sor.”

115. §  A Httv. 3. § (6) bekezdésében a „hatvan nap” szövegrész helyébe a „negyvenöt nap” szöveg lép.



12. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2681

58. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 
2005. évi CXXXIII. törvény módosítása

116. § (1) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
(a továbbiakban: Szvmt.) 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott adatot a kérelmező igazolja.”

 (2) Az Szvmt. 5/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott adatot a bejelentést tevő igazolja.”

 (3) Az Szvmt. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Igazolványt – kérelmére – az a magyar állampolgár, illetve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
személy kaphat, aki nagykorú, cselekvőképes, külön jogszabályban meghatározott vagy azzal egyenértékű 
szakképesítéssel, továbbá a  magánnyomozói tevékenység végzéséhez legalább középiskolai végzettséggel 
rendelkezik. Az igazolvány kiadását meg kell tagadni, ha a kérelmező a tevékenység gyakorlását kizáró rendelkezés 
hatálya alatt áll.”

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

117. § (1) A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A 3. § (4) bekezdését nem érintve, a nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy forgalmazására 
irányuló szándékot a vállalkozás köteles a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kereskedelmi tevékenység végzésére csak az a vállalkozás jogosult,
a) amely vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója, illetve egyéni vállalkozás esetén az  egyéni 
vállalkozó büntetlen előéletű, nem áll a  nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy forgalmazására 
irányuló kereskedelmi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
b) amelynek nincs az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozása.”

 (2) A Kertv. 6/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6/D. § Szálláshely-szolgáltatás csak a kereskedelmi hatóság részére történő a szálláshely-üzemeltetési bejelentést 
követően folytatható.”

 (3) A Kertv. 6/F. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenység folytatására irányuló szándékot a kereskedelmi hatóság 
részére kell bejelenteni.”

 (4) A Kertv. 6/G. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6/G. § A kereskedelmi hatóság
a) a kereskedőkről,
b) a működési engedéllyel rendelkező és a bejelentett üzletekről, az üzletek nyitva tartásáról,
c) a bejelentett bevásárlóközpontokról és helyi termelői piacokról, valamint az engedélyezett vásárokról és piacokról,
d) az idegenvezetői tevékenységet folytatókról,
e) a lovas szolgáltató tevékenységet folytatókról,
f ) a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatókról,
g) a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet folytatókról,
h) a bejelentett utazásszervezőkről és az utazásközvetítőkről
nyilvántartást vezet.”

118. §  A Kertv.
a) 12. § (1) bekezdés f ) pontjában az „engedély kiadásának” szövegrész helyébe a „bejelentésnek” szöveg,
b) 12. § (1) bekezdés g) pontjában a „jogosító engedély kiadásának” szövegrész helyébe a „vonatkozó bejelentés” 

szöveg,
c) 12. § (2) bekezdés b) pontjában a „jogosító engedély kiadásának” szövegrész helyébe a „vonatkozó bejelentés” 

szöveg
lép.

119. §  Hatályát veszti a Kertv.
a) 6/F. § (2) bekezdés c) pontjában a „vagy ilyen tevékenység engedély nélküli folytatása” szövegrész és a
b) 6/F. § (4)–(6) bekezdése.
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60. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

120. § (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 36. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(3) Az alapképzés és időszakos oktatás végzésére irányuló szándékot a szolgáltató köteles a közlekedési hatóságnak 
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint bejelenteni. 
Alapképzés, illetve időszakos oktatás végzésére a külön jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételeket 
teljesítő képzőszervezet és vasúti társaság jogosult, amelynek legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy 
alkalmazottja – egyéni vállalkozó esetén, ha a  tevékenységet nem maga látja el, legalább egy foglalkoztatottja  – 
rendelkezik a  külön jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel az  ott meghatározott egyéb 
feltételeknek (a  továbbiakban: vasútszakmai oktató). Vasútszakmai oktatóként az  foglalkoztatható, aki büntetlen 
előéletű, és nem áll az e tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.”

 (2) A Vkt. 80. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közlekedési hatóság feladat- és hatáskörébe tartozik)
„c) a  képzési tevékenység folytatására irányuló bejelentések nyilvántartásba vétele, az  alapképzés és az  időszakos 
oktatás ellenőrzése, az  alapvizsga és az  időszakos vizsga alapján a  hatósági igazolás kiállítása, továbbá annak 
ellenőrzése, hogy a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő tevékenységet végző munkavállaló a jogszabályban 
előírt alapvizsgával és időszakos vizsgával rendelkezik-e,”

 (3) A Vkt. 81. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(7) Ha a közlekedési hatóság a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók képzésére 
és vizsgáztatására vonatkozó rendelkezések megsértését állapítja meg,]
„a) a képzési tevékenységet vagy az időszakos oktatásra vonatkozó regisztrációt
aa) teljes egészében, vagy
ab) egyes munkakörökre vonatkozóan, vagy
ac) egyes képzési helyek vonatkozásában
felfüggesztheti, megtilthatja vagy visszavonhatja,”

121. §  A Vkt.
a) 80/A. § (3) bekezdésében a

aa) „három hónap” szövegrész helyébe a „két hónap” szöveg,
ab) „hat hónap” szövegrész helyébe a „négy hónap” szöveg,
ac) „harminc nap” szövegrész helyébe a „huszonegy nap” szöveg,

b) 80/E. § (1) bekezdésében a „két hónap” szövegrész helyébe a „negyvenöt nap” szöveg,
c) 80/E. § (2) bekezdés a) pontjában a „négy hónap” szövegrész helyébe a „három hónap” szöveg,
d) 80/E. § (2) bekezdés b) pontjában a „két hónap” szövegrész helyébe a „negyvenöt nap” szöveg
lép.

122. §  Hatályát veszti a Vkt.
a) 9. § (2)–(4) bekezdése,
b) 36. § (4)–(6) bekezdése.

61. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
módosítása

123. §  A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.  törvény 24. § (4) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Európai gazdasági egyesülés, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe és külföldiek magyarországi 
kereskedelmi képviselete esetében a  jegyzett tőke (illetve a  jegyzett tőkeként bejegyzett összeg) változását 
–  a  változások számától függetlenül – évente legalább egy alkalommal kötelező a  cégbíróságnak bejegyzés és 
közzététel végett bejelenteni. A  szövetkezet, európai szövetkezet esetében a  jegyzett tőke változását nem kell 
bejelenteni.”
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62. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

124. §  Hatályát veszti a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény
a) 3. § (6) bekezdése,
b) 5.  §-ában az „ , amelyet a  szakhatóság vezetője indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb nyolc  nappal 

meghosszabbíthat” szövegrész.

63. Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosítása

125. §  Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 23. § (5) bekezdés b) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Az etikai eljárásra –  e  törvény eltérő rendelkezése hiányában – a  közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól 
szóló törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a törvény)
„b) az ügyintézési határidő negyvenöt nap.”

126. §  Hatályát veszti az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 23. § (5) bekezdésében 
az „a törvény” szövegrész.

64. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, 
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

127. §  A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 32/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3a) Az egészségbiztosítási szerv e § szerinti eljárásokban 90 napon belül dönt.”

128. §  A Gyftv.
a) 48. § (1) bekezdésében a „harminc napon belül” szövegrész helyébe a „huszonegy napon belül” szöveg,
b) 53. § (5) bekezdésében a „30 napon belül” szövegrész helyébe a „21 napon belül” szöveg
lép.

129. §  Hatályát veszti a Gyftv.
a) 20. § (11) bekezdésében az „ , amely indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb 21 nappal meghosszabbítható”,
b) 43. § (4) bekezdésében az „Indokolt esetben ez a határidő egy ízben további hatvan nappal meghosszabbítható.”
szövegrész.

65. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosítása

130. §  Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006.  évi CXXXII.  törvény 12.  §-a a  következő (3)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) Az e törvény alapján lefolytatott eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló törvény szerinti függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

131. §  Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény
a) 4. § (3) bekezdésében a „hatvan napon” szövegrész helyébe a „negyvenöt napon” szöveg,
b) 7. § (7) bekezdésében a „hatvan napon” szövegrész helyébe a „negyvenöt napon” szöveg
lép.
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66. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi I. törvény módosítása

132. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi 
I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 70. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az e törvény alapján lefolytatott eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló törvény szerinti függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.
(5) Ha az ügy érdemi eldöntése olyan, az EGT-állampolgár vagy a családtag magyarországi tartózkodási jogosultsága 
vonatkozásában felmerülő kérdés előzetes elbírálásától függ, amely eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy 
ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül magalapozottan nem 
dönthető el, az eljáró idegenrendészeti hatóság az eljárást felfüggesztheti.
(6) Ha az  eljáró hatóság döntésével szemben e  törvény alapján fellebbezésnek van helye és a  másodfokú döntés 
meghozatalához nincs elég adat, vagy az első fokú döntés meghozatalát követően új tény merül fel, vagy egyébként 
a  tényállás további tisztázása szükséges, a  másodfokú döntést hozó hatóság a  döntés megsemmisítése mellett 
az ügyben első fokú döntést hozó hatóságot végzésben új eljárásra utasíthatja, vagy a kiegészítő bizonyítási eljárás 
lefolytatását maga végzi el, és ennek alapján dönt.”

133. §  Az Szmtv.
a) 22. § (4) bekezdésében a „három hónapon” szövegrész helyébe a „hetven napon” szöveg,
b) 24. § (3) bekezdésében a „három hónapon” szövegrész helyébe a „hetven napon” szöveg 
lép.

67. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
módosítása

134. § (1) A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény (a  továbbiakban: 
Harmtv.) 35. §-a a következő (6)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet
a) az első fokon eljáró hatóság hetven,
b) a másodfokon eljáró hatóság harminc
napon belül bírálja el.
(7) A  nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti eljárásban a  külön jogszabályban meghatározott hatóság 
azon szakkérdésben, hogy a  harmadik országbeli állampolgár letelepedése veszélyezteti-e Magyarország 
nemzetbiztonságát vagy közbiztonságát, az állásfoglalását
a) az elsőfokú eljárásban harminc,
b) a másodfokú eljárásban húsz
napon belül adja meg az eljáró idegenrendészeti hatóságnak, amely időtartam az ügyintézési határidőbe beleszámít.”

 (2) A Harmtv. 38. §-a a következő (8)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az EK letelepedési engedély iránti kérelmet
a) az első fokon eljáró hatóság hetven,
b) a másodfokon eljáró hatóság harminc
napon belül bírálja el.
(9) Az  EK letelepedési engedély kiadása iránti eljárásban a  külön jogszabályban meghatározott hatóság 
azon szakkérdésben, hogy a  harmadik országbeli állampolgár letelepedése veszélyezteti-e Magyarország 
nemzetbiztonságát vagy közbiztonságát, az állásfoglalását
a) az elsőfokú eljárásban harminc,
b) a másodfokú eljárásban húsz,
napon belül adja meg az eljáró idegenrendészeti hatóságnak, amely időtartam az ügyintézési határidőbe beleszámít.”

 (3) A Harmtv. 78. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A hontalanság elismerésére irányuló kérelem tárgyában az eljáró hatóság negyvenöt napon belül dönt.”

 (4) A Harmtv. 88. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az e törvény alapján lefolytatott eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló törvény szerinti függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.
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(5) Ha az ügy érdemi eldöntése olyan, a harmadik országbeli állampolgár magyarországi tartózkodási jogosultsága 
vonatkozásában felmerülő kérdés előzetes elbírálásától függ, amely eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy 
ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül magalapozottan nem 
dönthető el, az eljáró idegenrendészeti hatóság az eljárást felfüggesztheti.
(6) Ha az  eljáró hatóság döntésével szemben e  törvény alapján fellebbezésnek van helye és a  másodfokú döntés 
meghozatalához nincs elég adat, vagy az első fokú döntés meghozatalát követően új tény merül fel, vagy egyébként 
a  tényállás további tisztázása szükséges, a  másodfokú döntést hozó hatóság a  döntés megsemmisítése mellett 
az ügyben első fokú döntést hozó hatóságot végzésben új eljárásra utasíthatja, vagy a kiegészítő bizonyítási eljárás 
lefolytatását maga végzi el, és ennek alapján dönt.”

135. §  A Harmtv. 29/A. § (5) bekezdésében a „kilencven napon belül” szövegrész helyébe a „hetven napon belül” szöveg lép.

68. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

136. §  A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: MVH eljárási törvény) 57/A. § (4) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  fellebbezés elbírálására jogosult hatóság a  jogorvoslati eljárás során hozott döntését az ügy összes iratának 
beérkezését követő negyvenöt napon belül hozza meg.”

137. §  Az MVH eljárási törvény
a) 41. § (1) bekezdésében a „két hónapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg,
b) 55. § (3) bekezdésében a „három hónapon” szövegrész helyébe a „hetven napon” szöveg, a „harminc napon” 

szövegrész helyébe a „huszonegy napon” szöveg,
c) 55. § (4) bekezdésében a „három hónapon” szövegrész helyébe a „hetven napon” szöveg,
d) 68. § (7) bekezdésében a „hatvan” szövegrész helyébe a „negyvenöt” szöveg,
e) 76. § (3) bekezdésében a „két hónapon” szövegrész helyébe a „negyvenöt napon” szöveg
lép.

138. §  Hatályát veszti az MVH eljárási törvény 55. § (12) bekezdése.

69. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói 
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

139. §  A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról,  a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a  könyvvizsgálói közfelügyeletről 
szóló 2007. évi LXXV. törvény 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) Az ügyfél a kamarai hatósági eljárásban hozott elsőfokú döntés ellen a kamara elnökségéhez fellebbezhet.
(2) A fellebbezési eljárásban az ügyintézési határidő 45 nap.”

70. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

140. § (1) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Mentv.) 46. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(46. § A menekültügyi hatóság által lefolytatott eljárásban nincs helye)
„g) sommás eljárásnak.”

 (2) A Mentv. 47. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az e törvény alapján lefolytatott eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló törvény szerinti függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”
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71. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

141. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 3. §-a a következő 7a. és 7b. pontokkal 
egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„7a. Elektromos gépjármű: elektromos erőátviteli rendszerrel felszerelt gépjármű, amelynek meghajtása elsődlegesen 
villamos motorral történik és a  motor a  villamos energiát külsőleg újratölthető belső elektromos energiatároló 
rendszerből nyeri;
7b. Elektromos gépjármű töltése: az elektromos gépjármű energiatárolójának
a) töltése céljából villamos energia értékesítése vagy az  energiatároló cseréje az  elektromos gépjármű 
energiatárolójának villamos energiával történő feltöltésére alkalmas töltőállomáson az  elektromos gépjármű 
üzemeltetője vagy használója részére,
b) töltése a  lakossági fogyasztó saját mért felhasználói berendezésén keresztül, amely tevékenység nem irányul 
gazdasági haszonszerzésre,
c) töltése a nem lakossági felhasználó saját mért felhasználói berendezésén keresztül, ha a tevékenység nem irányul 
haszonszerzésre,
d) töltése céljából villamos energia értékesítése a  felhasználó mért magánvezetékére csatlakozó, az  elektromos 
gépjármű energiatárolójának villamos energiával történő töltésére alkalmas töltőállomáson keresztül;”

 (2) A Vet. 3. § 50. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„50. Rendszerhasználó: aki a közcélú hálózathoz villamos energia betáplálása, illetve vételezése céljából közvetlenül 
vagy közvetve csatlakozik, ideértve a töltőállomás-üzemeltetőt;”

 (3) A Vet. 3. § 61. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő 61a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„61. Továbbadás: a felhasználó által megvásárolt villamos energia egy felhasználási helyen belül, mért magánvezetéken 
keresztül történő értékesítése vételezők részére, ide nem értve az elektromos gépjármű töltését;
61a. Töltőállomás-üzemeltető: aki elektromos gépjármű töltésére vonatkozó engedéllyel rendelkezik;”

 (4) A Vet. 74. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(Az alábbi tevékenységeket a Hivatal által kiadott engedélyek alapján lehet gyakorolni:)
„k) elektromos gépjármű töltése a 3. § 7b. pont b) és c) alpontjának kivételével.”

 (5) A Vet. 93. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  (1)  bekezdés szerinti bejelentés nem alkalmazandó a  közvetlen vezeték engedélyesére, a  magánvezeték 
engedélyesére és a töltőállomás-üzemeltetőre, továbbá a (2) bekezdés szerinti befolyásszerzés nem igényli a Hivatal 
előzetes hozzájárulását a következő esetekben:
a) kiserőművi összevont engedélyes esetében,
b) magánvezeték engedélyese esetében,
c) közvetlen vezeték engedélyese esetében,
d) a töltőállomás-üzemeltető esetében.”

 (6) A Vet. 94. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[Nem igényli a Hivatal (1) bekezdés szerinti előzetes hozzájáruló határozatát vagy előzetes tájékoztatását a kiszervezés]
„e) a töltőállomás-üzemeltető”
(esetében.)

 (7) A Vet. 94. § (5) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[Nem igényli a Hivatal (4) bekezdés szerinti előzetes hozzájáruló határozatát az alapvető eszközökkel való rendelkezés]
„e) a töltőállomás-üzemeltető”
(esetében.)

 (8) A Vet. 116. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Nem kell a Hatóság 115. §-ban meghatározott engedélyét kérni)
„a) olyan kiserőmű építéséhez, melynek csatlakozási teljesítménye egy csatlakozási ponton nem haladja meg 
az 50 kVA-t azzal, hogy a csatlakozási ponton az összesített kiserőművi csatlakozási teljesítmény nem haladhatja meg 
az 50 kVA-t,
b) a  védett természeti terület és Natura 2000 terület kivételével a  legfeljebb 0,5 MW névleges teljesítőképességű 
kiserőmű építéséhez, ha az nem táplál villamosműre,”
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 (9) A Vet. 116. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem kell a Hatóság 115. §-ban meghatározott engedélyét kérni)
„e) a védett természeti terület és Natura 2000 terület kivételével a kisfeszültségű magánvezetékre, a kisfeszültségű 
termelői vezetékre és a  kisfeszültségű közvetlen vezetékre, amennyiben az  kizárólag olyan ingatlanon kerül 
megépítésre, amelynek tulajdonosa az építéshez hozzájárult.”

 (10) A Vet. 116. § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  (3)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben, ha a  csatlakozás nem kisfeszültségű hálózatra történik, 
az engedélymentesség a kiserőmű belső kimenő villamos kapcsainak határáig terjed.”

 (11) A Vet. 117. §-a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A Hatóságnak a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti függő 
hatályú döntésében nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

 (12) A Vet. 132. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  50 MW feletti teljesítményű erőművek és a  megújuló energiaforrást hasznosító erőművek termelői 
vezetékeinek idegen ingatlanon történő elhelyezésére az  építtető vagy a  termelői vezeték engedélyese javára 
a Hatóság vezetékjogot engedélyezhet, ha az ingatlan használatát az lényegesen nem akadályozza. Az építtető vagy 
a termelői vezeték engedélyese a vezetékjogi engedély alapján a 124–126. §-ban foglalt jogokkal bír, és az ezekben 
a rendelkezésekben meghatározott kötelezettségek terhelik.”

 (13) A Vet. 133. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  üzembe helyezést követően az  üzemeltető az  (1)  bekezdésben felsorolt építmények – bele nem értve 
a  kisfeszültségű hálózati elemeket – üzemeltetésére a  Hatósághoz 90  napon belül üzemeltetési engedély iránti 
kérelmet köteles benyújtani.”

 (14) A Vet. 135. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„135. § (1) Fennmaradási engedélyt a Hatóság a jogszabályi előírásoktól eltérően, szabálytalanul épített villamosmű, 
termelői vezeték, magánvezeték vagy közvetlen vezeték tekintetében és csak abban az esetben adhat, ha a berendezés 
megfelel vagy megfeleltethető a fennmaradási eljárás idején érvényes követelményeknek.
(2) Ha a  Hatóság az  (1)  bekezdés szerint a  fennmaradási engedélyt megadja, ezzel egyidejűleg – a  Kormány 
rendeletében meghatározott mértékben és módon – építésügyi bírságot szab ki.”

 (15) A Vet. 136. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A villamosmű, a termelői vezeték, a magánvezeték és a közvetlen vezeték megszüntetésére (bontására) a Hatóság 
engedélye vagy kötelezése alapján kerülhet sor. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról 
szóló kormányrendeletben meghatározott esetekben nem szükséges a  Hatóság engedélye, kivéve, ha a  bontási 
tevékenység műemléket vagy a helyi építészeti örökségvédelemmel érintett építményt, építményrészt érint.”

 (16) A Vet. 136. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 121. § (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti jogok megszűnése esetén a bejegyzett jog jogosultja köteles 
az  ingatlan eredeti állapotát, vagy ha ez  nem megállapítható, művelési ágának megfelelő állapotát helyreállítani, 
illetve ha ez utóbbi sem lehetséges, kártalanítást nyújtani.”

 (17) A Vet. 168. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Hivatal eljárása során az ügyintézés határideje
a) amennyiben e törvény eltérő rendelkezést nem tartalmaz, hatvan nap,
b) amennyiben a Hivatal
ba) a  hálózati engedélyessel szemben e  törvényben foglalt kötelezettségeinek megsértése miatt benyújtott 
panaszügyben,
bb) a hálózati engedélyestől eltérő engedélyessel szemben felmerülő, felhasználó által kezdeményezett panaszügyben, 
vagy
bc) a vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás és annak átviteli rendszerirányító tagja, vagy az átviteli 
rendszerüzemeltető és az átviteli hálózat tulajdonosa közötti panaszügyben
jár el, 45 nap,
c) a korlátozott villamosenergia-kereskedelmi engedélyezési ügyekben 25 nap,
d) amennyiben a  Hivatal piacelemzés alapján jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes azonosítása vagy 
kötelezettség előírására irányuló eljárásban jár el, hat hónap,
e) a 160. § szerinti tanúsítási eljárásban a határozat meghozatalára és azzal egyidejűleg az eljárás felfüggesztésére 
4  hónap, az  Európai Bizottság véleményének kézhezvételét követően vagy az  Európai Bizottság 714/2009/EK 
rendelet 3.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eljárási határidejének letelte után az  eljárás felfüggesztésének 
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megszüntetésére és határozat közzétételére vagy annak módosítására a 714/2009/EK rendelet 3. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott időtartam,
f ) amennyiben a Hivatal a 39/E. § (2) bekezdése alapján jár el, 25 nap,
g) a XIII/A. Fejezetben szabályozott eljárások esetében tizenkét hónap,
h) a  harmadik országokkal kapcsolatos 160/A.  § szerinti tanúsítási eljárásban a  határozat meghozatalára és azzal 
egyidejűleg az  eljárás felfüggesztésére 4 hónap, az  eljárás felfüggesztésére és a  határozat közzétételére vagy 
módosítására az  Európai Bizottság véleményének kézhezvételét vagy az  Európai Bizottság eljárási határidejének 
lejártát követő 2 hónap,
i) a kábelcsere-ütemezési tervvel kapcsolatos ügyekben 30 nap,
j) az átadó egyetemes szolgáltató engedélyét visszavonó határozat és az átvevőt kijelölő határozat meghozatalához 
szükséges eljárás során 20 nap.”

 (18) A Vet. 168. §-a a következő (19) bekezdéssel egészül ki:
„(19) A Hivatalnak a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti függő 
hatályú döntésében nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

 (19) A Vet. 170. § (1) bekezdése a következő 49. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„49. az elektromos gépjármű töltésére vonatkozó engedélyre, a töltőállomás üzemeltető jogaira és kötelezettségeire, 
az elektromos gépjármű töltésére, valamint a töltőállomás-üzemeltető és a felhasználó közötti jogviszonyra vonatkozó 
szabályokat”
(rendeletben állapítsa meg.)

142. §  Hatályát veszti a Vet.
a) 121. § (1) bekezdés a) pontja,
b) 121. § (3) bekezdés a) pontja,
c) Előmunkálati jog alcíme és 122. §-a,
d) 168. § (4a) bekezdése és
e) 168. § (17) bekezdésében az „azzal az eltéréssel, hogy az elbírálási határidő három hónap”
szövegrész.

72. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása

143. §  A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 10/A. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„10/A. § A Felügyelet a vezető állás betöltésének időtartama alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi 
azt is, hogy a vezető állású személlyel szemben nem áll fenn a 10. § (4) bekezdésében, valamint a 10. § (6) bekezdés 
a) és b) pontjában meghatározott kizáró ok (a továbbiakban: kizáró ok). A hatósági ellenőrzés céljából a Felügyelet 
adatot igényelhet a  bűnügyi nyilvántartási rendszerből. Az  adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy 
a vezető állású személlyel szemben nem áll-e fenn kizáró ok.”

73. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

144. § (1) A  kisajátításról szóló 2007.  évi CXXIII.  törvény (a  továbbiakban: Kstv.) 22.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) A  kisajátítási eljárást a  kisajátítási hatóság folytatja le. Az  eljárásra a  kisajátítani kért ingatlan fekvése szerinti 
kisajátítási hatóság illetékes. A kisajátítási eljárás ügyintézési határideje negyvenöt nap.”

 (2) A Kstv. a 40/E. §-t követően a következő alcímmel és 40/F. §-sal egészül ki:
„Vegyes rendelkezések
40/F.  § Az  e  törvény hatálya alá tartozó eljárásokban a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény szerinti függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

74. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

145. §  A termőföld védelméről szóló 2007.  évi CXXIX.  törvény (a  továbbiakban: Tfvt.) 7.  §-a a  következő (4)  bekezdéssel 
egészül ki:
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„(4) Az ingatlanügyi hatóságnak a földvédelmi eljárásban meghozott, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló törvény szerinti függő hatályú döntésében nem kell rendelkeznie a  kérelmezett jog 
gyakorlásáról.”

146. §  A Tfvt. a következő 50/A. §-sal egészül ki:
„50/A. § (1) A hígtrágya termőföldön történő felhasználására irányuló szándékot – az állattartás során keletkező egyéb 
szerves trágya kivételével – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
törvény szerint be kell jelenteni a talajvédelmi hatóságnak.
(2) A bejelentésre a 49. § (3)–(4) bekezdése, a talajvédelmi hatóság ellenőrzésére az 50. § (1) bekezdése megfelelően 
alkalmazandó.”

147. §  A Tfvt.
a) 53. § (1) bekezdés b) pontjában az „engedély meglétét” szövegrész helyébe az „engedély meglétét, bejelentés 

megtörténtét” szöveg,
b) 56. § (1) bekezdés c) pontjában a „49. §-ban írt, engedély nélkül” szövegrész helyébe a „49. § szerinti engedély 

vagy az 50/A. § szerinti bejelentés nélkül” szöveg,
c) 3. melléklet 8. pontjában a „folytatása esetén” szövegrész helyébe a „folytatása, illetve az 50/A. § (1) bekezdése 

szerinti tevékenység bejelentés nélküli folytatása esetén” szöveg
lép.

148. §  Hatályát veszti a Tfvt.
a) 5/A. § (3) bekezdésében az „A hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított 30 napon belül kell 

kiadni.” szövegrész,
b) 6/A. § (2) bekezdése,
c) 49. § (1) bekezdés d) pontja.

75. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

149. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 88. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:
„(2) A  csatlakozóvezeték- és a  felhasználóiberendezés-létesítési, a  biztonsági előírást érintő felszerelési és 
időszaki ellenőrzési tevékenység folytatására irányuló szándékot a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 
folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint be kell jelenteni a területi műszaki biztonsági hatósághoz. 
A  tevékenységet az  folytathatja, aki rendelkezik a  külön jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel és 
megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek. A bejelentés alapján műszaki biztonsági hatóság a nyilvántartásba 
vétellel egyidejűleg hivatalból igazolványt állít ki a  jogosult számára. A  jogosultságot a  földgázelosztónál és 
az ingatlantulajdonosnál vagy a felhasználónál a létesítés előtt igazolni kell.
(3) A  bejelentett és jogosult gázszerelőkről és gázkészülék-javítókról (a  továbbiakban: gázszerelő) a  műszaki 
biztonsági hatóság által vezetett nyilvántartás – a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl – tartalmazza a gázszerelő nevét, születésének 
helyét és időpontját, a gázszerelő képesítésének megnevezését, az általa végezhető tevékenységek meghatározását, 
valamint az igazolvány számát.”

 (2) A Get. 88. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A műszaki biztonsági hatóság törli a gázszerelőt a nyilvántartásból, ha a gázszerelő megsértette a gázszerelésre 
vonatkozó – jogszabályban előírt – szakmai szabályokat és ezt a műszaki-biztonsági hatóság megállapította.”

 (3) A Get. 89. § (6d) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hatósági nyilvántartásban az a gázszerelő szerepelhet, aki:)
„b) a  gáz csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálatára jogosultak 
nyilvántartásában szerepel,”

 (4) A Get. 129. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés a), c) és e) pontjában meghatározott eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló törvény szerinti függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a  kérelmezett jog 
gyakorlásáról.”
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150. §  A Get.
a) 3. § 29. pontjában az „engedélyköteles” szövegrész helyébe az „engedély- vagy bejelentésköteles” szöveg,
b) 3. § 41. pont b) alpontjában az „engedélyköteles” szövegrész helyébe az „engedély- vagy bejelentésköteles” 

szöveg,
c) 129. § (2) bekezdés a) pontjában a „két hónap” szövegrész helyébe „45 nap” szöveg,
d) 129. § (2) bekezdés b) pontjában a „hat hónap” szövegrész helyébe a „négy hónap” szöveg,
e) 129. § (2) bekezdés c) pontjában a „30 nap” szövegrész helyébe a „25 nap” szöveg,
f ) 133.  § (2)  bekezdés 2.  pontjában az „e tevékenységekre jogosító engedély kiadásának rendjét” szövegrész 

helyébe az „e tevékenységek bejelentésének rendjét” szöveg,
g) 133. § (2) bekezdés 6. pontjában a „gázszerelők engedélyének kiadásáért fizetendő díj” szövegrész helyébe 

a „gázszerelők bejelentése esetén fizetendő díj” szöveg
lép.

76. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

151. § (1) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 24. § (1) bekezdése 
a következő e) ponttal egészül ki:
(Az állam az élelmiszerlánc felügyeletéért, valamint azzal összefüggő állami feladatok ellátásáért való felelőssége körében)
„e) működteti a  takarmány- és élelmiszerjog, valamint az  állat-egészségügyi és az  állatok kíméletére vonatkozó 
szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági 
ellenőrzésekről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 882/2004/EK rendelet 4. cikk (6) bekezdése 
szerinti audit rendszert.”

 (2) Az Éltv. 38. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben megjelölt nyilvántartás tartalmazza]
„a) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott ügyfél-azonosító számot,”

 (3) Az Éltv. 38/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A FELIR kialakításához és működtetéséhez az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv kezeli
a)  a természetes személy ügyfél természetes személyazonosító adatait, lakcímét, elérhetőségét, adóazonosító jelét, 
a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott ügyfél-azonosító számát, bankszámlaszámát;
b)  jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a (cég)nevét, adószámát, székhelyét, 
telephelyét, elérhetőségét, a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott ügyfél-azonosító 
számát, bankszámlaszámát.”

 (4) Az Éltv. 38/A. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szervtől az adatok meghatározott szempontú csoportosítása is igényelhető.”

 (5) Az Éltv. 38/B. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) E törvény hatálya alá tartozó tevékenységet csak FELIR azonosítóval rendelkező ügyfél folytathat.”

 (6) Az Éltv. 38/B. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A FELIR azonosítóhoz tartozó, nyilvántartásba vett adatokat az  élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a  következők szerint 
igazolja:)
„a) igazolást állít ki, melyen szerepel a FELIR azonosító, az ügyfél-azonosító szám, valamint
aa) természetes személy esetében az ügyfél neve és születési dátuma,
ab) jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a cégnév és az adószám;”

 (7) Az Éltv. 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„40. § (1) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a növényvédő szerek, valamint a növényvédő szernek nem minősülő 
növényvédelmi hatású termékek, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók, növényvédelmi 
célú eszközök és anyagok, makroszervezetek és mikroorganizmusok forgalombahozatali, felhasználási engedélyezési 
és engedélymódosítási eljárása során az engedély megadásáról tizenkét hónapon belül dönt.”

152. §  Az Éltv.
a) 40. § (2) bekezdésében a „két hónapon” szövegrész helyébe a „negyvenöt napon” szöveg, a „tizenkét hónapon” 

szövegrész helyébe a „nyolc hónapon” szöveg,
b) 40. § (3) bekezdésében a „hat hónapon” szövegrész helyébe a „négy hónapon” szöveg,
c) 40. § (4) bekezdésében a „két hónap” szövegrész helyébe a „negyvenöt nap” szöveg, a „harminc nap” szövegrész 

helyébe a „huszonöt nap” szöveg,
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d) 40. § (5) bekezdésében a „kilencven napon” szövegrész helyébe a „hatvan napon” szöveg, a „kétszáztíz napon” 
szövegrész helyébe a „százhatvan napon” szöveg,

e) 40. § (6) bekezdésében a „90 napon” szövegrészek helyébe a „60 napon” szöveg
lép.

153. §  Hatályát veszti az Éltv. 40. § (2) bekezdésében az „Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a növényvédő szerek párhuzamos 
behozatalának engedélyezési eljárásában az engedély megadásáról negyvenöt munkanapon belül dönt.” szövegrész.

77. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 
módosítása

154. § (1) Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 39. §-a 
a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az erdőgazdálkodó részére az Adattárban nyilvántartott
a) személyes adataihoz, valamint
b) a használatában lévő erdőre vonatkozó adatokhoz
történő elektronikus hozzáférést az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint biztosítani kell.”

 (2) Az Evt. 65. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő-, főző-, melegítő eszköz alkalmazása, ha az megfelelő 
szikrafogóval van ellátva.”

 (3) Az Evt. 105. §-a a következő (10)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az erdészeti hatóságnak az erdő igénybevételi eljárásban és az erdő területén fátlan állapot kialakításának vagy 
fenntartásának engedélyezési eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
törvény szerinti függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.
(11) Az  erdészeti hatóság az  eljárását az  ügy érdemével összefüggően indított büntetőeljárás vagy szabálysértési 
eljárás jogerős lezárásáig felfüggesztheti.”

 (4) Az Evt. 112. § (2) bekezdése a következő 27. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg)
„27. az  elektronikus úton az  erdészeti hatóság felé teljesítendő kérelem, bejelentési, valamint adatszolgáltatási 
kötelezettség eseteit, az erdészeti hatósággal való elektronikus kapcsolattartás feltételeit, valamint az elektronikus 
kapcsolattartással kapcsolatos részletes szabályokat.”

155. §  Az Evt. 105. § (3) bekezdésében a „45 nap” szövegrész helyébe a „harmincöt nap” szöveg lép.

156. §  Hatályát veszti az Evt.
a) 12. § (1) bekezdés a) pontja,
b) 33. § (2) bekezdés g) pontjában a „valamint azok elemzését,” szövegrész,
c) 75. § (1) bekezdése.

78. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar 
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti 
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

157. § (1) A  bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az  Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal 
szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a  bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról 
szóló 2009. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Bnytv.) 68. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
(A rendőrség jogosult közvetlen hozzáféréssel átvenni a következő adatokat:)
„a) közbiztonság-védelmi feladatai ellátása során a  kábítószerre, a  pszichotróp anyagra, a  kábítószer-prekurzorra, 
a  polgári felhasználású robbanóanyagra, a  polgári célú pirotechnikai termék engedélyezéséhez, valamint 
a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti hatósági jogkörben, továbbá 
a haditechnikai termék, gyártásához és a kapcsolódó szolgáltatások közbiztonsági feltételeinek ellenőrzéséhez
aa) a 11. § (1) bekezdés c), e), f ), h), i) pontjában, a 11. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott adatok,
ab) a 16. § (1) bekezdés c), f ), g), i), k) pontjában, a 16. § (2) bekezdés k) pontjában meghatározott adatok, valamint
ac) a 23. § c), f ) és g) pontjában meghatározott adatok;”
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 (2) A  Bnytv. 68.  § (8)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, egyidejűleg a  § a  következő (8a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(8) A büntetés-végrehajtási intézet közvetlen hozzáféréssel jogosult
a) az elítélt személyazonosságának ellenőrzése céljából a 4. § (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt adatot átvenni,
b) a  DNS-profil nyilvántartásba vételével kapcsolatos mintavételi kötelezettség fennállásának ellenőrzése céljából 
a 4. § (2) bekezdés e)–g) pontjában foglalt adatot átvenni, valamint
c) a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő által a pártfogó felügyelet végrehajtása céljából közvetlen hozzáféréssel 
átvenni a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló személy következő adatait:
ca) a 11. § (1) bekezdés c)–l) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott adatok,
cb) ha az érintett személlyel szemben kényszergyógykezelést rendeltek el, a 16. § (1) bekezdés c)–l) pontjában és 
(2) bekezdés m) pontjában meghatározott adatok,
cc) ha az érintett személlyel szemben előzetes letartóztatást, lakhelyelhagyási tilalmat, házi őrizetet vagy ideiglenes 
kényszergyógykezelést rendeltek el, a 23. § c) és h) pontjában meghatározott adatok.
(8a) A  pártfogó felügyelői szolgálat a  közérdekű munka és a  pártfogó felügyelet végrehajtása céljából jogosult 
közvetlen hozzáféréssel átvenni a közérdekű munka, illetve pártfogó felügyelet hatálya alatt álló személy következő 
adatait:
a) a 11. § (1) bekezdés c)–l) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott adatok,
b) ha az  érintett személlyel szemben kényszergyógykezelést rendeltek el, a  16.  § (1)  bekezdés c)–l)  pontjában és 
(2) bekezdés m) pontjában meghatározott adatok,
c) ha az érintett személlyel szemben előzetes letartóztatást, lakhelyelhagyási tilalmat, házi őrizetet vagy ideiglenes 
kényszergyógykezelést rendeltek el, a 23. § c) és h) pontjában meghatározott adatok.”

 (3) A Bnytv. 71. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 71. § a következő (2a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(2) Ha törvény valamely jogosultság feltételeként a  bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatok alapján 
megállapítható, a  (3)  bekezdés szerinti tényt határoz meg, a  jogosultsághoz szükséges hatósági döntés, hatósági 
ellenőrzés vagy bejelentés tárgyában hatáskörrel rendelkező közigazgatási hatóság adatigénylésre jogosult. 
Az  adatigénylés alapján a  bűnügyi nyilvántartó szerv adattovábbítás útján igazolja az  adatigénylés szerinti tényt 
az  adatigénylő hatóság számára. A  bűnügyi nyilvántartó szerv által továbbított adatokat az  adatigénylő hatóság 
– törvény eltérő rendelkezése hiányában – az eljárása jogerős befejezéséig, illetve a hatósági ellenőrzés időtartamára 
kezeli.
(2a) A (3) bekezdés szerinti valamely tényhez mint feltételhez kötött jogosultság gyakorlására irányuló kérelem vagy 
bejelentés benyújtása a kérelmező vagy bejelentő ahhoz való hozzájárulásának minősül, hogy a jogosultság feltételét 
képező tényt a jogosultsághoz szükséges hatósági döntés, hatósági ellenőrzés vagy bejelentés tárgyában hatáskörrel 
rendelkező közigazgatási hatóság megismerje.”

158. §  A Bnytv.
a) 68.  § (2)  bekezdés d)  pontjában az  „a magánnyomozói tevékenység ellenőrzése” szövegrész helyébe 

az „a magánnyomozói tevékenység hatósági engedélyezése és ellenőrzése” szöveg,
b) 68. § (2) bekezdés e) pontjában az „a személy- és vagyonvédelmi tevékenység ellenőrzése” szövegrész helyébe 

az „a személy- és vagyonvédelmi tevékenység hatósági engedélyezése és ellenőrzése” szöveg,
c) 69. § (1) bekezdésében az „adatigénylés alapján kizárólag” szövegrész helyébe az „adatigénylés alapján – a 71. § 

(2) bekezdés szerinti kivétellel – kizárólag” szöveg
lép.

159. §  Hatályát veszti a Bnytv. 73. § (2) és (3) bekezdése.

79. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi 
LXXVI. törvény módosítása

160. §  Hatályát veszti a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009.  évi 
LXXVI. törvény 13. § (3) bekezdése.
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80. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben 
alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény módosítása

161. §  A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen 
forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(2) A mezőgazdasági igazgatási szerv eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ügyintézési határidő negyvenöt nap.”

81. A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény módosítása

162. §  A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 6. §-a a következő (5) bekezdéssel 
egészül ki:
„(5) A kijelölési eljárásban az ügyintézési határidő 30 nap.”

82. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

163. § (1) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.  törvény (a  továbbiakban: Aet.) 11. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2) A házassági névviselési forma módosítására irányuló eljárás lefolytatására – amennyiben a házassági anyakönyvi 
bejegyzés adatai az elektronikus anyakönyvben korábban már rögzítésre kerültek – bármely anyakönyvvezető, egyéb 
esetben a házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezető illetékes.”

 (2) Az Aet. 14. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az anyakönyvi eljárásban a hivatásos konzuli tisztviselő által jogszabályban meghatározott elektronikus úton 
az anyakönyvbe bejegyzésre jogosult részére továbbított, e törvény rendelkezéseinek megfelelő okiratot az ellenkező 
bizonyításáig az eredeti papír alapú okirattal mindenben megegyezőnek kell tekinteni.”

 (3) Az Aet. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  (3a) és (3b)  bekezdésben meghatározott kivétellel, valamint az  (1a)  bekezdésben meghatározott okirat 
kivételével a  külföldön kiállított okirat – ha nemzetközi szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más nem 
következik – a magyar törvény szerinti bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha azt a hivatásos konzuli tisztviselő 
diplomáciai felülhitelesítéssel látta el.”

 (4) Az Aet. 14. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) Ha az okirat kiállításának helye szerinti államban nem működik magyar külképviselet, vagy a magyar külképviselet 
diplomáciai felülhitelesítési tevékenységet vagy az  (1a)  bekezdésben meghatározott tevékenységet nem végez, 
a külföldi okirat diplomáciai felülhitelesítés nélkül is elfogadható.”

 (5) Az Aet. 14. §-a a következő (3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3c) A nem magyar nyelven kiállított okirat – ha az ügyfajtára vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik – 
csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el. Az  (1a)  bekezdésben meghatározott esetben a  hivatásos 
konzuli tisztviselő által jogszabályban meghatározott elektronikus úton a hazai anyakönyvezést végző hatóság 
részére továbbított okirathoz nem szükséges fordítás, ha az  okiratot az  angol, a  német vagy a  francia nyelvek 
valamelyikén állították ki. Az (1a) bekezdésben meghatározott más esetben a hivatásos konzuli tisztviselő hiteles 
magyar fordítás helyett hivatalos, kivonatolt fordítást továbbít jogszabályban meghatározott elektronikus úton 
az anyakönyvbe bejegyzésre jogosult részére a külföldi okirat anyakönyvezés szempontjából lényegi tartalmáról.”

 (6) Az Aet. a következő alcímmel és 16/A. §-sal egészül ki:
„Az eljárás felfüggesztése
16/A. § Ha az anyakönyvi bejegyzés teljesítése, illetve a névváltoztatási eljárásban hozott döntés olyan, különösen 
az adatok megállapítása, elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, családi jogállás rendezése, szülői felügyeleti 
jog megvonása, korlátozása, magyar állampolgárság fennállásának megállapítása, külföldön történt anyakönyvi 
események hazai anyakönyvezése vonatkozásában felmerülő kérdés előzetes elbírálásától függ – amelyben az eljárás 
más szerv hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági 
döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el – a hatóság az eljárást felfüggeszti.”

 (7) Az Aet. 48. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A házassági névviselési forma módosítása iránti kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél vagy bármely hivatásos 
konzuli tisztviselőnél személyesen lehet előterjeszteni. A hivatásos konzuli tisztviselő köteles továbbítani a kérelmet 
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az illetékes anyakönyvvezetőnek vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóságnak. Ha a házassági névviselési forma 
módosítása iránti kérelem elbírálása a hazai anyakönyvezést végző hatóság hatáskörébe tartozik, az anyakönyvvezető 
a kérelmet haladéktalanul megküldi a hazai anyakönyvezést végző hatóságnak.”

 (8) Az Aet. 55/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  eljárás lefolytatásához a  kérelmezőnek igazolnia kell, hogy a  saját vagy felmenőjének születési anyakönyvi 
bejegyzése a  betűjeles névalakot tartalmazta. Ha a  kérelmező nem rendelkezik a  szükséges anyakönyvi okirattal, 
annak beszerzéséről – az ahhoz szükséges adatok közlése esetén – az anyakönyvvezető gondoskodik.”

 (9) Az Aet. 61. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A születést és a halálesetet anyakönyvezés céljából – legkésőbb az azt követő első munkanapon – az  illetékes 
anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja – az anyakönyvvezető 
által beszerzendő okiratok kivételével – mindazokat az  adatokat, amelyek az  anyakönyvezéshez szükségesek. 
A bejelentésről az 1. melléklet szerinti adattartalommal jegyzőkönyvet kell felvenni.”

 (10) Az Aet. 67. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  hazai anyakönyvezési eljárás ügyintézési határideje 40  nap. A  hazai anyakönyvezési eljárás ügyintézési 
határideje 8 nap, ha a szükséges okiratok hiánytalanul rendelkezésre állnak, és a 14/A. § alapján az  igazságügyért 
felelős miniszter véleményének kérése nem szükséges, valamint
a) születés anyakönyvezése esetén mindkét szülő magyar állampolgár, a  gyermek a  házasságukból származik, és 
a szülők születésének és házasságuknak az anyakönyvezésére korábban sor került,
b) születés anyakönyvezése esetén az anya magyar állampolgár és születésének az anyakönyvezésére korábban sor 
került, továbbá az apa személye nem ismert,
c) házasságkötés anyakönyvezése esetén a házasuló felek magyar állampolgárok és születésüknek az anyakönyvezésére 
korábban sor került, vagy
d) külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezésére kerül sor.”

 (11) Az Aet. 81/D. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A személyazonosító igazolványt kiállító hatóság a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.  törvény 16. § 
(3)  bekezdése alapján kérelmezett személyazonosító igazolvány kiadása céljából, az  elektronikus anyakönyvből 
közvetlen hozzáféréssel jogosult átvenni a nemzetiséghez tartozó személy nevét nemzetiségi nyelven.”

164. §  Hatályát veszti az Aet. 67. § (3) bekezdése.

83. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

165. § (1) A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Htv.) 21. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„21. § (1) A leltározást – a (2)–(3) bekezdés kivételével – a jegyző végzi.
(2) A leltározást a közjegyző végzi, ha a leltár felvételének vagy kiegészítésének szükségessége a jegyző vagy a jegyző 
által megbízott ügyintéző eljárása után merült fel. A közjegyző a leltár felvétele vagy kiegészítése céljából az illetékes 
jegyzőt is megkeresheti.
(3) A  leltározást akkor is a  közjegyző végzi, ha a  jegyző a  23.  § (1)  bekezdésében meghatározott határidőn belül 
a leltárt nem készíti el, és erről a közjegyző értesül.”

 (2) A Htv. 73. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 21. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a közjegyző a jegyző költségére végzi el a leltározást. Ebben 
az esetben a leltározással összefüggésben felmerülő hagyatéki költség megelőlegezésének nincs helye.”

 (3) A Htv. 119. §-a a következő h) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)
„h) a hagyatéki leltár felvételével összefüggő részletes eljárási szabályokat;”

166. §  Hatályát veszti a  Htv. 16.  § (3)  bekezdésében az „A megkeresett szerv vezetője ezt a  határidőt annak letelte előtt 
indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja.” szövegrész.
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84. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi 
CXXVI. törvény módosítása

167. §  A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi 
integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény a következő 19/A. §-sal egészül ki:
„19/A. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal kormánytisztviselője az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal 
vagy a  járási (fővárosi kerületi) hivatal hatáskörében az  erre jogosító igazolvány birtokában hatósági ellenőrzést 
végezhet.
(2) Az  igazolvány tartalmazza az  igazolvány sorszámát, a  fővárosi és megyei kormányhivatal vagy a  járási (fővárosi 
kerületi) hivatal nevét, valamint a kormánytisztviselő nevét és fényképét.”

85. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
módosítása

168. §  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 15. § (4) bekezdésében, 
valamint 18. § (2) bekezdésében a „30” szövegrészek helyébe a „25” szöveg lép.

86. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

169. §  A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény X. fejezete a következő 47/A. alcímmel egészül ki:
„47/A. A NATO Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való 
részvételi jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárási szabályok
79/A.  § (1) Az  Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő 
pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól 
és az  eljáró szervezetről szóló kormányrendeletben szabályozott szakmai és gazdasági alkalmasságra vonatkozó 
értékelési eljárás során az értékelés iránt benyújtott kérelem megérkezését követő naptól számított huszonegy napon 
belül a honvédelemért felelős miniszter – ha a kérelem hiányos – hiánypótlásra hívhatja fel a kérelmezőt.
(2) A hiánypótlásra vonatkozó felhívásban meg kell jelölni a kérelem hiányosságait és a hiánypótlási határidőt, amely 
harminc napnál hosszabb nem lehet.
(3) A honvédelemért felelős miniszter a gazdálkodó szervezet szakmai és gazdasági alkalmasságáról negyvenöt napos 
ügyintézési határidőn belül dönt.”

87. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény módosítása

170. § (1) A  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi CXXVIII.  törvény 
(a továbbiakban: Kat.) 25. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  iparbiztonsági hatóság által az  e  jogszabály IV. fejezete alapján lefolytatott közigazgatási eljárásokban 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti függő hatályú döntésben 
nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.”

 (2) A Kat. 26. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek elsőfokú engedélyezési eljárásának ügyintézési határideje és 
a másodfokú eljárás ügyintézési határideje 70 nap.”

 (3) A Kat. 40. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A küszöbérték alatti üzemek elsőfokú engedélyezési eljárásának ügyintézési határideje és a másodfokú eljárás 
ügyintézési határideje 45 nap.”

171. §  A Kat. 26. § (1) bekezdésében és a 40. § (3) bekezdésében a „negyvenöt napon” szövegrész helyébe a „harminc napon” 
szöveg lép.



2696 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 12. szám 

88. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

172. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 38. § (7) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(7) Az érettségi vizsga vizsgabizottságának döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban 
együtt: döntés) ellen a  szülő, a  tanuló – a  döntést követő öt  napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással 
fellebbezést nyújthat be a kormányhivatalhoz. A kormányhivatal által működtetett érettségi vizsga vizsgabizottság, 
továbbá független vizsgabizottság döntése ellen jogszabálysértésre hivatkozással a fellebbezés – a döntést követő 
öt  napon belül – a  hivatalhoz nyújtható be. A  fellebbezést a  kormányhivatal, a  hivatal három munkanapon belül 
bírálja el. Eljárására az (1) és (3)–(6) bekezdést, valamint a 39. § (4) bekezdését kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy 
a fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs.”

 (2) Az Nkt. 44. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  KIR központi nyilvántartás adataihoz a  hivatal a  kormányhivatal, valamint a  járási hivatal részére 
– feladatellátásához szükséges adatok tekintetében – közvetlen hozzáférést biztosít.”

173. §  Az Nkt. 96. § (3) bekezdésében a „két hónap” szövegrész helyébe a „negyvenöt nap” szöveg, a „négy hónap” szövegrész 
helyébe a „három hónap” szöveg, a „hat hónap” szövegrész helyébe a „négy hónap” szöveg lép.

174. §  Hatályát veszti az Nkt. 82. § (10)–(12) bekezdése.

89. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény módosítása

175. § (1) A  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi 
CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 7. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3)   A  rehabilitációs ellátásban részesülő személy keresőtevékenység folytatása esetén a  keresőtevékenység 
időtartama alatt bekövetkezett keresőképtelenségére (a továbbiakban: keresőképtelenség) tekintettel – a kötelező 
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben (a továbbiakban: Ebtv.) meghatározottak szerint – 
táppénzre vagy baleseti táppénzre jogosult.
(4) A  rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását szüneteltetni kell arra az  időtartamra, amikor az  ellátott 
keresőtevékenységet végez vagy közfoglalkoztatásban vesz részt, ha a heti munkaideje a 20 órát meghaladja.”

 (2) Az Mmtv. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rehabilitációs ellátás
a) az ellátás időtartamának leteltével, valamint
b) az ellátott halála esetén a halál bekövetkezését követő hónap első napjától
megszűnik.”

 (3) Az Mmtv. a következő 16/A. §-sal és 16/B. §-sal egészül ki:
„16/A. § A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárás esetén az ügyintézési határidő 50 nap. 
A jogosultsági feltételek fennállása esetén, ha a megváltozott munkaképességű személyek ellátásának összege a szükséges 
adatok hiánya miatt a kérelem benyújtásától – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL.  törvény 33. § (3) bekezdésének figyelmen kívül hagyásával – számított 50 napon belül nem határozható 
meg, a rehabilitációs hatóság végzésében a megváltozott munkaképességű személyek ellátása Mmtv.-ben meghatározott 
legkisebb összegének megfelelő előleget állapít meg. A megváltozott munkaképességű személyek ellátása megállapítását 
követően a folyósított előleg összegét a visszamenőlegesen járó ellátás összegébe be kell számítani.
16/B. § Ha a rehabilitációs hatóság más szerv eljárásában szakértőként jár el,
a) a közlekedőképesség vizsgálata esetén az eljárására irányadó határidő 50 nap,
b) az a) pontban nem említett esetben az eljárására irányadó határidő 21 nap.”

 (4) Az Mmtv. 26/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26/A. § A rehabilitációs hatóság kérelemre komplex minősítést végez, és ennek eredményéről hatósági bizonyítványt 
állít ki. A hatósági bizonyítvány kiállítására vonatkozó ügyintézési határidő 50 nap.”

 (5) Az Mmtv. 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Aki az (1) bekezdés szerint szakértői tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a Kormány 
által kijelölt szervnek bejelenteni. A  bejelentés tartalmazza a  bejelentő természetes személyazonosító adatait, 
valamint annak igazolását, hogy vele szemben kizáró ok nem áll fenn.”
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 (6) Az Mmtv. 27. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Kormány által kijelölt szerv a foglalkozási rehabilitációs szakértői tevékenység gyakorlásának időtartama alatt 
lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülését.”

 (7) Az Mmtv. 27/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Aki az (1) bekezdés szerint szakértői tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a Kormány 
által kijelölt szervnek bejelenteni. A  bejelentés tartalmazza a  bejelentő természetes személyazonosító adatait, 
valamint annak igazolását, hogy vele szemben kizáró ok nem áll fenn.”

 (8) Az Mmtv. 27/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  Kormány által kijelölt szerv a  rehabilitációs orvosszakértői tevékenység gyakorlásának időtartama alatt 
lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülését.”

 (9) Az Mmtv. a következő 38/E. §-sal egészül ki:
„38/E.  § A  közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2015.  évi 
CLXXXVI.  törvénnyel módosított 7.  § (3), (4) és (5)  bekezdését a  rehabilitációs pénzbeli ellátás szüneteltetése 
iránt folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Ha a  rehabilitációs pénzbeli ellátás a  2015. december 31-ig 
hatályos rendelkezések alapján a  keresőképtelenségre tekintettel került szüneteltetésre, az  ellátás időtartama 
a keresőképtelenség időtartamával meghosszabbodik.”

176. §  Hatályát veszti az Mmtv.
a) 7. § (5) bekezdésében az „– a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével –” szövegrész,
b) 10. § (2) bekezdés b) pontja.

90. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

177. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. § (4)–(4a) bekezdés helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:
„(4) Aki költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet kíván végezni, köteles az erre irányuló szándékát a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint az  államháztartásért felelős 
miniszter részére bejelenteni. Költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet csak az végezhet, aki cselekvőképes, 
büntetlen előéletű, nem áll a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól eltiltás hatálya 
alatt, továbbá rendelkezik a jogszabályban előírt végzettséggel és gyakorlattal.
(4a) Az ellenőrzés során a büntetlen előéletet igazoltnak kell tekinteni akkor is, ha a kérelmező munkáltatója igazolja, 
hogy a kérelmező jogszabály alapján büntetlen előélethez vagy nemzetbiztonsági ellenőrzéshez kötött munkakörben 
dolgozik.”

 (2) Az Áht. 70. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A belső ellenőri tevékenység bejelentésére a nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítására és törlésére irányuló 
eljárásért az államháztartásért felelős miniszter rendeletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”

 (3) Az Áht. 109. § (3) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter arra, hogy)
„4. a belső ellenőrzési tevékenység folytatásának részletes feltételeit, az e tevékenységre jogosító bejelentés rendjét, 
a  bejelentések alapján vezetett nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, a  nyilvántartás 
vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá a  belső ellenőrzési tevékenységre jogszabályban 
vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket, 
a  kötelező szakmai továbbképzés és a  kapcsolódó vizsgáztatás szabályait, továbbá a  nyilvántartásba vétel iránti 
eljárásért, valamint a nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítása vagy törlése iránti eljárásért fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díj szabályait,”
(rendeletben szabályozza.)

178. §  Az Áht.
a) 70.  § (5)  bekezdésében az  „engedéllyel rendelkező személyekről nyilvántartást vezet, amely” szövegrész 

helyébe a „jogosult személyekről vezetett nyilvántartás” szöveg,
b) 109. § (1) bekezdés 17. pontjában az „engedéllyel” szövegrész helyébe a „jogosultsággal” szöveg
lép.

179. §  Hatályát veszti az Áht. 70. § (4b)–(4c) bekezdése.
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91. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

180. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/L. § (1) bekezdésében a „224. §-t” szövegrész helyébe 
a „224. § (1)–(3) bekezdését” szövegrész lép.

92. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

181. § (1) A  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény (a  továbbiakban: Nftv.) 41/H.  § (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) A másodfokú eljárásban az ügyintézési határidő harmincöt nap.”

 (2) Az Nftv. 68. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az ügyintézési határidő
a) felsőoktatási intézmény működési engedélyének kiadására irányuló eljárásban négy hónap;
b) felsőoktatási intézmény működési engedélyének felülvizsgálatára irányuló eljárásban hat hónap;
c) külföldi felsőoktatási intézmény működési engedélyének felülvizsgálatára irányuló eljárásban hét hónap;
d) a 65–66. § szerinti törvényességi ellenőrzés esetén, az oktatási hivatal eljárását is beleértve százhúsz nap;
e) a 68. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hatósági ellenőrzés esetén kilencven nap;
f ) diákotthon nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárásban két hónap;
g) felsőoktatási intézmény nyilvántartásba vételi eljárásban két hónap.”

 (3) Az Nftv. 41. alcíme a következő 71/B. §-sal egészül ki:
„71/B. § (1) A MAB az oktatási hivatal felkérésére szakvéleményt készít
a) a felsőoktatási intézmény működésének engedélyezésére,
b) a felsőoktatási intézmény működési engedélyének felülvizsgálatára,
c) a felsőoktatási intézmény felsőoktatási szakképzés, alap- és mesterképzés indítására,
d) a doktori iskola létesítésére, megszűnésére,
e) a külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működésének engedélyezésére
irányuló eljárásban.
(2) A szakvélemény elkészítésének határideje kilencven nap.
(3) A  felsőoktatási intézmény működési engedélyének felülvizsgálatára irányuló eljárásban a  MAB a  korábbi 
szakvéleményét felhasználhatja.”

 (4) Az Nftv. 107/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  vizsgaközpont és a  vizsgarendszer akkreditációja esetén az  akkreditációs eljárás során az  oktatási hivatal 
a kérelem beérkezését követő naptól számított harminc napon belül dönt.”

93. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

182. §  A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 4. §-a a következő (5) bekezdéssel 
egészül ki:
„(5) A  Hivatal víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos hatósági eljárásaiban a  közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett 
jog gyakorlásáról.”

183. §  A Vksztv.
a) 4. § (2) bekezdés a) pontjában az „30” szövegrész helyébe a „huszonegy” szöveg,
b) 4. § (2) bekezdés b) pontjában a „45” szövegrész helyébe a „harminc” szöveg,
c) 4. § (2) bekezdés c) pontjában a „6 hónap” szövegrész helyébe a „százharmincöt nap” szöveg
lép.

94. A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény módosítása

184. § (1) A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 15. § (2) bekezdés f ) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a piacfelügyeleti hatóság a piacfelügyeleti ellenőrzés során megállapítja, hogy a termék nem felel meg e törvényben, 
európai uniós jogi aktusokban vagy jogszabályokban foglalt követelményeknek, jogosult:)
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„f ) határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezni a gazdasági szereplőt,”
 (2) A Pftv. 15. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A (2) bekezdésben foglalt jogkövetkezmények alkalmazása esetén a piacfelügyeleti hatóság – amennyiben azt 
az eset körülményeire tekintettel szükségesnek tartja – határidő tűzésével kötelezheti a jogsértő vállalkozást, hogy 
a hibák, hiányosságok, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedésekről a hatóságot értesítse.”

 (3) A Pftv. 16. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  (4)  bekezdés szerinti eljárási költséget a  jogsértésért felelős vállalkozás viseli, ha a  minta az  előírt 
követelményeknek nem felel meg.”

 (4) A Pftv. 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A piacfelügyeleti hatóság piacfelügyeleti eljárásában az ügyintézési határidő 70 nap. Az ügyintézési határidőbe 
nem számít bele a 18. § szerinti tárgyalás időtartama.”

 (5) A Pftv. 30. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„e) a műszaki-biztonsági hatósági felügyelet alatt álló berendezések létesítésének tervezésére, létesítésére, üzembe 
helyezésére, üzemeltetésére, átalakítására, javítására, időszakos ellenőrzésére és megszüntetésére vonatkozó 
műszaki-biztonsági irányítási rendszer követelményeit és a hatósági jóváhagyás és felügyelet feltételeit”
(rendeletben határozza meg.)

95. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek 
az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosítása

185. §  Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az  iskolakerülés 
elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 22. § (6) bekezdésében a „harminc napon belül” 
szövegrész helyébe a „huszonegy napon belül” szöveg lép.

96. A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 
2012. évi CXXVII. törvény módosítása

186. §  A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az  állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012.  évi 
CXXVII. törvény
a) 20. § (3) bekezdésében,
b) 38. § (3) bekezdésében,
c) 39. § (3) bekezdésében
a „harminc napon belül” szövegrész helyébe a „huszonegy napon belül” szöveg
lép.

97. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása

187. §  Hatályát veszti a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 12. § (3) bekezdése.

98. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 
2012. évi CLXVI. törvény módosítása

188. § (1) A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 
(a továbbiakban: Lrtv.) 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  ágazati kijelölő hatóság a  (3)  bekezdés szerinti döntését az  azonosítási jelentés kézhezvételétől számított 
70 napon belül hozza meg.”

 (2) Az Lrtv. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

99. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

189. § (1) A  hulladékról szóló 2012.  évi CLXXXV.  törvény (a  továbbiakban: Ht.) 79.  § (8)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(8) A hulladékgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárásokban az ügyintézési határidő 45 nap.”
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 (2) A Ht. 79. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 
tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendelet 15. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott minősítés 
tárgyában a döntését a kérelem benyújtását követő 50 napon belül hozza meg.”

100. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi 
L. törvény módosítása

190. §  Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 14. §-a a következő 
(3)–(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A hatóság eljárásainak általános ügyintézési határideje – a (3a) bekezdésben meghatározott kivétellel – 30 nap.
(3a) A hatóság által lefolytatott hatósági eljárás ügyintézési határideje a  logikai védelmi kötelezettség teljesítésére 
irányuló vizsgálat esetén százhúsz nap.”

101. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása

191. § (1) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Ha e törvény vagy a felhatalmazása alapján kiadott jogszabály a felnőttképzési szakterületen felnőttképzési 
szakértő vagy felnőttképzési programszakértő igénybevételét írja elő, vagy az  ilyen szakértő igénybevételéhez 
jogkövetkezményt állapít meg, – az igazságügyi szakértőkről szóló törvény szerint igazságügyi szakértői tevékenység 
végzésére jogosult szakértő kivételével – szakértőként kizárólag az a személy vehető igénybe, valamint a jogszabályban 
meghatározott jogkövetkezmények csak annak a szakértőnek az igénybevételéhez fűződnek, aki büntetlen előéletű 
és nem áll a  miniszteri rendeletben meghatározott felnőttképzési szakterületen szakértői tevékenység folytatását 
kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, rendelkezik a miniszteri rendeletben meghatározott szakmai képesítéssel 
és szakmai gyakorlattal, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek.
(2) Aki felnőttképzési szakértői tevékenységet kíván folytatni, köteles az  erre irányuló szándékát a  hatóságnak 
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint bejelenteni.
(3) Aki felnőttképzési programszakértői tevékenységet kíván folytatni – a  nyelvi programokra irányuló szakértői 
tevékenység kivételével – köteles az erre irányuló szándékát a kamarának a szolgáltatási tevékenység megkezdésének 
és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint bejelenteni.
(4) A (2)–(3) bekezdés szerinti bejelentésben meg kell jelölni a bejelentő természetes személyazonosító adatait.”

 (2) Az Fktv. 28. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben – az f) pontban foglaltak vonatkozásában a társadalmi felzárkózásért 
felelős miniszter, valamint a közfoglalkoztatásért felelős miniszter egyetértésével – határozza meg]
„b) a  felnőttképzési szakértői és felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeit, 
a  felnőttképzési szakterületeket, a  szakértői tevékenységre irányuló bejelentés adattartalmát, a  bejelentésre és 
a  nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, a  szakértői tevékenységre jogszabályban 
vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket, 
a  felnőttképzési szakértők és a  felnőttképzési programszakértők díjazására vonatkozó rendelkezéseket, valamint 
a  Felnőttképzési Szakértői Bizottság feladataira és működésére, tagjainak megbízására, felmentésére és díjazására 
vonatkozó részletes szabályokat,”

192. §  Az Fktv. 8. § (3) bekezdésében a „kérelem” szövegrész helyébe a „bejelentés” szöveg, a „kérelemre” szövegrész helyébe 
a „bejelentésre” szöveg lép.

193. §  Hatályát veszti az Fktv.
a) 7. § (1) bekezdésében a „6. § (2) bekezdése szerinti engedéllyel rendelkező” és a „6. § (2) bekezdése szerinti 

engedéllyel rendelkező,” szövegrészek,
b) 8. § (1) bekezdés c) pontja.

102. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosítása

194. §  A halgazdálkodásról és a  hal védelméről szóló 2013.  évi CII.  törvény 46.  § (6)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(6) Az  (5)  bekezdés szerinti engedély kizárólag elektromos halászgépkezelő képesítéssel rendelkező személynek 
adható meg.”
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103. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi 
CXXV. törvény módosítása

195. §  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény 3. § (3) bekezdésében 
a „90” szövegrész helyébe a „70” szöveg lép.

104. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

196. §  Hatályát veszti a  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.  évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény
a) 30.  § (1)  bekezdésében az  „ , amely kivételesen indokolt esetben, egy alkalommal, legfeljebb 30  nappal 

hosszabbítható meg” szövegrész,
b) 36. § (1) bekezdés a) pontja,
c) 44.  § (3)  bekezdésében az  „ , amely kivételesen indokolt esetben, egy alkalommal, legfeljebb 30  nappal 

hosszabbítható meg” szövegrész,
d) 95. § (6) bekezdésében az „A földhasználati nyilvántartási eljárásban az ügyintézési határidő 30 nap.” szövegrész.

105. A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény módosítása

197. §  A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az engedélykérelemhez a fémkereskedelmi tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint 
csatolni kell az előírt feltételek teljesítését igazoló közigazgatási hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői 
Kamara nyilvántartásában nem szereplő eredeti okmányokat, iratokat, nyilatkozatokat, dokumentációkat vagy azok 
hitelesített másolatát.”

106. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

198. §  A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény
a) 260. § (2) bekezdése a „hatvan” szövegrész helyett a „ötven” szöveggel
b) 260. § (3) bekezdése az „ötven” szövegrész helyett a „negyvenöt” szöveggel
lép hatályba.

107. A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény 
módosítása

199. §  A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény (a továbbiakban: Kpk.) 18. §-a 
a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Aki az (1) bekezdés c) pontja szerinti szakértői tevékenységet kíván folytatni köteles a közlekedési hatóságnak 
a  tevékenység folytatására irányuló szándékát a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól szóló törvény szerint bejelenteni. A  bejelentésben meg kell jelölni a  bejelentő természetes 
személyazonosító adatait.”

200. §  A Kpk. 16. § (5) bekezdésében a „hat” szövegrész helyébe a „négy” és a „harminc” szövegrész helyébe a „huszonegy” 
szöveg lép.

201. §  Hatályát veszti a Kpk.
a) 18. § (4)–(5) bekezdése,
b) 18. § (6) bekezdésében az „és (4)” szövegrész.
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108. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása

202. §  A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015.  évi CV.  törvény (a  továbbiakban: Are.) 5.  § 14.  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály alkalmazásában:)
„14. Családi Csődvédelmi Szolgálat: az  Igazságügyi Hivatalnál és a  fővárosi és megyei kormányhivataloknál 
(a továbbiakban: kormányhivatal) az e törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott feladatokat ellátó 
szervezeti egység,”

203. §  Az Are. 11. § (1) bekezdésében a „kormányhivatalokban felállításra kerülő szervezeti egységek” szövegrész helyébe 
a „kormányhivatalok” szöveg lép.

109. Záró rendelkezések

204. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. december 31-én lép hatályba.
 (2) Az 1–78. §, a 79. § (1) bekezdése, a 81–91. §, a 93–197. § és a 199–203. § és az 1. melléklet 2016. január 1-jén lép 

hatályba.

205. §  Az e törvénnyel módosított rendelkezéseket a hatálybalépésüket követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

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

1. melléklet a 2015. évi CLXXXVI. törvényhez
„2. melléklet a 2012. évi CLXVI. törvényhez

A B

ÁGAZAT ALÁGAZAT

9 Agrárgazdaság mezőgazdaság

10 élelmiszeripar

11 elosztó hálózatok

12 Egészségügy aktív fekvőbeteg-ellátás

13 mentésirányítás

14 egészségügyi tartalékok és vérkészletek

15 magas biztonsági szintű biológiai laboratóriumok

16 egészségbiztosítás informatikai rendszere

16a gyógyszer-nagykereskedelem

17 Pénzügy pénzügyi eszközök kereskedelmi, fizetési, valamint klíring- és elszámolási 
infrastruktúrái és rendszerei

18 bank- és hitelintézeti biztonság

19 készpénzellátás
”
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A Kormány 361/2015. (XII. 2.) Korm. rendelete
a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének 
szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27.  § (1)  bekezdés e)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól 
szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A leghátrányosabb helyzetű térségek települései
a) az e  rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabály szerinti leghátrányosabb helyzetű kistérségek települései, 
amelyek listáját az 1. melléklet tartalmazza, valamint
b) a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott, 
fejlesztendő vagy komplex programmal fejlesztendő kategóriákba eső járások, az  1.  mellékletben nem szereplő 
települései, amelyek listáját a 3. melléklet tartalmazza.”

2. §  Az R. 4. alcíme a következő 5. §-sal egészül ki:
„5.  § A  rendeletnek a  szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a  kedvezmények 
igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 361/2015. (XII. 2.)  
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. R.) megállapított 3. mellékletében kijelölt települések esetében a Mód. R. 
hatálybalépését követően a szabad vállalkozási zónává történő kijelölés 5 évre szól.”

3. §  Az R. az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 361/2015. (XII. 2.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelethez

A szabad vállalkozási zónák települései

Sorszám Településnév

  1. Alap

  2. Alattyán

  3. Aldebrő

  4. Alsószentiván

  5. Alsószuha

  6. Alsóújlak

  7. Andrásfa

  8. Apostag

  9. Baksa

10. Balkány

11. Bérbaltavár

12. Berekfürdő

13. Besenyőtelek

14. Biri

15. Bököny

16. Cece

17. Csehi

18. Csehimindszent

19. Csipkerek

20. Csólyospálos

21. Dég

22. Dormánd

23. Dövény

24. Dunaegyháza

25. Dunavecse

26. Egerfarmos

27. Egervölgy

28. Enying

29. Érpatak

30. Fegyvernek

31. Felsőkelecsény

32. Felsőnyárád

33. Füzesabony

34. Gersekarát

35. Geszteréd

36. Győrvár

37. Hantos

38. Hegyhátszentpéter

39. Hejőpapi

40. Igar

41. Imola
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42. Jákfalva

43. Jánoshida

44. Jászalsószentgyörgy

45. Jászapáti

46. Jászdózsa

47. Jászivány

48. Jászkisér

49. Jászladány

50. Jászszentandrás

51. Jászszentlászló

52. Kál

53. Kállósemjén

54. Kám

55. Kánó

56. Kápolna

57. Karcag

58. Kenderes

59. Kengyel

60. Kiskunmajsa

61. Kisláng

62. Kisújszállás

63. Kompolt

64. Kömpöc

65. Kunadacs

66. Kuncsorba

67. Kunmadaras

68. Kunpeszér

69. Kunszentmiklós

70. Lajoskomárom

71. Lepsény

72. Mátyásdomb

73. Mezőkomárom

74. Mezőszemere

75. Mezőszentgyörgy

76. Mezőszilas

77. Mezőtárkány

78. Mikepércs

79. Mikosszéplak

80. Móricgát

81. Nagykálló

82. Nagylók

83. Nagytilaj

84. Nagyút

85. Noszlop

86. Olaszfa

87. Oszkó

88. Örményes
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  89. Pácsony

  90. Petőmihályfa

  91. Poroszló

  92. Püspökmolnári

  93. Rábahídvég

  94. Ragály

  95. Sárbogárd

  96. Sáregres

  97. Sárfimizdó

  98. Sárkeresztúr

  99. Sárszentágota

100. Sarud

101. Szabadhídvég

102. Szabadszállás

103. Szakoly

104. Szalkszentmárton

105. Szank

106. Szemenye

107. Szihalom

108. Szuhafő

109. Tass

110. Telekes

111. Tengeri

112. Téseny

113. Tiszapüspöki

114. Tiszatenyő

115. Tófalu

116. Törökszentmiklós

117. Trizs

118. Újlőrincfalva

119. Vajta

120. Vasvár

121. Zádorfalva

122. Zubogy”
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A Kormány 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelete
a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet személyi és tárgyi hatálya

1. § (1) A  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a  továbbiakban: közbeszerzési törvény) szerinti közbeszerzési 
eljárásaik és koncessziós beszerzési eljárásaik, valamint a közbeszerzési törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
beszerzéseik (a továbbiakban együtt: közbeszerzés vagy közbeszerzési eljárás) megvalósításakor e rendelet előírásai 
szerint kötelesek eljárni
a) a  Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és intézményeik ideértve a  magyar 

állam, vagy közalapítvány által önállóan, vagy más jogosulttal együttesen alapított és fenntartott felsőoktatási 
intézményeket;

b) azok a  többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek, amelyekben az  állam nevében az  állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény szerint a  tulajdonosi (részvényesi, tagsági stb.) jogokat miniszteri 
rendelet vagy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött szerződés alapján központi költségvetési szerv 
vagy intézménye gyakorolja;

c) a Kormány közalapítványai;
d) az a)–c) pont szerinti szervezetek kezelésében lévő, vagy általuk alapított alapítványok.

 (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya
a) a közbeszerzési törvény 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzésekre;
b) a közbeszerzési törvény 9. § (1) bekezdés d) és e) pontja alá eső, a Magyar Honvédség műveleti alkalmazásával 

közvetlenül összefüggő beszerzésekre;
c) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezetek beszerzéseire;
d) a  külpolitikáért felelős miniszter, valamint a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumok 

irányítása alá tartozó külképviseletek számára történő beszerzésekre;
e) a  kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium állami protokoll 

feladatokkal összefüggő beszerzéseire;
f ) a Magyar Nemzeti Bank beszerzéseire;
g) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 

szóló 2011. évi CXIII. törvény 36.  § (1)  bekezdés  c)  pontjában meghatározott feladatokkal összefüggő 
beszerzésekre;

h) az  államhatár védelmével, valamint a  menekültek elszállásolásával és ellátásával kapcsolatos honvédelmi, 
nemzetbiztonsági, rendőrségi, menekültügyi és idegenrendészeti beszerzésekre;

i) azon beszerzésekre, amelyek megvalósítása európai uniós alapokból, vagy egyéb nemzetközi 
együttműködésből származó támogatás felhasználásával történik;

j) az  i)  pontban meghatározott beszerzéseken túlmenően azon beszerzésekre, amelyek fedezetét legalább 
50%-ban nem az  államháztartás alrendszereiből vagy az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
3/A. §-a szerinti közfeladat ellátásából származó pénzeszközök biztosítják;

k) az  állami felsőoktatási intézménynek a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108.  § 
4a.  pontjában meghatározott felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység érdekében, valamint 
100. § (6) bekezdésében foglaltak érdekében történő beszerzéseire.

 (3) Az  (1)  bekezdésében meghatározott szervezetek (a  továbbiakban együttesen: érintett szervezet) közül 
a  közalapítványok, a  nem kizárólagos állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezetek, valamint az  (1)  bekezdés 
e) pontjában meghatározott alapítványok e rendelet előírásait kizárólag az államháztartás alrendszereiből származó 
pénzeszközök felhasználásával történő beszerzéseikre, szerződéskötéseikre kötelesek alkalmazni.

 (4) E rendelet 15–17. §-ának rendelkezéseit nem kell alkalmazni az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság által az  államadósság-kezelés körében megkötésre kerülő azon szerződésekre, amelyekre 
közbeszerzési eljárást a közbeszerzési törvény 9. § (8) bekezdés e) pontja alapján nem kell lefolytatni, továbbá ezen 
eljárások eredményeként kötött szerződések módosítására.
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2. § (1) Az  1.  § (1)  bekezdésében meghatározott közbeszerzések, azok eredményeképpen kötött szerződések és 
a  szerződések módosításai indokoltságának vizsgálata, és a  közbeszerzési eljárások, valamint a  rendelet hatálya 
alá tartozó szerződések, illetve szerződésmódosítások szabályosságának ellenőrzése a  közbeszerzésekért felelős 
miniszter (a továbbiakban: miniszter) feladata. Ennek keretében ellátja a közbeszerzési eljárások indokoltságának és 
szabályosságának megítélésével, a  központi ellenőrzés koordinálásával, a  kapcsolódó nyilvántartások vezetésével, 
valamint a  rendelet hatálya alá tartozó szerződések, szerződésmódosítások ellenőrzésével és engedélyezésével 
összefüggő feladatokat. A miniszter által kijelölt szervezeti egység (a továbbiakban: ellenőrző szervezet) az e rendelet 
hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárások folyamatba épített ellenőrzését az 5–15. §-ban foglaltak szerint látja el.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdésében meghatározott közbeszerzési eljárások lefolytatásáért, a  beszerzés központi beszerző 
szervezet által kötött keretmegállapodásból történő megvalósításáért, az azok eredményeképpen kötött szerződések 
módosításának jogszerűségéért, valamint a közbeszerzési eljárások és a közbeszerzési szerződések módosításának 
a közbeszerzési törvény szerinti dokumentálásáért az ajánlatkérő felelős.

 (3) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott központi beszerző szerv által lefolytatott keretmegállapodás megkötésére 
irányuló közbeszerzési eljárások jogszerűségéért, valamint ezen közbeszerzési eljárások és a keretmegállapodások 
módosításának törvény szerinti dokumentálásáért a központi beszerző szerv felelős.

2. A határidők számítására vonatkozó szabályok

3. § (1) Az  e  rendeletben meghatározott határidők tekintetében a  határidőbe vagy időtartamba (a  továbbiakban együtt: 
határidő) a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény 
vagy egyéb körülmény esik.

 (2) Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le.
 (3) Az ellenőrző szervezet ötvenezer forinttól ötszázezer forintig terjedő eljárási bírsággal sújthatja az érintett szervezetet, 

ha az e rendeletben meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti vagy a határidőket elmulasztja.
 (4) Az  ellenőrző szervezet a  bírság összegének megállapításában az  eset összes körülményét, az  ellenőrzés alá vont 

közbeszerzési eljárás tárgyát és értékét, valamint az  e  rendeletbe ütköző magatartás ismételt tanúsítását veszi 
figyelembe.

 (5) Amennyiben az  érintett szervezet az  ellenőrző szervezet mulasztásából eredően nem képes az  e  rendeletben 
meghatározott határidők betartására, bírság nem szabható ki.

 (6) A bírságot az ellenőrző szervezet vezetője határozatban szabja ki. A bírságolással kapcsolatos eljárásra a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit 
az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A bírsággal 
sújtott érintett szervezet a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül kérheti a döntés bírósági felülvizsgálatát.

3. Az e-közigazgatásért felelős miniszter által végzett ellenőrzés

4. § (1) Az  informatikai eszközök és szolgáltatások tekintetében, az  elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz és 
az infokommunikációs infrastruktúrához történő illeszkedés szempontjaira figyelemmel az e-közigazgatásért felelős 
miniszter a miniszter 2. §-ban foglalt feladatainak ellátásában e rendeletben meghatározottak szerint működik közre.

 (2) E rendelet alkalmazásában informatikai eszközöknek és szolgáltatásoknak
a) a szoftverrendszerek és elemeik,
b) a hardverrendszerek és elemeik,
c) a digitális vizuáltechnikai eszközök,
d) a szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások,
e) a hardverrendszerekhez, kiegészítőikhez kapcsolódó szolgáltatások,
f ) a digitális vizuáltechnikai eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások,
g) a beszédcélú kapcsolók, készülékek és kapcsolódó szolgáltatások,
h) az aktív hálózati elemek,
i) a nyílt- és zárt célú mobil kommunikációs eszközök és szolgáltatások,
j) a kommunikációs eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások,
k) irodatechnikai termékek,
l) az irodatechnikai termékekhez kapcsolódó szolgáltatások, valamint
m) az elektronikus közbeszerzési szolgáltatások – elektronikus árlejtés szolgáltatás
minősülnek.
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 (3) Az  1.  mellékletben megjelölt személy vagy szerv informatikai eszközök és szolgáltatások fejlesztésére vagy 
üzemeltetésére irányuló, 5. § (1) bekezdés szerinti hozzájárulás megadására vonatkozó előterjesztések esetén köteles 
mellékelni az e-közigazgatásért felelős miniszternek az előterjesztéssel kapcsolatos jóváhagyását.

 (4) Az e-közigazgatásért felelős miniszter az előterjesztés vonatkozásában az elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz 
és az infokommunikációs infrastruktúrához történő illeszkedés szempontjára figyelemmel dönt a (3) bekezdés szerinti 
jóváhagyásról. Az e-közigazgatásért felelős miniszter eljárására – a 8. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – a 8. § 
szerinti eljárást kell megfelelően alkalmazni. Az e-közigazgatásért felelős miniszter eljárása nem érinti a miniszterre és 
az ellenőrző szervezetre vonatkozó e rendeletben meghatározott határidőket.

 (5) Az  e-közigazgatásért felelős miniszter a  jóváhagyása mellett előírhatja, hogy az  érintett szervezet a  szerződés 
teljesítése során és azt követően a 19. § (1) bekezdésében megjelölt dokumentumokat küldje meg részére.

4. Közbeszerzések ellenőrzése

5. § (1) Az  érintett szervezet a  közbeszerzésének megkezdését megelőzően, a  6.  §-ban foglaltak szerint a  miniszter 
hozzájárulását kéri.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti hozzájárulás megadására vonatkozó előterjesztést tartalmazó kérelmet minden évben 
legkésőbb november 30-ig kell benyújtani. Az  e  határidőn túl beérkezett előterjesztések esetében a  8.  § szerinti 
határidőket a következő év első munkanapjától kell számítani.

 (3) A  (2)  bekezdéstől eltérően a  miniszter kivételes esetben, a  beszerzés kiemelt indokoltságának és rendkívüli 
sürgősségének mérlegelése alapján engedélyezheti a  (2)  bekezdésben meghatározott határidőn túl beérkezett 
előterjesztések ellenőrzését a 8. § szerinti határidők alkalmazásával.

6. § (1) A nettó tizennyolc millió forintot elérő becsült értékű árubeszerzést, vagy szolgáltatás megrendelést, továbbá a nettó 
százmillió forintot elérő becsült értékű építési beruházást megvalósítani kívánó szervezet az  általa szükségesnek 
tartott közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében a 2. melléklet szerinti előterjesztést és az abban meghatározott 
mellékleteket köteles a miniszternek benyújtani.

 (2) Az  érintett szervezet a  nettó tizennyolc millió forintot el nem érő becsült értékű árubeszerzés, vagy szolgáltatás 
megrendelés, továbbá a nettó százmillió forintot el nem érő becsült értékű építési beruházás tárgyú közbeszerzési 
eljárás lefolytatása érdekében a 3. melléklet szerinti előterjesztést és az abban meghatározott mellékleteket köteles 
a miniszternek benyújtani.

 (3) Az  (1) és (2)  bekezdésben meghatározottaktól eltérően az  érintett szervezet, ha a  közbeszerzését a  közbeszerzési 
törvény 105. §-a szerinti keretmegállapodás útján valósítja meg, a (4) és (5) bekezdés szerint köteles eljárni.

 (4) A nettó nyolc millió forintot elérő becsült értékű versenyújranyitás, illetve írásbeli konzultáció esetében az érintett 
szervezet a  keretmegállapodásos eljárás második részének megindítását megelőzően a  4.  melléklet szerinti 
előterjesztést és az abban meghatározott mellékleteket köteles a miniszternek benyújtani.

 (5) Az érintett szervezet a közbeszerzési törvény 105. § (1) bekezdés a)–b) pontja, valamint (2) bekezdés a)–b) pontja szerint 
kötött keretmegállapodásokból a miniszter előzetes hozzájárulása nélkül közvetlen megrendelést kezdeményezhet, 
továbbá a nettó nyolc millió forintot el nem érő becsült értékű versenyújranyitás és konzultáció esetében a miniszter 
előzetes hozzájárulása nélkül lefolytathatja a  közbeszerzési eljárást, azonban az  érintett szervezet a  6.  melléklet 
szerinti adatszolgáltatást köteles negyedévente – március 31-ig, június 30-ig, szeptember 30-ig, december 31-ig – 
teljesíteni. Az ellenőrző szervezet az adatszolgáltatással kapcsolatban további adatokat kérhet.

 (6) Az  érintett szervezet a  közbeszerzés fedezeteként általa meghatározott ellenértékről fedezetigazolást csatol 
az  előterjesztéshez. Fedezetigazolás nélkül a  közbeszerzési eljárás megindítása – a  Kormány által a  közbeszerzési 
törvény 31. §-a alapján kijelölt központi beszerző szervezet által kiírt központosított közbeszerzési eljárás, valamint 
a közbeszerzési törvény szerinti feltételes közbeszerzés kivételével – nem hagyható jóvá.

7. § (1) Az ellenőrző szervezet a beérkezett előterjesztéseket és mellékleteiket (a továbbiakban: előterjesztés) nyilvántartásba 
veszi és ezt követően formai szempontból ellenőrzi. Ha az előterjesztés a 6. § (1)–(6) bekezdésében foglaltaknak, vagy 
a  mellékletekben meghatározott formai követelményeknek részben vagy egészben nem felel meg, vagy hiányos, 
vagy nem tartalmazza a  kötelező mellékleteket, az  ellenőrző szervezet az  előterjesztést érdemi vizsgálat nélkül 
visszaküldi az érintett szervezetnek.

 (2) Az ellenőrző szervezet a formai szempontból hiánytalan előterjesztést indokoltsági és közbeszerzési-jogi szempontból 
is megvizsgálja. Az  ellenőrző szervezet a  vizsgálat során az  előterjesztéssel kapcsolatban további adatok kérése 
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céljából, vagy hiányosságok pótlása érdekében hiánypótlási felhívást, továbbá az előterjesztéssel és mellékleteivel 
kapcsolatos tartalmi hibák észlelése esetén minőségellenőrzési jelentést készíthet.

 (3) Az érintett szervezet öt munkanapon belül köteles az (1)–(2) bekezdés szerinti adatok, dokumentumok és hiányosságok 
pótlására, a hibák javítására és a minőségellenőrzési jelentésben meghatározott észrevételekre vonatkozó válaszok 
megadására (a továbbiakban együttesen: hiánypótlás). A hiánypótlás teljesítésének időtartama az ellenőrző szervezet 
határidejébe nem számít bele.

8. § (1) A miniszter tizenöt munkanapon belül minőségellenőrzési tanúsítvány megküldésével dönt az adott közbeszerzésről. 
Amennyiben az  ellenőrző szervezet a  7.  § (2)  bekezdése szerint hiánypótlási felhívást vagy minőségellenőrzési 
jelentést küld az  érintett szervezetnek, a  döntés meghozatalára nyitva álló határidő – a  hiánypótlási felhívások 
és minőségellenőrzési jelentések számától függetlenül – nyolc munkanappal meghosszabbodik. E  rendelet 
6.  § (2)  bekezdése, valamint 6.  § (4)  bekezdése szerinti közbeszerzések esetében a  döntésre nyitva álló határidő 
az érintett szervezet által a hiánypótlási felhívásra megküldött adatok beérkezésétől számított nyolc munkanappal 
meghosszabbodik, azzal, hogy az így meghosszabbított határidő nem lehet rövidebb tizenöt munkanapnál.

 (2) Az előterjesztés vizsgálatát követően a miniszter
a) támogató tartalmú minőségellenőrzési tanúsítványt ad ki, amelyben az eljárást megindító vagy meghirdető 

felhívást és az  eljárás megindításához szükséges közbeszerzési dokumentumokat (a  továbbiakban: 
közbeszerzési dokumentumok) jóváhagyja és az eljárás megindításához hozzájárul;

b) feltételesen támogató tartalmú minőségellenőrzési tanúsítványt ad ki, amelyben meghatározza azokat 
a  feltételeket, illetve megjelöli azokat a  szükséges módosításokat, amelyek teljesítése esetén az  eljárás 
megindításához hozzájárul;

c) nem támogató tartalmú minőségellenőrzési tanúsítvány ad ki.
 (3) A  miniszter által kiadott (2)  bekezdés a) vagy b)  pontja szerinti tanúsítvány hiányában – a  6.  § (5)  bekezdésben 

meghatározott kivételtől eltekintve – a  közbeszerzési eljárás nem kezdhető meg, továbbá a  központi beszerző 
szervezet a hozzájárulás hiányában nem teszi lehetővé a keretmegállapodásokból történő beszerzést.

 (4) A (3) bekezdéstől eltérően a közbeszerzési eljárás, illetve a keretmegállapodásból történő beszerzés minőségellenőrzési 
tanúsítvány hiányában is megkezdhető
a) amennyiben az ellenőrző szervezet sem hiánypótlási felhívást, sem minőségellenőrzési jelentést nem küldött 

az  érintett szervezetnek, és a  miniszter a  8.  § (1)  bekezdésében meghatározott határidőn belül nem közli 
a (2) bekezdés szerinti döntését az érintett szervezettel, vagy

b) amennyiben a hiánypótlási felhívásban vagy a minőségellenőrzési jelentésben foglaltak teljesítését követő tíz 
munkanapon belül a miniszter nem közli a (2) bekezdés szerinti döntését az érintett szervezettel, azzal, hogy 
a döntés meghozatalára nyitva álló határidő az előterjesztés megküldésétől számított legfeljebb huszonhárom 
munkanap, amelybe a hiánypótlások teljesítésének határideje nem számít bele.

 (5) A miniszter (2) bekezdés a)–b) pontja szerinti hozzájárulása, annak közlésétől számított kilencven napig érvényes.
 (6) A  közbeszerzési törvény 9.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  miniszter hozzájárulása hiányában nem 

kezdeményezhető az Országgyűlés illetékes bizottságának döntésére irányuló, a védelmi- és minősített beszerzések 
Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az  ilyen 
beszerzések megvalósításakor az  ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló Korm. rendelet szerinti 
mentesítési eljárás.

9. §  Rendkívüli sürgősség okán indított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a 7–8. § és a 10–13. § rendelkezései 
az alábbi eltérésekkel alkalmazandók
a) a miniszter öt munkanapon belül minőségellenőrzési tanúsítvány megküldésével dönt az adott közbeszerzésről,
b) a 12. § szerinti ellenőrzés lefolytatására utólagosan, a szerződés megkötését követően kerül sor.

10. § (1) A miniszter a közbeszerzési eljárások dokumentum alapú ellenőrzésére szakértőt jelöl ki. A miniszter jogosult bármely 
közbeszerzési eljárásba, az eljárás bármely szakaszában szakértőt delegálni és erről az érintett szervezetet értesíti.

 (2) A szakértő az eljárásban a bíráló bizottsági üléseken való személyes részvétellel, illetve a közbeszerzési eljárás iratainak 
vizsgálatával jogosult részt venni.

 (3) Az  érintett szervezet az  eljárás során keletkezett iratokat folyamatosan – az  eljárás későbbi szakaszában történő 
becsatlakozás esetén visszamenőlegesen is – megküldi az ellenőrző szervezetnek; az ellenőrző szervezetet valamennyi 
eljárási cselekményről megfelelő időben, írásban tájékoztatja.
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 (4) Az érintett szervezet az eljárást megindító vagy meghirdető felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat, annak 
megjelenésétől (közzétételétől) vagy megküldésétől számított öt munkanapon belül megküldi az  ellenőrző 
szervezetnek.

11. § (1) A  bontást – ide értve több szakaszból álló eljárások esetén a  részvételi jelentkezések bontását is – megelőzően, 
az ellenőrző szervezet megvizsgálhatja, hogy az eljárásban a jóváhagyott eljárást megindító vagy meghirdető felhívás 
került-e közzétételre, illetve megküldésre, és az  ajánlattételi – több szakaszból álló eljárások esetén a  részvételi – 
határidő lejárta előtt legalább öt munkanappal jelentést készít.

 (2) Az ellenőrző szervezet a vizsgálat során további iratokat és adatokat kérhet.

12. § (1) Az érintett szervezet az 5. melléklet szerinti előterjesztés benyújtásával kezdeményezi az általa lefolytatott közbeszerzési 
eljárás részvételi szakaszában a részvételi szakasz eredményének megállapítását megelőzően, az ajánlati szakaszában 
az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezés ajánlattevők részére történő megküldését megelőzően legalább tíz 
munkanappal a részvételi szakasz vagy az eljárás eredményére vonatkozó szabályossági tanúsítvány kiállítását.

 (2) A 6. § (1)–(2) és (4) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás esetén az érintett szervezet köteles megküldeni a miniszter 
részére a bírálóbizottság üléseiről készített jegyzőkönyvet, a kiegészítő tájékoztatásokat, a részvételi jelentkezéseket 
vagy ajánlatokat – különösen a  közbeszerzési törvény 69.  § (4)–(8)  bekezdése szerinti dokumentumokat –, 
a  hiánypótlási felhívásokat, a  hiánypótlásokat, a  felvilágosítás- és indokoláskéréseket, az  ezekre adott válaszokat, 
az összegezést és adott esetben a tárgyalási jegyzőkönyvet.

 (3) Az  ellenőrző szervezet a  benyújtott iratokkal kapcsolatos vizsgálata során további adatok kérése céljából, vagy 
hiányosságok pótlása érdekében hiánypótlási felhívást készíthet. Az ellenőrző szervezet bármely, az eljárás lefolytatása 
során, vagy azzal kapcsolatban keletkezett irat benyújtását kérheti.

 (4) Az érintett szervezet öt munkanapon belül köteles a (3) bekezdés szerinti adatok, dokumentumok és hiányosságok 
pótlására, valamint a  hibák javítására (a  továbbiakban együttesen: hiánypótlás). A  hiánypótlás teljesítésének 
időtartama az ellenőrző szervezet határidejébe nem számít bele.

13. § (1) A  miniszter a  12.  §-ban meghatározott iratok és adatok hiánytalan megküldését követően, tíz munkanapon belül 
állást foglal az adott közbeszerzésről:
a) támogató tartalmú szabályossági tanúsítványt ad ki, amennyiben az  érintett szervezet részvételi szakaszt 

lezáró, illetve az eljárást lezáró döntése megfelelő. Ebben az esetben az összegezés az érintett szervezet által 
előterjesztett tartalommal kiküldhető;

b) feltételesen támogató szabályossági tanúsítványt ad ki, amelyben meghatározza azokat a feltételeket, illetve 
megjelöli azokat a szükséges módosításokat, amelyek teljesítése esetén az összegezés kiküldhető;

c) nem támogató tartalmú szabályossági tanúsítványt ad ki.
 (2) A miniszter által kiadott (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti szabályossági tanúsítvány hiányában az összegezés 

nem küldhető ki.
 (3) A  részvételi jelentkezések, továbbá az  ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés a  szabályossági tanúsítvány 

kézhezvételét követően küldhető meg az ajánlattevők részére.
 (4) A (2) bekezdéstől eltérően, amennyiben az ellenőrző szervezet nem küldött hiánypótlási felhívást a 12. § (3) bekezdése 

alapján az  érintett szervezetnek és a  miniszter az  (1)  bekezdés szerinti döntését nem közli az  ott meghatározott 
határidőben az érintett szervezettel, az összegezés szabályossági tanúsítvány hiányában is kiküldhető.

14. §  A 4–13. §-okban foglalt szabályok megsértése esetén a miniszter kezdeményezheti
a) a  jogszabályellenesen indított közbeszerzési eljárás eljárást megindító vagy meghirdető felhívásának 

visszavonását a közbeszerzési törvény rendelkezéseivel összhangban;
b) a  közbeszerzési törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a  Közbeszerzési Döntőbizottságnál 

jogorvoslati eljárás megindítását, mely esetben a  szerződés – összhangban a  közbeszerzési törvény 156.  § 
(4) bekezdésében foglaltakkal – csak a Közbeszerzési Döntőbizottság engedélyező végzése birtokában köthető 
meg;

c) a szerződést aláíró, illetve a közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyó felelős személy fegyelmi és kártérítési 
felelősségre vonását a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.
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5. Szerződések és szerződésmódosítások ellenőrzése

15. § (1) Az  érintett szervezetnek az  általa megkötni, vagy módosítani tervezett, a  közbeszerzési törvény 19.  §  
(2)–(3)  bekezdése szerint számítva nettó ötvenmillió forintot elérő értékű azon szerződések esetében, amelyek 
megkötésére nem közbeszerzési eljárás keretében kerül(t) sor, a szerződés megkötését, vagy módosítását a 7. melléklet 
szerinti előterjesztésnek a miniszter felé való közvetlen megküldésével kell kezdeményezni.

 (2) Az érintett szervezet a szerződéskötéshez a miniszter jóváhagyását kéri. Az érintett szervezet a szerződéstervezetet, 
a  szerződéskötés szükségességének indokát, valamint az  indokolást alátámasztó valamennyi dokumentumot 
a miniszter részére az (1) bekezdés szerinti előterjesztéssel együtt megküldi.

 (3) Az érintett szervezet azon szerződésmódosításokhoz kéri a miniszter jóváhagyását, amelyek esetében a módosítás 
eredményeként az eredeti szerződéses érték több, mint 5%-kal növekszik. Az érintett szervezet a módosítás tervezetét, 
az  eredeti szerződést, a  módosítás indokolását, valamint az  indokolást alátámasztó valamennyi dokumentumot 
a miniszter részére az (1) bekezdés szerinti előterjesztéssel együtt megküldi.

 (4) Az érintett szervezet a szerződés, vagy a módosítás fedezeteként általa meghatározott ellenértékről fedezetigazolást 
csatol az előterjesztéshez. Fedezetigazolás nélkül a szerződés megkötése, illetve módosítása nem hagyható jóvá.

 (5) Az ellenőrző szervezet hét munkanapon belül elvégzi a dokumentumok vizsgálatát, és az általa tett észrevételeket, 
kiegészítéseket és módosítási javaslatokat (a továbbiakban együttesen: hiánypótlás) megküldi az érintett szervezetnek. 
Az ellenőrző szervezet kizárólag közbeszerzési szabályossági és indokoltsági szempontból ellenőrzi a szerződéseket. 
Az érintett szervezet az ellenőrző szervezet véleményének átvezetése után a szerződés, illetve szerződés módosítás 
tervezetét – egyet nem értése esetén az  észrevételek figyelmen kívül hagyásának részletes írásbeli indokolásával 
együtt – az ellenőrző szervezet részére három munkanapon belül megküldi. A hiánypótlás teljesítésének időtartama 
az ellenőrző szervezet határidejébe nem számít bele.

16. § (1) A miniszter tíz munkanapon belül, a szerződés megkötésével, vagy módosításával kapcsolatban az alábbi döntéseket 
hozhatja
a) hozzájárul a szerződés megkötéséhez vagy módosításához;
b) meghatározza azokat a  feltételeket, illetve megjelöli azokat a szükséges módosításokat, amelyek teljesítése 

esetén a szerződés megkötéséhez vagy módosításához hozzájárul;
c) nem járul hozzá a szerződés megkötéséhez vagy módosításához.

 (2) Az érintett szervezet a szerződést a miniszter hozzájárulása hiányában nem kötheti meg, illetve a szerződést nem 
módosíthatja.

 (3) Amennyiben a miniszter az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem közli döntését az érintett szervezettel, 
a szerződés megköthető vagy módosítható.

17. §  A 15–16. §-ban foglalt szabályok megsértése esetén a miniszter kezdeményezheti
a) a  közbeszerzési törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a  Közbeszerzési Döntőbizottságnál 

jogorvoslati eljárás megindítását;
b) a szerződést aláíró, illetve jóváhagyó felelős személy fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását a  fegyelmi 

jogkör gyakorlójánál.

6. Közbeszerzési szerződések módosításának ellenőrzése

18. § (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzési szerződések módosításának engedélyezésére, valamint a közbeszerzési 
eljárások utóellenőrzésére – az  1.  melléklet szerinti szervezetek vonatkozásában, az  informatikai eszközök és 
szolgáltatások fejlesztésére vagy üzemeltetésére irányuló szerződések tekintetében, jelen alcímben szabályozott 
módon az e-közigazgatásért felelős miniszter közreműködésével – a miniszter jogosult.

 (2) A  20.  § szerint kell eljárni az  e  rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött 
szerződések módosítása, valamint e  rendelet hatályba lépése előtt indult közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötött szerződések e rendelet hatálybalépését követő módosítása esetén.

 (3) Az érintett szervezet a megkötött, (1) bekezdés szerinti szerződéseit, a szerződés megkötését követő legfeljebb nyolc 
munkanapon belül a miniszter részére megküldi.

 (4) A  miniszter a  központi beszerző szervezet portáljáról a  keretmegállapodásokból történő beszerzéseket utólagos 
ellenőrzés keretében is ellenőrizheti. Az ellenőrzésben a központi beszerző szervezet köteles közreműködni, különös 
tekintettel a keretmegállapodásokból történt beszerzésekre vonatkozó adatszolgáltatásra.
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19. § (1) Az  1.  melléklet szerinti érintett szervezetek vonatkozásában, amennyiben az  e-közigazgatásért felelős miniszter 
a  jóváhagyásában előírta, az  érintett szervezet a  megkötött, 18.  § (1)  bekezdése szerinti szerződéseit, valamint 
a  szerződések teljesítésének elismeréséről szóló teljesítésigazolásokat, illetve az  elismerés megtagadásáról 
szóló nyilatkozatokat az  aláírást, illetve a  nyilatkozatok kiállítását követő legfeljebb nyolc munkanapon belül 
az e-közigazgatásért felelős miniszter felé is megküldi.

 (2) Az  e-közigazgatásért felelős miniszter a  keretmegállapodásokból történő beszerzéseket utólagos ellenőrzés 
keretében – az  elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz és az  infokommunikációs infrastruktúrához történő 
illeszkedés szempontjára figyelemmel – a központi beszerző szervezet portáljáról is ellenőrizheti.

20. §  Az érintett szervezet a  szerződés módosításához – a  8.  melléklet szerinti előterjesztés közvetlen megküldésével  – 
a miniszter jóváhagyását kéri. Az érintett szervezet a szerződést, a módosítás tervezetét és indokolását, a módosításra 
vonatkozó fedezetigazolást, adott esetben az informatikai eszközök és szolgáltatások fejlesztésére vagy üzemeltetésére 
irányuló szerződések esetében az  e-közigazgatásért felelős miniszternek az  elektronikus kormányzati stratégiai 
célokhoz és az  infokommunikációs infrastruktúrához történő illeszkedés szempontjára figyelemmel megadott 
jóváhagyását, valamint az  indokolást alátámasztó valamennyi dokumentumot a  miniszter részére a  módosítás 
jóváhagyására irányuló kérelemmel együtt megküldi.

21. § (1) Az ellenőrző szervezet hét munkanapon belül elvégzi a dokumentumok vizsgálatát, és az általa tett észrevételeket, 
kiegészítéseket és módosítási javaslatokat (a továbbiakban együttesen: hiánypótlás) megküldi az érintett szervezetnek. 
Az ellenőrző szervezet kizárólag közbeszerzési szabályossági és indokoltsági szempontból ellenőrzi a szerződéseket. 
Az érintett szervezet az ellenőrző szervezet véleményének átvezetése után a szerződésmódosítás tervezetét – egyet 
nem értése esetén az észrevételek figyelmen kívül hagyásának részletes írásbeli indokolásával együtt – az ellenőrző 
szervezet részére három munkanapon belül megküldi. A hiánypótlás teljesítésének időtartama az ellenőrző szervezet 
határidejébe nem számít bele.

 (2) A miniszter tíz munkanapon belül, a szerződés módosításával kapcsolatban az alábbi döntéseket hozhatja
a) hozzájárul a szerződés módosításához;
b) meghatározza azokat a  feltételeket, illetve azokat a  szükséges módosításokat, amelyek teljesítése esetén 

a szerződés módosításához hozzájárul;
c) nem járul hozzá a szerződés módosításához.

 (3) A miniszter által kiadott (3) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti hozzájárulás hiányában a szerződés nem módosítható, 
a beszerzés a módosult feltételekkel új közbeszerzési eljárásban valósítható csak meg.

 (4) Amennyiben a miniszter a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem küld hiánypótlási felhívást az érintett 
szervezetnek, a szerződés módosítható.

22. §  A 18–21. §-ban foglalt szabályok megsértése esetén a miniszter kezdeményezheti
a) a  közbeszerzési törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a  Közbeszerzési Döntőbizottságnál 

jogorvoslati eljárás megindítását;
b) a  szerződésmódosítást aláíró, illetve jóváhagyó felelős személy fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását 

a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.

7. Közbeszerzések nyilvántartása

23. § (1) Az egységes nyilvántartás kialakítása és kezelése érdekében az érintett szervezet a miniszternek megküldi az éves 
közbeszerzési tervét legkésőbb minden év március 31-ig, valamint tájékoztatást ad a  közbeszerzési tervének 
módosításáról, továbbá a  módosítás indokairól az  arról hozott döntést követően legfeljebb három munkanapon 
belül.

 (2) Valamennyi minisztérium évi két alkalommal, június 30-ig és december 31-ig – adatszolgáltatást teljesít a minisztérium 
irányítása vagy felügyelete alá tartozó érintett szervezetekről az ellenőrző szervezetnek.

 (3) Valamennyi érintett szervezet június 30-ig és december 31-ig adatszolgáltatást teljesít a rendelet hatálya alá tartozó 
beszerzéseiről az ellenőrző szervezetnek. Az adatszolgáltatáshoz szükséges adatok körét a miniszter határozza meg.

 (4) Az érintett szervezet közbeszerzési szabályzatát e rendelettel összhangban készíti el, amelyet – annak elfogadását 
követően haladéktalanul – az ellenőrző szervezetnek is megküld.
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24. §  Az e rendeletben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség(ek) elmulasztása esetén a miniszter kezdeményezheti 
az adatszolgáltatásért felelős személy fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.

25. §  A miniszter feladata az e  rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által megküldendő közbeszerzési tervvel, annak 
módosításával, az e  rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokkal, továbbá a  rendelet hatálya alá tartozó 
szerződésekkel kapcsolatos adatok nyilvántartása és kezelése. A  miniszter az  elektronikus úton történő benyújtás 
és adatfeldolgozás megkönnyítése érdekében egységes benyújtási metodikát, valamint a  benyújtandó adatok 
vonatkozásában kötelező formai és tartalmi elemeket határozhat meg.

8. Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. november 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1. § (2) bekezdés k) pontja és a 3. § (3)–(6) bekezdése 2016. január 1-jén lép hatályba.
 (3) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően megkezdett ellenőrzésekre kell alkalmazni.
 (4) A 2015. november 1-jét megelőzően megkezdett ellenőrzésekre a  közbeszerzések központi ellenőrzéséről és 

engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendeletet kell alkalmazni.

27. §  Hatályát veszti a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez

	  

	  

1. melléklet a(z) ………./2015. (……….) Korm. rendelethez 
 
 
A 4. § (3) bekezdése szerinti, e-közigazgatásért felelős miniszter jóváhagyásának beszerzésére köteles szervek: 
 

1. a minisztériumok 
2. – az 1. pontban meghatározott költségvetési szervek és a központi költségvetés I-VIII., XXX., XXXIII. és XXXIV. 

fejezetéhez tartozó költségvetési szervek kivételével – a központi költségvetésben önálló fejezettel 
rendelkező költségvetési szervek 

3. a társadalombiztosítás alapjait kezelő költségvetési szervek 
4. fővárosi és megyei kormányhivatalok 
5. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 
6. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az irányítása alá tartozó szervek 
7. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
8. Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 
9. Országos Rendőr-főkapitányság és az irányítása alá tartozó szervek 
10. Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ 
11. Állami Egészségügyi Ellátó Központ 
12. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
13. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
14. Oktatási Hivatal 
15. Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
16. Földmérési és Távérzékelési Intézet 
17. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
18. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
19. Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 
20. Magyar Államkincstár 
21. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 
22. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
23. Nemzeti Közlekedési Hatóság 
24. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
25. Országos Mentőszolgálat 
26. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
27. NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 
28. a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 

kormányrendeletben adatfeldolgozóként meghatározott szervezet vagy gazdasági társaság 
29. Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 
30. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 
31. Nemzeti Védelmi Szolgálat 
32. Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 
  



2716 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 12. szám 	  

	  

2. melléklet a(z) ………./2015. (……….) Korm. rendelethez 
 

Előterjesztés 
a nettó 18 millió forintot elérő becsült értékű árubeszerzések, vagy szolgáltatás megrendelések, továbbá a 

nettó 100 millió forintot elérő becsült értékű építési beruházások ellenőrzéséhez és engedélyezéséhez 
 

AJÁNLATKÉRŐ ADATAI 
 
1.1. Hivatalos név:  
1.2. Székhely:  
1.3. Postai cím:  
1.4. Internetcím:  
1.5. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel 
rendelkező kapcsolattartó személy neve: 

 

1.6. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel 
rendelkező kapcsolattartó személy címe, elérhetősége 
(telefonszám és e-mail cím): 

 

1.7. Ajánlatkérő nevében az eljárást lefolytató szervezet 
[Kbt. 29. §] megnevezése: 

 

1.8. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló 
tárca megnevezése: 

 

 

2.1. A közbeszerzés tárgya: 
Építési beruházás/Árubeszerzés/Szolgáltatás/Építési 

koncesszió/Szolgáltatási koncesszió 
(megfelelő aláhúzandó) 

2.2. A közbeszerzési eljárás/szerződés tárgyának pontos 
leírása (ha rész-ajánlattétel engedélyezett, akkor a részek 
pontos megnevezése): 

 

2.3. A közbeszerzés szükségességét és indokoltságát 
megalapozó tényezők részletes ismertetése: 

 

 
3.1. A beszerzés/szerződés nettó becsült értéke (forintban 
meghatározva, részenként külön-külön és összesen, 
beleértve az opciót és a pozitív irányú mennyiségi eltérést): 

 

3.2. Opció meghatározása:  
3.3. Mennyiségi eltérés meghatározása:  
  
4.1. A lefolytatni tervezett közbeszerzési eljárás fajtája (megfelelő aláhúzandó): 

    
4.1.1. Uniós eljárásrend 
 

nyílt versenypárbeszéd előzetes tájékoztatóval meghirdetett 
meghívásos 

meghívásos innovációs partnerség 
előzetes tájékoztatóval meghirdetett 

tárgyalásos 

tárgyalásos hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás  

 
4.1.2.Nemzeti eljárásrend 
 

nyílt 
[Kbt. 113. § (1) bek] 

nyílt versenypárbeszéd előzetes tájékoztatóval 
meghirdetett meghívásos 

meghívásos 
[Kbt. 113. § (1) bek] 

meghívásos innovációs partnerség előzetes tájékoztatóval 
meghirdetett tárgyalásos 

tárgyalásos 
[Kbt. 113. § (1) bek] 

tárgyalásos hirdetmény nélküli 
tárgyalásos 

elektronikus licit 

saját beszerzési szabályok 
[Kbt. 117. §] 

   

 

2. melléklet a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez
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4.1.3. Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul? igen/nem 
 
Amennyiben igen, a Kbt. mely pontja alapján? 
[Kbt. 105. § (1) bekezdés a), b) vagy c), vagy Kbt. 105. § (2) 
bekezdés a), b) vagy c) pont] 

 
4.1.4. Az eljárásban egyéb sajátos beszerzési módszert 
alkalmaznak [Kbt. XVI. Fejezet]? 

nem 
dinamikus beszerzési rendszert 
elektronikus árlejtést 
elektronikus katalógust 

 
4.2 Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén a meghívottak*: 
Ajánlattételre felhívott neve:  
Székelye/Címe:  
Adószáma:  

 
4.3. Tárgyalásos eljárás esetén, az eljárás alkalmazását 
megalapozó tényezők: 

 

4.4. Gyorsított eljárás esetén, az eljárás alkalmazását 
megalapozó tényezők: 

 

 
5. A rendelkezésre álló forrás összege, összetétele: 
5.1. Nettó (forintban meghatározva):  
5.2. ÁFA (%):  
5.3. Bruttó (forintban meghatározva):  
5.4. A rendelkezésre álló forrás összetétele (előirányzat, 
támogatási szerződés stb.): 

 

  
6. A közbeszerzési eljárás tervezett kezdő időpontja 
(minden esetben: év/hónap/nap): 

 

 
7.1. A szerződés futamideje (megfelelő 
aláhúzandó): 

határozott határozatlan 

7.2. Határozott idejű szerződésnél 
annak időtartama: 

 

   
8.1 Nyilatkozat:   
A közbeszerzés a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kivételi körbe tartozik. 
(A megfelelő válasz aláhúzandó.)   

 IGEN NEM 
8.2. Amennyiben igen, ennek indoka:  
   
9. A becsült érték és a fedezet meghatározására vonatkozó információk 
9.1. Készült-e előzetes piackutatás/piacfelmérés? igen/nem 
9.2. A becsült érték kiszámításának módszere (részletes 
indokolással): 

 

 
10. A potenciális ajánlattevői kör/Ajánlattételre felhívott szervezetek vizsgálata 
10.1. Várható-e kis- és középvállalkozások részvétele az 
eljárásban? 

igen/nem 

10.2. Csekély számú ajánlattevő van a piacon igen/nem (ha igen, ennek indoka) 
10.3. Várható-e külföldi ajánlattevő részvétele az 
eljárásban? igen/nem 

10.4. Várható-e olyan ajánlattevő részvétele az eljárásban, 
aki általános szerződési feltételeket alkalmaz? igen/nem 

10.5. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében az 
ajánlatkérő megvizsgálta-e, hogy az ajánlattételre felhívni 
kívánt gazdasági szereplők nem állnak-e az előírni kívánt 
kizáró okok hatálya alatt? 

igen/nem 
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10.6. Ajánlatkérő ellenőrizte-e, hogy van-e az ajánlattételre 
felhívott cégek tulajdonosai között összefonódás? (adott 
esetben) 

igen/nem 

 
11. Külső szakértők 
11.1. Az ajánlatkérő a szakmai tartalom (műszaki leírás, 
bírálat) előkészítésére, elbírálására vesz-e igénybe külső 
szakértőt? 

igen/nem 

11.2. Amennyiben igen, a 11.1. szerinti szakértő neve és 
adószáma: 

 

11.3. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításához vesz-e igénybe felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadót, vagy az eljáráshoz 
kapcsolódóan jogi tanácsadást? 

igen/nem 

11.4. Amennyiben igen, a 11.3. szerinti tanácsadó neve és 
adószáma:  

 
12. Szociális és környezetvédelmi szempontok 
12.1. Az ajánlatkérő alkalmaz-e szociális szempontokat a 
közbeszerzési eljárásban? 

igen/nem 

12.2. Az ajánlatkérő alkalmaz-e környezetvédelmi 
szempontokat a közbeszerzési eljárásban? 

igen/nem 

  
13. Egyéb információk (előzetes tájékoztató, időszakos 
előzetes tájékoztató, előminősítési rendszer stb.)  

  
14. Ajánlatkérő nyilatkozata a mindenkori beszerzési tilalom vonatkozásában 
14.1. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés a mindenkori 
beszerzési tilalom hatálya alá tartozik-e? (megfelelő 
aláhúzandó) 

igen/nem 

14.2. Amennyiben igen, akkor az érintett szervezet 
rendelkezik-e a beszerzési tilalom alóli mentesítéssel, vagy 
kezdeményezte-e az illetékes szervezetnél a mentesítés 
kiadását? (megfelelő aláhúzandó) 

ajánlatkérő rendelkezik az engedéllyel / kezdeményezte az 
engedélyeztetést az illetékes szervezetnél 

  
15. Ajánlatkérő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges-e törvény vagy 
kormányrendelet alapján más szerv jóváhagyása 
15.1. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés a 247/2014. (X. 
1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik-e? igen/nem 

15.2. Az előterjesztés szerinti közbeszerzéshez szükséges-e 
a 4. § (3) bekezdése szerinti jóváhagyás? 

igen/nem 

15.3. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés a 27/2015. (II. 
25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik-e? 

igen/nem 

15.4. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés a 44/2011. (III. 
23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik-e? 

igen/nem 

15.5. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés egyéb törvény 
vagy kormányrendelet által meghatározott engedélyhez 
kötött? 

igen/nem 
(törvény vagy kormányrendelet megjelölése) 

15.6. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés alapján kötött 
szerződés előterjesztő utólagosan el kívánja-e számolni 
európai uniós forrás terhére? 

igen/nem 
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Mellékletek: 
 
a) eljárást megindító vagy meghirdető felhívás és az eljárás megindításához szükséges közbeszerzési 

dokumentumok, 
b) időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás 

esetén az a) pontban foglaltak mellett az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetmény is, 
c) előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd, valamint 

innovációs partnerség esetén az előminősítési hirdetmény is, ilyen esetben a részvételi és ajánlattételi 
felhívásokat és a közbeszerzési dokumentumokat csak a konkrét közbeszerzési eljárás megkezdése előtt kell 
megküldeni, 

d) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Hatóság elnökének küldendő tájékoztatást, 
e) a közbeszerzési eljárás előkészítése során keletkező iratok közül a bíráló bizottság megalakítására és 

összetételére vonatkozó iratok, összeférhetetlenségi nyilatkozatok, továbbá amennyiben a közbeszerzési 
eljárás megindításához törvény vagy kormányrendelet alapján más szerv jóváhagyása szükséges, a 
jóváhagyásról szóló nyilatkozat, 

f) a becsült érték kiszámítását bemutató, előterjesztéshez benyújtott dokumentum, továbbá amennyiben a 
rendelkezésre álló fedezet összege legalább 30%-kal elmarad a becsült értéktől, a fedezet összegével 
kapcsolatos részletes indoklás, 

g) a 6. § (6) bekezdés szerinti irat, 
h) amennyiben a beszerzés a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kivételi körbe tartozik, az indokolást 

alátámasztó dokumentum. 
*A 4.2 pont kitöltése esetén valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő esetében meg kell jelölni a 
feltüntetett adatokat, a megfelelő számú sorok beszúrásával. 
 
Keltezés 
 

Aláírás 
(név, beosztás) 

P. H. 
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3. melléklet a(z) ………./2015. (……….) Korm. rendelethez 
 
 

Előterjesztés 
a nettó 18 millió forintot el nem érő becsült értékű árubeszerzések, vagy szolgáltatás megrendelések, továbbá 
a nettó 100 millió forintot el nem érő becsült értékű építési beruházások ellenőrzéséhez és engedélyezéséhez 

 
 

AJÁNLATKÉRŐ ADATAI 
 
1.1. Hivatalos név:  
1.2. Székhely:  
1.3. Postai cím:  
1.4. Internetcím:  
1.5. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező 
kapcsolattartó személy neve: 

 

1.6. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező 
kapcsolattartó személy címe, elérhetősége (telefonszám és e-
mail cím): 

 

1.7. Ajánlatkérő nevében az eljárást lefolytató szervezet [Kbt. 
29. § ] megnevezése: 

 

1.8. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló tárca 
megnevezése: 

 

 

2.1. A közbeszerzés tárgya: 
Építési beruházás/Árubeszerzés/Szolgáltatás/Építési 

koncesszió/Szolgáltatási koncesszió 
(megfelelő aláhúzandó) 

2.2. A közbeszerzési eljárás/szerződés tárgyának pontos leírása 
(ha rész-ajánlattétel engedélyezett, akkor a részek pontos 
megnevezése): 

 

2.3. A közbeszerzés szükségességét és indokoltságát 
megalapozó tényezők részletes ismertetése: 

 

 
3.1. A beszerzés/szerződés nettó becsült értéke (forintban 
meghatározva, részenként külön-külön és összesen, beleértve 
az opciót és a pozitív irányú mennyiségi eltérést): 

 

3.2. Opció meghatározása:  
3.3. Mennyiségi eltérés meghatározása:  
  
4.1. A lefolytatni tervezett közbeszerzési eljárás fajtája (megfelelő aláhúzandó): 

    
nyílt 

[Kbt. 115. § (1) bek] 
nyílt 

[Kbt. 113. § (1) bek] 
versenypárbeszéd előzetes tájékoztatóval 

meghirdetett meghívásos 

hirdetmény nélküli 
tárgyalásos 

[Kbt. 115. § (1) bek] 

meghívásos 
[Kbt. 113. § (1) bek] 

innovációs partnerség előzetes tájékoztatóval 
meghirdetett tárgyalásos 

saját beszerzési szabályok 
[Kbt. 117. §] 

tárgyalásos 
[Kbt. 113. § (1) bek] 

hirdetmény nélküli 
tárgyalásos 

elektronikus licit 

 
4.2. Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételre felhívottak*: 
Ajánlattételre felhívott neve:  
Székelye/Címe:  
Adószáma:  

 
4.3. A 4.1. pont szerinti egyéb hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárás esetén a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
alkalmazásának indoka: 

 

4.4. Az eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul-e? 
 

igen/nem 
Amennyiben igen, a Kbt. mely pontja alapján? 
[Kbt. 105. § (1) bekezdés a), b) vagy c), vagy Kbt. 105. § (2) 
bekezdés a), b) vagy c) pont] 

3. melléklet a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez
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4.4. Az eljárásban egyéb sajátos beszerzési módszert 
alkalmaznak [Kbt. XVI. Fejezet]? 

nem 
dinamikus beszerzési rendszert 
elektronikus árlejtést 
elektronikus katalógust 

 
5. A rendelkezésre álló forrás összege, összetétele: 
5.1. Nettó (forintban meghatározva):  
5.2. ÁFA (%):  
5.3. Bruttó (forintban meghatározva):  
5.4. A rendelkezésre álló forrás összetétele (előirányzat, 
támogatási szerződés stb.): 

 

 
6. A közbeszerzési eljárás tervezett kezdő időpontja (minden 
esetben: év/hónap/nap): 

 

 
7.1. A szerződés futamideje (megfelelő 
aláhúzandó): határozott határozatlan 

7.2. Határozott idejű szerződésnél annak 
időtartama: 

 

   

8. Nyilatkozat: 
A közbeszerzés a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kivételi körbe tartozik. 
(A megfelelő válasz aláhúzandó.)   

 IGEN NEM 
8.1. Amennyiben igen, ennek indoka:  
   
9. A becsült érték és a fedezet meghatározására vonatkozó információk 
9.1. Készült-e előzetes piackutatás/piacfelmérés? igen/nem 
9.2. A becsült érték kiszámításának módszere (részletes 
indokolással):   

 
10. A potenciális ajánlattevői kör/Ajánlattételre felhívott szervezetek vizsgálata 
10.1. Ajánlatkérő ellenőrizte-e, hogy van-e az ajánlattételre 
felhívott cégek tulajdonosai között összefonódás? (adott 
esetben) 

igen/nem 

10.2. Várható-e kis- és középvállalkozások részvétele az 
eljárásban? igen/nem 

10.3. Csekély számú ajánlattevő van a piacon igen/nem (ha igen, ennek indoka) 
10.4. Várható-e külföldi ajánlattevő részvétele az eljárásban? igen/nem 
10.5. Várható-e olyan ajánlattevő részvétele az eljárásban, aki 
általános szerződési feltételeket alkalmaz? 

igen/nem 

10.6. Hirdetmény nélküli eljárás esetében az ajánlatkérő 
megvizsgálta-e, hogy az ajánlattételre felhívni kívánt 
gazdasági szereplők nem állnak-e az előírni kívánt kizáró okok 
hatálya alatt? 

igen/nem 

 
11. Külső szakértők 
11.1. Az ajánlatkérő a szakmai tartalom (műszaki leírás, bírálat) 
előkészítésére, elbírálására vesz-e igénybe külső szakértőt? igen/nem 

11.2. Amennyiben igen, a 11.1. szerinti szakértő neve és 
adószáma: 

 

11.3. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás lebonyolításához 
vesz-e igénybe felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadót, vagy az eljáráshoz kapcsolódóan jogi 
tanácsadást? 

igen/nem 

11.4. Amennyiben igen, a 11.3. szerinti tanácsadó neve és 
adószáma: 

 

 
12. Szociális és környezetvédelmi szempontok 
12.1. Az ajánlatkérő alkalmaz-e szociális szempontokat a 
közbeszerzési eljárásban? 

igen/nem 

12.2. Az ajánlatkérő alkalmaz-e környezetvédelmi igen/nem 
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szempontokat a közbeszerzési eljárásban? 
  
13. Ajánlatkérő nyilatkozata a mindenkori beszerzési tilalom vonatkozásában 
13.1. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés a mindenkori 
beszerzési tilalom hatálya alá tartozik-e? (megfelelő 
aláhúzandó) 

igen/nem 

13.2. Amennyiben igen, akkor az érintett szervezet 
rendelkezik-e a beszerzési tilalom alóli mentesítéssel, vagy 
kezdeményezte-e az illetékes szervezetnél a mentesítés 
kiadását? (megfelelő aláhúzandó) 

ajánlatkérő rendelkezik az engedéllyel / kezdeményezte az 
engedélyeztetést az illetékes szervezetnél 

  
14. Ajánlatkérő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges-e törvény vagy 
kormányrendelet alapján más szerv jóváhagyása 
14.1. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés a 247/2014. (X. 1.) 
Korm. rendelet hatálya alá tartozik-e? igen/nem 

14.2. Az előterjesztés szerinti közbeszerzéshez szükséges-e a 4. 
§ (3) bekezdése szerinti jóváhagyás? 

igen/nem 

14.3. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés a 27/2015. (II. 25.) 
Korm. rendelet hatálya alá tartozik-e? 

igen/nem 

14.4. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés a 44/2011. (III. 23.) 
Korm. rendelet hatálya alá tartozik-e? 

igen/nem 

14.5. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés egyéb törvény vagy 
kormányrendelet által meghatározott engedélyhez kötött? 

igen/nem 
(törvény vagy kormányrendelet megjelölése) 

14.6. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés alapján kötött 
szerződés előterjesztő utólagosan el kívánja-e számolni 
európai uniós forrás terhére? 

igen/nem 

  
15. Egyéb információk (előzetes tájékoztató, időszakos 
előzetes tájékoztató, előminősítési rendszer stb.): 

 

 
Mellékletek: 
 
a) eljárást megindító vagy meghirdető felhívás és az eljárás megindításához szükséges közbeszerzési 

dokumentumok, 
b) időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás 

esetén az a) pontban foglaltak mellett az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetmény is, 
c) előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd, valamint 

innovációs partnerség esetén az előminősítési hirdetmény is, ilyen esetben a részvételi és ajánlattételi 
felhívásokat és a közbeszerzési dokumentumokat csak a konkrét közbeszerzési eljárás megkezdése előtt kell 
megküldeni, 

d) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Hatóság elnökének küldendő tájékoztatást, 
e) a közbeszerzési eljárás előkészítése során keletkező iratok közül a bíráló bizottság megalakítására és 

összetételére vonatkozó iratok, összeférhetetlenségi nyilatkozatok, továbbá amennyiben a közbeszerzési 
eljárás megindításához törvény vagy kormányrendelet alapján más szerv jóváhagyása szükséges, a 
jóváhagyásról szóló nyilatkozat, 

f) a becsült érték kiszámítását bemutató, előterjesztéshez benyújtott dokumentum, továbbá amennyiben a 
rendelkezésre álló fedezet összege legalább 30%-kal elmarad a becsült értéktől, a fedezet összegével 
kapcsolatos részletes indoklás, 

g) a 6. § (6) bekezdés szerinti irat, 
h) amennyiben a beszerzés a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kivételi körbe tartozik, az indokolást 

alátámasztó dokumentum. 
 
*A 4.2. pont kitöltése esetén valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő esetében meg kell jelölni a 
feltüntetett adatokat, a megfelelő számú sorok beszúrásával. 
 
Keltezés 
 

Aláírás 
(név, beosztás) 

P. H. 
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4. melléklet a(z) ………./2015. (……….) Korm. rendelethez 
 
 

Előterjesztés 
keretmegállapodások alapján lefolytatandó, nettó 8 millió forint becsült értéket elérő konzultációhoz vagy 

versenyújranyitáshoz 
 
 

AJÁNLATKÉRŐ ADATAI 
 
1.1. Hivatalos név:  
1.2. Székhely:  
1.3. Postai cím:  
1.4. Internetcím:  
1.5. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel 
rendelkező kapcsolattartó személy neve: 

 

1.6. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel 
rendelkező kapcsolattartó személy címe, elérhetősége 
(telefonszám, e-mail): 

 

1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló 
tárca megnevezése: 

 

 
2. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok 
2.1. A keretmegállapodás azonosítója:   
2.2. A keretmegállapodás hatálya:   

 
3. A beszerzés megvalósítására irányuló eljárás módja 
(megfelelő aláhúzandó) 

konzultáció/versenyújranyitás 

 

4. A beszerzés tárgya: 
Építési beruházás/Árubeszerzés/Szolgáltatás/Építési 

Koncesszió/Szolgáltatási koncesszió 
(megfelelő aláhúzandó) 

 
5. A közbeszerzési eljárás/szerződés tárgyának pontos leírása 
(ha rész-ajánlattétel engedélyezett, akkor a részek pontos 
megnevezése): 

 

 
6. A beszerzés/szerződés nettó becsült értéke (forintban 
meghatározva, részenként külön-külön és összesen, 
beleértve az opciót és a pozitív irányú mennyiségi eltérést): 

 

6.1. Opció meghatározása:  
6.2. Mennyiségi eltérés meghatározása:  
  
7. A rendelkezésre álló forrás összege, összetétele: 
7.1. Nettó (forintban meghatározva):  
7.2. ÁFA (%):  
7.3. Bruttó (forintban meghatározva):  
7.4. A rendelkezésre álló forrás összetétele (előirányzat, 
támogatási szerződés stb.): 

 

  
8. Az ajánlattételi/konzultációra felhívás tartalma: 
8.1. A közbeszerzés tárgyának pontos, részletes leírása és a 
beszerzés mennyisége: 

 

8.2. Értékelési szempontok és az értékelés módszere:  
 
9. A közbeszerzés szükségességét és indokoltságát 
megalapozó tényezők részletes ismertetése:  

 

 
10. Külső szakértők 

4. melléklet a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez
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10.1. Az ajánlatkérő a szakmai tartalom (műszaki leírás, 
bírálat) előkészítésére, elbírálására vesz-e igénybe külső 
szakértőt? 

igen/nem 

10.2. Amennyiben igen, a 10.1. szerinti szakértő neve és 
adószáma:  

10.3. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításához vesz-e igénybe felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadót, vagy az eljáráshoz 
kapcsolódóan jogi tanácsadást? 

igen/nem 

10.4. Amennyiben igen, a 10.3. szerinti tanácsadó neve és 
adószáma: 

 

 
11. Ajánlatkérő nyilatkozata a mindenkori beszerzési tilalom vonatkozásában 
11.1. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés a mindenkori 
beszerzési tilalom hatálya alá tartozik-e? (megfelelő 
aláhúzandó) 

igen/nem 

11.2. Amennyiben igen, akkor az érintett szervezet 
rendelkezik-e a beszerzési tilalom alóli mentesítéssel, vagy 
kezdeményezte-e az illetékes szervezetnél a mentesítés 
kiadását? (megfelelő aláhúzandó) 

rendelkezünk az engedéllyel / kezdeményeztük az 
engedélyeztetést az illetékes szervezetnél 

  
12. Ajánlatkérő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges-e törvény vagy 
kormányrendelet alapján más szerv jóváhagyása 
12.1. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés a 247/2014. (X. 
1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik-e? igen/nem 

12.2. Az előterjesztés szerinti közbeszerzéshez szükséges-e 
a 4. § (3) bekezdése szerinti jóváhagyás? 

igen/nem 

121.3. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés a 27/2015. (II. 
25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik-e? 

igen/nem 

12.4. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés a 44/2011. (III. 
23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik-e? 

igen/nem 

12.5. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés egyéb törvény 
vagy kormányrendelet által meghatározott engedélyhez 
kötött? 

igen/nem 

12.6. Az előterjesztés szerinti közbeszerzés alapján kötött 
szerződés előterjesztő utólagosan el kívánja-e számolni 
európai uniós forrás terhére? 

igen/nem 

 
13. Egyéb információk:  

 
Mellékletek: 
 
a) ajánlattételi felhívás vagy konzultációra felhívás és adott esetben közbeszerzési dokumentumok, 
b) a közbeszerzési eljárás előkészítése során keletkező iratok közül a bíráló bizottság megalakítására és 

összetételére vonatkozó iratok, összeférhetetlenségi nyilatkozatok, továbbá amennyiben a közbeszerzési 
eljárás megindításához törvény vagy kormányrendelet alapján más szerv jóváhagyása szükséges, a 
jóváhagyásról szóló nyilatkozat, 

c) a becsült érték kiszámítását bemutató, előterjesztéshez benyújtott dokumentum, továbbá amennyiben a 
rendelkezésre álló fedezet összege legalább 30%-kal elmarad a becsült értéktől, a fedezet összegével 
kapcsolatos részletes indoklás 

d) a 6. § (6) bekezdés szerinti irat. 
 
Keltezés 
 

Aláírás 
(név, beosztás) 

P. H. 
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beszúrásával) 
61.1. Nyertes ajánlattevő neve:  
61.2. Nyertes ajánlattevő székhelye:  
61.3. Nyertes ajánlattevő adószáma:  
61.4. Nyertes ajánlat értéke (nettó, forintban 
meghatározva): 

 

61.5. Nyertes ajánlat értéke (bruttó, forintban 
meghatározva): 

 

61.6. A nyertes ajánlat összértéke a szerződés teljes 
tervezett időtartamára vetítve (forintban meghatározva): 

 

Keltezés 
 

Aláírás 
(név, beosztás) 

P. H. 
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6. melléklet a(z) ………./2015. (……….) Korm. rendelethez 
 
 

Adatszolgáltatás 
a nettó 8 millió forint becsült értéket el nem érő, keretmegállapodások alapján lefolytatott konzultációval vagy 

versenyújranyitással kapcsolatban 
 
 
AJÁNLATKÉRŐ ADATAI 
 
1.1. Hivatalos név:  
1.2. Székhely:  
1.3. Postai cím:  
1.4. Internetcím:  
1.5. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel 
rendelkező kapcsolattartó személy neve: 

 

1.6. A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel 
rendelkező kapcsolattartó személy címe, elérhetősége 
(telefonszám, e-mail): 

 

1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló 
tárca megnevezése: 

 

 
2. Az adatszolgáltatással érintett év: ……. év 
2.1 Az adatszolgáltatással érintett időtartam (megfelelő 
aláhúzandó): 

 

1. negyedév 2. negyedév 
3. negyedév 4. negyedév 

 
 

3. A beszerzés(ek) részletezése1: 
A 
keretmeg-
állapodás 
azonosító-
ja: 

A 
keretmeg-
állapodás 
hatálya: 

konzul-
táció 
vagy 
verseny-
újra-
nyitás 

A beszer-
zés 
tárgya: 

A beszer-
zés nettó 
becsült 
értéke 
(forint-
ban)2: 

A rendelke-
zésre álló 
fedezet 
(nettó, 
forint-
ban)3: 

Beérke-
zett 
ajánla-
tok 
száma 
(db): 

Nyertes 
ajánlat-tevő: 

Nyertes 
ajánlati ár 
(nettó, 
forint-
ban): 

         
         
         

 
Keltezés 
 

Aláírás 
(név, beosztás) 

P. H. 
 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  megfelelő számú sor beszúrásával	  
2 amennyiben részajánlat-tétel engedélyezett, az egyes részeket külön soron szükséges feltüntetni 
3 amennyiben részajánlat-tétel engedélyezett, az egyes részeket külön soron szükséges feltüntetni 
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7. melléklet a(z) ………./2015. (……….) Korm. rendelethez 
 
 

Előterjesztés 
a nem közbeszerzési eljárás keretében megkötendő vagy módosítandó, nettó 50 millió forintot elérő értékű 

szerződésekre vonatkozóan 
 

A KEZDEMÉNYEZŐ ADATAI 
 
1.1. Hivatalos név:  
1.2. Székhely:  
1.3. Postai cím:  
1.4. Internetcím:  
1.5. A szerződés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező 
kapcsolattartó személy neve: 

 

1.6. A szerződés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező 
kapcsolattartó személy címe, elérhetősége (telefonszám, e-
mail cím): 

 

1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló 
tárca megnevezése: 

 

  
2. A szerződés tárgyának pontos leírása:  
 
3. Nettó érték (forintban meghatározva) 
3.1 Nettó érték (szerződéskötés):  
3.2 Nettó érték 
(szerződésmódosítás) 

Alapszerződés nettó értéke:  
Módosítás nettó értéke:  
Nettó összérték:  

   
4. A szerződő fél kiválasztásának leírása:   

 
5. A rendelkezésre álló forrás összege, összetétele 
5.1. Nettó (forintban meghatározva):  
5.2. ÁFA%:  
5.3. Bruttó (forintban meghatározva):  
5.4. A rendelkezésre álló forrás összetétele (előirányzat, 
támogatási szerződés stb.): 

 

 
6. A szerződéskötés vagy -módosítás tervezett időpontja 
(minden esetben év/hónap/nap): 

 

 
7.1 A szerződés futamideje (megfelelő 
aláhúzandó): határozott határozatlan 

7.2. Határozott idejű szerződésnél 
annak időtartama: 

 

 
A SZERZŐDŐ FÉL ADATAI 

 
8.1. Hivatalos név:  
8.2. Adószám:  
8.3. Székhely:  
8.4. Postacím:  
8.5. Szervezeti-működési forma:  
8.6. Bíróság és nyilvántartási szám:  
8.7. Statisztikai szám:  
8.8. Kapcsolattartó személy neve:  
8.9. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége 
(telefonszám, e-mail cím): 

 

  

7. melléklet a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez
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9. A szerződéskötés vagy -módosítás indokoltságának és 
fontosabb előzményeinek bemutatása: 

 

 
10. A közbeszerzési eljárás lefolytatása mellőzésének indoka:  
 
Mellékletek: 
 
a) szerződés-tervezet, 
b) módosítás esetén eredeti szerződés és a módosítás tervezete, 
c) fedezetigazolás, 
d) amennyiben a szerződés megkötéséhez, vagy módosításához törvény vagy kormányrendelet alapján más 

szerv jóváhagyása szükséges, a jóváhagyásról szóló nyilatkozat. 
 
Keltezés 
 

Aláírás 
(név, beosztás) 

P. H. 
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8. melléklet a(z) ………./2015. (……….) Korm. rendelethez 
 

Előterjesztés 
a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés-módosításokra vonatkozóan 

 
 

A KEZDEMÉNYEZŐ ADATAI 
 
1.1. Hivatalos név:  
1.2. Székhely:  
1.3. Postai cím:  
1.4. Internetcím:  
1.5. A szerződés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező 
kapcsolattartó személy neve: 

 

1.6. A szerződés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező 
kapcsolattartó személy címe, elérhetősége 
(telefonszám, e-mail cím): 

 

1.7. Irányítási/felügyeleti/tulajdonosi jogokat gyakoroló 
tárca megnevezése: 

 

  
2. A szerződés tárgyának pontos leírása:  

 
3. Nettó érték (forintban meghatározva) 
3.1. Alapszerződés nettó értéke:  
3.2. Módosítás nettó értéke:  
3.3. Nettó összérték:  

   
4. A rendelkezésre álló forrás összege, összetétele 
4.1. Nettó (forintban meghatározva):  
4.2. ÁFA%:  
4.3. Bruttó (forintban meghatározva):  
4.4. A rendelkezésre álló forrás összetétele (előirányzat, 
támogatási szerződés stb.): 

 

 
5. A szerződésmódosítás tervezett időpontja (minden 
esetben: év/hónap/nap): 

 

 
6. A szerződés futamideje (megfelelő 
aláhúzandó): 

határozott határozatlan 

6.1. Határozott idejű szerződésnél 
annak időtartama: 

 

 
A SZERZŐDŐ FÉL ADATAI 
 

7.1. Hivatalos név:  
7.2. Adószám:  
7.3. Székhely:  
7.4. Postacím:  
7.5. Szervezeti-működési forma:  
7.6. Bíróság és nyilvántartási szám:  
7.7. Statisztikai szám:  
7.8. Kapcsolattartó személy neve:  
7.9. Kapcsolattartó személy címe, elérhetősége 
(telefonszám, e-mail cím): 

 

  
8. A szerződésmódosítás indokoltságának és fontosabb 
előzményeinek részletes bemutatása: 

 

 
 

8. melléklet a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelethez
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A Kormány 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 
műszaki leírás meghatározásának módjáról

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

1. Alkalmazandó szabályok

1. § (1) Az ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a  továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban 
ajánlatának vagy részvételi jelentkezésének benyújtásakor a  II. Fejezetnek megfelelően, az  egységes európai 
közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a  Kbt. 62.  § (1) és 
(2)  bekezdésének, valamint – ha az  ajánlatkérő azt előírta – a  Kbt. 63.  § (1)  bekezdésének hatálya alá, és emellett 
megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

 (2) Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó 
igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem 
tartozik az  eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá és megfelel az  ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági 
követelményeknek.

 (3) A  III. és IV. Fejezetben feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az  ajánlatkérő a  Kbt. 69.  § (11)  bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az  érintett Fejezetekben nem említett, a  kizáró okok hiányát vagy 
a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes 
európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

 (4) A  III. és IV. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az  érintett gazdasági 
szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a  közbeszerzési eljárásban 
előírt követelményeknek.

 (5) Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek 
megfelelően jogosult ellenőrizni.

 (6) A közbeszerzési műszaki leírást a VII. Fejezetnek megfelelően kell összeállítani.

	  

	  

Mellékletek: 
 
a) eredeti szerződés, 
b) a módosítás tervezete, 
c) fedezetigazolás, 
d) amennyiben a szerződés megkötéséhez, vagy módosításához törvény vagy kormányrendelet alapján más 

szerv jóváhagyása szükséges, a jóváhagyásról szóló nyilatkozat. 
 
Keltezés 
 

Aláírás 
(név, beosztás) 

P. H. 
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 II. FEJEZET

2. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum használata

2. § (1) Az  ajánlatkérő a  Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban köteles a  közbeszerzési 
dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsátani az  adott eljáráshoz tartozó egységes 
európai közbeszerzési dokumentum mintáját, amely tartalmazza
a) az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa (a továbbiakban: formanyomtatvány) 

I. részében megkövetelt, az  eljárás azonosítását szolgáló adatokat, illetve hirdetmény közzététele esetén 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelenő hirdetmény azonosító számát,

b) az eljárás során alkalmazandó kizáró okokat,
c) az eljárás során megkövetelt alkalmassági követelményeket, kivéve, ha az ajánlatkérő az (5) bekezdés alapján 

elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát.
 (2) Az  (1)  bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítésére az  Európai Bizottság által erre vonatkozóan létrehozott 

webfelület is használható. Ilyen esetben az  ajánlatkérőnek a  közbeszerzési dokumentumokban meg kell adnia 
az elektronikus formanyomtatvány minta elérhetőségét.

 (3) Az ajánlatkérő az (1) bekezdésben meghatározott információkon kívül kérheti, hogy az ajánlattevő vagy a részvételre 
jelentkező a formanyomtatványon tüntesse fel
a) az  ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a  kapacitásaira 

nem támaszkodik,
b) az  eljárásban esetlegesen előírt minőségbiztosítási és környezetvédelmi vezetési szabványoknak való 

megfelelés tényét és módját.
 (4) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásakor a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontjában, illetve e), f ), g), k), 

l) és p)  pontjában, valamint ha az  ajánlatkérő ezt előírja, a  63.  § (1)  bekezdés d)  pontjában említett kizáró okokat 
a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában kell feltüntetni.

 (5) Az  (1)  bekezdés c)  pontja esetében az  ajánlatkérő a  formanyomtatványban megjelöli, hogy az  alkalmassági 
követelmények előzetes igazolására elfogadja-e az  érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, vagy kéri 
a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Ha az ajánlatkérő elfogadja az egyszerű 
nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell a formanyomtatványban feltüntetni. Részletes információk 
kérése esetén a megkövetelt alkalmassági követelményeket pontosan fel kell tüntetni a formanyomtatványban.

 (6) Az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum használatát a Kbt. Negyedik Része szerinti eljárásban 
is előírhatja. Ebben az  esetben e  Fejezet szabályait kell alkalmazni azzal, hogy az  egységes európai közbeszerzési 
dokumentum végleges igazolásként felhasználható azokban az esetekben, amikor ezt a  III. és IV. Fejezet szabályai 
lehetővé teszik.

3. § (1) Az  ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az  ajánlatával vagy részvételi jelentkezésével együtt benyújtja 
a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt, a 4–7. §-nak és az ajánlatkérő által a 2. §-nak 
megfelelően kért módon kitöltött formanyomtatványt. A 2. § (2) bekezdés alkalmazása esetén a gazdasági szereplő 
a  formanyomtatványt az  Európai Bizottság által létrehozott webfelületen tölti ki, majd az  így kitöltött és aláírt 
dokumentumot nyújtja be az  ajánlatkérőnek. Ha az  ajánlatkérő a  Kbt. 41.  § (6)  bekezdése alapján lehetővé teszi 
az eljárási cselekmények elektronikus úton történő gyakorlását, a formanyomtatványt elektronikus formában, a Kbt. 
41. § (4) bekezdésének megfelelően is be lehet nyújtani.

 (2) Ha egy ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy 
kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az  érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és 
aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek 
vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

 (3) Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők mindegyike 
külön formanyomtatványt nyújt be.
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4. § (1) Az  ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy az  alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő 
a  formanyomtatvány benyújtásával a következő módon igazolja előzetesen a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok 
hiányát:
a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont aa)–af ) alpontokra vonatkozó nyilatkozat tekintetében a gazdasági szereplő 

a formanyomtatvány III. részének „A” szakaszát tölti ki,
b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontra vonatkozó nyilatkozatot a gazdasági szereplő a formanyomtatvány 

III. részének „D” szakaszában teszi meg,
c) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ah) alpontjára vonatkozóan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági 

szereplő a  formanyomtatvány a) és b)  pontnak megfelelő kitöltésével egyben az  ah)  alpontban említett 
személyes joga szerinti hasonló bűncselekményekről is nyilatkozik,

d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének „B” szakasza kitöltésével 
nyilatkozik azzal, hogy csak az egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulék 
tartozást és a tartozás lejártának időpontját kötelező feltüntetni,

e) a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), h)–j) és m) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része „C” szakaszának 
vonatkozó pontjai kitöltésével nyilatkozik,

f ) a Kbt. 62. § (1) bekezdés e)–g), k), l) és p) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában 
a vonatkozó pontok kitöltésével nyilatkozik,

g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés n)–o) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része „C” szakaszának vonatkozó 
pontja kitöltésével azzal, hogy ha a gazdasági szereplő bírságelengedésben részesült, vagy az ajánlat benyújtását 
megelőzően a  jogsértést a  Gazdasági Versenyhivatalnak bejelentette, ezt a  tényt a  formanyomtatványban 
feltünteti.

 (2) Az  ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy az  alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő 
a formanyomtatvány benyújtásával – ha ezek alkalmazását az ajánlatkérő az adott eljárásban előírta – a következő 
módon igazolja előzetesen a Kbt. 63. §-ában említett kizáró okok hiányát:
a) a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)–c) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. rész „C” szakaszának vonatkozó 

pontjai kitöltésével,
b) a  Kbt. 63.  § (1)  bekezdés d)  pontjára vonatkozó nyilatkozatot a  gazdasági szereplő a  formanyomtatvány 

III. részének „D” pontjában teszi meg.
 (3) Ha az  érintett gazdasági szereplő a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdése a), c)–e), g)–p)  pontjai, a  Kbt. 62.  § (2)  bekezdése, 

valamint a  Kbt. 63.  § (1)  bekezdése alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket hozott, 
amelyek a Kbt. 64. §-a alapján igazolják megbízhatóságát és ezt a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)  
Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti – 
jogerős határozatával igazolni tudja, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedések rövid leírását 
feltüntetni a  formanyomtatványon. A  formanyomtatványhoz a  Hatóság Kbt. 188.  § (4)  bekezdése szerinti – vagy 
bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozatát is csatolni kell.

 (4) Az  (1)  bekezdés a)–c)  pontja alapján megtett nyilatkozat a  Kbt. 62.  § (2)  bekezdésében említett személyekre is 
vonatkozik.

5. § (1) A  Kbt. 65.  § (1)  bekezdésében említett alkalmassági követelmények előzetes igazolása érdekében az  ajánlattevő, 
részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány IV. részét 
az ajánlatkérő által a 2. § (5) bekezdése szerint előírt módon köteles kitölteni.

 (2) Ha az  ajánlatkérő a  több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában meghatározta az  ajánlattételre felhívandó 
gazdasági szereplők keretszámát, és meghatározta az alkalmas jelentkezők közötti rangsorolás módját, az érintett 
gazdasági szereplő a formanyomtatvány V. szakaszát is kitölti.

6. § (1) Ha az  ajánlatkérő a  Kbt. 69.  § (11)  bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a  kizáró okok 
hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok 
elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben.

 (2) A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások 
kiállítására mely szerv jogosult.

7. § (1) A  gazdasági szereplők az  adott eljárás során benyújtott formanyomtatványban található információkat másik 
közbeszerzési eljárásban is felhasználhatják, ha az abban foglalt információk továbbra is megfelelnek a valóságnak, és 
tartalmazzák az ajánlatkérő által a másik eljárásban megkövetelt információkat.
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 (2) A  formanyomtatvány újbóli felhasználása esetén a  gazdasági szereplő köteles a  formanyomtatvány I. részében 
található adatokat az új eljárásnak megfelelően frissíteni és nyilatkozni arról, hogy az abban található adatok továbbra 
is megfelelnek a valóságnak. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles a VI. részben található nyilatkozatokat is 
újból megtenni.

III. FEJEZET

3. A kizáró okok igazolása

8. §  Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a  Kbt. Második Része szerint 
lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli 
nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:
a) a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés a) és e)  pontja tekintetében – amelyet kizárólag természetes személy gazdasági 

szereplő köteles igazolni –, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyek esetén közjegyző vagy 
gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot;

b) a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés b)  pontja tekintetében az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
(a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi, ha a gazdasági 
szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes 
adóigazolást;

c) a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés c) és d)  pontja tekintetében a  céginformációs és az  elektronikus cégeljárásban 
közreműködő szolgálattól (a  továbbiakban: céginformációs szolgálat) ingyenesen, elektronikusan kérhető 
cégjegyzék-adatok alapján az  ajánlatkérő ellenőrzi; a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés d)  pontja tekintetében, ha 
a  gazdasági szereplő a  cégnyilvánosságról, a  bírósági cégeljárásról és a  végelszámolásról szóló 2006. évi 
V.  törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy ha az  adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére 
a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített 
nyilatkozatot;

d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés f ) pontja tekintetében a kizáró ok hiányát a céginformációs szolgálattól ingyenesen, 
elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az  ajánlatkérő ellenőrzi; ha a  nem természetes személy 
gazdasági szereplő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített 
nyilatkozatot;

e) a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pontja tekintetében a kizáró ok hiányát a Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból, 
valamint a  céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján 
az ajánlatkérő ellenőrzi;

f ) a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának 
igazolásaként az  ajánlatkérő köteles elfogadni az  eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt nyilatkozatot;

g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását 
az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során;

h) a Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja tekintetében az adott eljárásban a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő 
ellenőrzi az eljárás során; korábbi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan pedig az ajánlatkérő köteles elfogadni 
az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot;

i) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan
ia) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat 

benyújtása, a  céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok 
alapján az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplőről 
van szó;

ib) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező 
nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, 
vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem 
jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 
3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének 
és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági 
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szereplőnek nincs a  pénzmosásról szóló törvény 3.  § r)  pont ra)–rb) vagy rc)–rd)  alpontja szerinti 
tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;

ic) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 
nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amely az ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 
25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy 
annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel 
nem áll fenn;

j) a Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pontja tekintetében a kizáró okok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi 
hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a szerint vezetett nyilvántartásából 
nyilvánosságra hozott adatokból, valamint a  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapján közzétett 
adatokból;

k) a Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását 
az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során;

l) a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontja tekintetében a Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) döntései, 
illetve az  ezt felülvizsgáló bírósági döntések tekintetében a  jogsértés megtörténtét az  ajánlatkérő a  GVH 
honlapján található, döntéseket tartalmazó adatbázisokból ellenőrzi; az  ajánlatkérő ezen felül nem kérhet 
külön igazolást, a  GVH honlapján található adatbázisokban nem szereplő esetleges jogsértés hiányának 
igazolásaként az  ajánlatkérő köteles elfogadni az  eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt nyilatkozatot;

m) a Kbt. 62. § (1) bekezdés o) pontja tekintetében az ajánlatkérő köteles elfogadni igazolásként az eljárásban 
benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot;

n) a Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának 
igazolásaként az  ajánlatkérő köteles elfogadni az  eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt nyilatkozatot.

9. §  Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a  Kbt. Második Része szerint 
lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 63. §-a tekintetében a következő írásbeli nyilatkozatokat 
köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:
a) a Kbt. 63. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró 

ok hiányának igazolásaként az  ajánlatkérő köteles elfogadni az  eljárásban benyújtott egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot;

b) a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, az ajánlatkérő a kizáró ok 
hiányát a Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból ellenőrzi.

10. § (1) Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a Kbt. Második 
Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a  Kbt. 62.  §-a tekintetében a  következő igazolásokat és írásbeli 
nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:
a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), e)–f ) pontja és (2) bekezdése tekintetében a gazdasági szereplő, illetve személy 

tagállama vagy letelepedése szerinti országa illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által kibocsátott 
okiratot, amely igazolja az említett követelmények teljesítését;

b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását; 
a  kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban az  Art. szerinti köztartozásmentes adózói 
adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi; ha az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező az adatbázisban nem 
szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást is be kell nyújtani; 
amennyiben a gazdasági szereplő Magyarországon nem végez adóköteles tevékenységet, a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal erről szóló igazolását;

c) a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), g) pontja tekintetében a  letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak 
igazolását; a  g)  pont tekintetében a  Közbeszerzési Döntőbizottság által alkalmazott eltiltásra vonatkozóan 
a kizáró ok hiányát az ajánlatkérő a Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból ellenőrzi;

d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának 
igazolásaként az  ajánlatkérő köteles elfogadni az  eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt nyilatkozatot;
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e) a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását 
az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során;

f ) a Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja tekintetében az adott eljárásban a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő 
ellenőrzi az eljárás során; korábbi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan pedig az ajánlatkérő köteles elfogadni 
az eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot;

g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan:
ga) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében az érintett ország illetékes hatósága által 

kiállított adóilletőség-igazolást;
gb) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező 

nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén 
vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az  ajánlattevőt, illetve részvételre jelentkezőt 
nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a  pénzmosásról szóló törvény 3.  § r)  pont ra)–rb) vagy 
rc)–rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének 
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a  gazdasági szereplőnek nincs 
a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, 
úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;

gc) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 
nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amely az ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 
25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy 
annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel 
nem áll fenn;

h) a Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pontja tekintetében a kizáró okok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi 
hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a szerint vezetett nyilvántartásából 
nyilvánosságra hozott adatokból, valamint a  Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapján közzétett 
adatokból;

i) a Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását 
az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során;

j) a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés n) és o)  pontja tekintetében az  ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a  kizáró 
ok hiányának igazolásaként az  ajánlatkérő köteles elfogadni az  eljárásban benyújtott egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot; Magyarországon elkövetett korábbi jogsértés tekintetében 
az  ajánlatkérő az  n)  pontban található kizáró ok hiányát a  GVH honlapján található, döntéseket tartalmazó 
adatbázisokból ellenőrzi;

k) a Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának 
igazolásaként az  ajánlatkérő köteles elfogadni az  eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt nyilatkozatot.

 (2) Ha az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki az (1) bekezdés a)–c) pontja, vagy g) pont ga) alpontja szerinti 
kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki az e pontokban hivatkozott esetek mindegyikére, az ajánlatkérő 
köteles elfogadni az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat 
nem ismert az  érintett országban, az  ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az  illetékes bíróság, hatóság, 
kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot.

11. §  Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a Kbt. Második 
Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a  Kbt. 63.  §-a tekintetében a  következő írásbeli nyilatkozatokat 
köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:
a) a Kbt. 63. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró 

ok hiányának igazolásaként az  ajánlatkérő köteles elfogadni az  eljárásban benyújtott egységes európai 
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot;

b) a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében az ajánlatkérő nem kérhet külön igazolást, a kizáró ok hiányának 
igazolásaként az  ajánlatkérő köteles elfogadni az  eljárásban benyújtott egységes európai közbeszerzési 
dokumentumba foglalt nyilatkozatot, azzal, hogy magyarországi ajánlatkérővel kötött szerződés teljesítésére 
vonatkozóan a  kizáró ok hiányát az  ajánlatkérő köteles a  Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból 
ellenőrizni.
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12. §  Azokban az  esetekben, amelyekben a  28.  §-ban és a  36.  §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzéke – figyelemmel a  30.  §-ban és a  39.  §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a  gazdasági szereplő nem esik 
valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés 
tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési 
helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles 
az ajánlatkérő elfogadni a 8-11. §-ban foglalt egyéb igazolási módok helyett.

13. §  Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve 
a  részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a  cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az  annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

14. § (1) A 8. § i) pont ic) alpontja, valamint a 10. § g) pont gc) alpontja szerint igazolt Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjának 
alkalmazásában közvetett tulajdon, illetve szavazati jog alatt az  ajánlattevő vagy részvételre jelentkező tulajdoni 
hányadának, illetőleg szavazati jogának az  ajánlattevőben vagy részvételre jelentkezőben tulajdoni részesedéssel, 
illetőleg szavazati joggal rendelkező más gazdasági szereplő (köztes gazdasági szereplő) tulajdoni hányadán, 
szavazati jogán keresztül történő gyakorlását kell érteni. A közvetett tulajdon, a közvetett szavazati jog arányának 
megállapításához a közvetett tulajdonnal, szavazati joggal rendelkezőnek a köztes gazdasági szereplőben fennálló 
szavazati jogát vagy tulajdoni hányadát meg kell szorozni a köztes gazdasági szereplőnek az ajánlattevőben, illetve 
részvételre jelentkezőben fennálló szavazati vagy tulajdoni hányada közül azzal, amelyik a  nagyobb. Ha a  köztes 
gazdasági szereplőben fennálló szavazati vagy tulajdoni hányad az  ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy 
egészként kell figyelembe venni.

 (2) A 8. § i)  pont ib) és ic) alpontjában, valamint a 10. § gb) és gc) alpontjában foglalt nyilatkozat benyújtása mellett 
a  nyilatkozattal igazolt kizáró ok tekintetében az  ajánlatkérőt további ellenőrzési kötelezettség – hatóságok, más 
szervezetek megkeresése – nem terheli és kizárólag a tudomására jutott kétséget kizáró bizonyíték esetében köteles 
a hamis nyilatkozattétel tényét megállapítani.

 (3) A 8. § i) pont ib) alpontja, valamint a 10. § g) pont gb) alpontja alkalmazásában szabályozott tőzsde alatt a tőkepiacról 
szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott szabályozott piacot kell érteni.

15. § (1) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet 
vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, illetve 
ha az ajánlatkérő előírta, a 63. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

 (2) Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő vagy részvételre 
jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

16. § (1) A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerinti köztartozást nyilvántartó hatóságok igazolásának [8. § b) pont] azt kell 
tartalmaznia, hogy az igazolás kiállításának időpontjában van-e a gazdasági szereplőnek a hatóság által nyilvántartott 
köztartozása, illetve ha van, milyen időpontban járt le a gazdasági szereplő arra vonatkozó fizetési kötelezettsége és 
annak megfizetésére halasztást kapott-e, illetve milyen időtartamú halasztást kapott.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti hatósági igazolást – ha az igazolás egyébként bizonyítja azt, hogy a gazdasági szereplőnek 
nincs egy évnél régebben lejárt köztartozása – az  ajánlatkérő köteles elfogadni akkor is, ha nem közbeszerzési 
eljárásban való felhasználás céljára állították ki, vagy más közbeszerzési vagy egyéb eljárásában való felhasználás 
céljából állították ki, vagy ha a kiállító hatóság egy évnél rövidebb érvényességi időt írt az igazolásra és az már lejárt.

 (3) Ha jogszabály a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá tartozó új közterhet állapít meg, az ezzel kapcsolatos 
igazolást csak azokban az  eljárásokban kell csatolni, amelyekben az  ajánlattételi vagy részvételi határidő 
a köztartozásról szóló rendelkezés hatálybalépését követő egy évnél későbbi időpontra esik.

 (4) A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a honlapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés l) pontja alapján érintett, a harmadik 
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint általa közrendvédelmi bírsággal 
sújtott gazdasági szereplőkről – a személyes adatok sérelme nélkül – tájékoztatást tesz közzé a határozat jogerőre 
emelkedésétől számított két éves időtartamra. Ha a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal tudomására jutott, hogy 
határozatának bírósági felülvizsgálata iránt keresetet indítottak, a kizáró okra vonatkozó adatokat a bíróság jogerős 
és végrehajtható határozatában foglalt döntésre figyelemmel teszi közzé, megjelölve a  keresetet elutasító vagy 
a határozatot megváltoztató döntés jogerőre emelkedésének időpontját. Ha az adatok nyilvánosságra hozatalára már 
sor került – a keresetindításról történő tudomásszerzéssel egyidejűleg – intézkedik a honlapon nyilvánosságra hozott 
adatok törléséről.
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17. § (1) Az  ajánlattevőnek és a  részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében a  Kbt. Harmadik 
Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik 
a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja 
és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum 
nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 7. § 
szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, 
feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró 
okok és az  alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az  egységes európai közbeszerzési 
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

 (2) Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő 
vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem 
állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.

 (3) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 117. §-a alapján önállóan kialakított szabályok szerint jár el, a felhívásban előírt kizáró okok 
igazolásának módját e rendeletben meghatározottak szerint írhatja elő.

18. § (1) A  Hatóság útmutatót ad ki a  8–11.  §-ban hivatkozott, a  Magyarországon, valamint az  Európai Unióban és 
az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, 
nyilvántartásokról és adatokról.

 (2) A Hatóság a Kbt. 69. § (11) bekezdésének megfelelő magyarországi hatósági elektronikus nyilvántartásokról útmutatót 
ad ki.

 (3) A Hatóság a Kbt. 187. § (10) bekezdése szerinti útmutató mellett a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontjában 
foglalt nemzetközi szervezetek tagállamainak és egyezmények részeseinek listáját is közzéteszi honlapján és biztosítja 
annak folyamatos elérhetőségét.

IV. FEJEZET

4. A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása

19. § (1) Az  ajánlattevőnek, illetve a  részvételre jelentkezőnek a  szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági 
alkalmassága árubeszerzés, építési beruházás, valamint szolgáltatás megrendelése esetén igazolható
a) pénzügyi intézménytől származó, legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától – nem hirdetménnyel 

induló eljárásokban megküldésétől – visszafelé számított kettő évre vonatkozó megfelelő nyilatkozattal; 
attól függően, hogy az  ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 
tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak;

b) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának – vagy annak meghatározott részének – 
benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő 
által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő 
ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges;

c) az előző legfeljebb három lezárt üzleti évre vonatkozóan kérhető, teljes – általános forgalmi adó nélkül számított 
– árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a  közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó 
nélkül számított – árbevételéről szóló – adott esetben az  egységes európai közbeszerzési dokumentumba 
foglalt – nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve 
mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak;

d) az  eljárást megindító felhívásban meghatározott, szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló 
igazolással.

 (2) Ha az  ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik 
az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát 
a  közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az  ajánlatkérő köteles 
az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje 
alatt a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja 
az  ajánlatkérő által az  eljárást megindító felhívásban meghatározott értéket. Az  ajánlatkérő az  eljárást megindító 
felhívásban – ha az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti dokumentum benyújtását írja elő – köteles meghatározni 
az e bekezdés alkalmazásában a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt árbevétel mértékét.

 (3) Ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, 
mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a  beszámoló, illetve az  árbevételről szóló nyilatkozat 
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benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett 
bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi 
és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során 
köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről 
szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági 
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

 (4) Az  (1)  bekezdés b)  pontja alkalmazásában az  eszközök és a  források aránya figyelembe vétele szempontjainak 
átláthatóaknak, objektíveknek és megkülönböztetéstől menteseknek kell lenniük.

 (5) Az  (1)  bekezdés c)  pontja alkalmazásában az  ajánlatkérő jogosult kizárólag a  teljes árbevételről, vagy kizárólag 
a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről vagy mindkettőről szóló nyilatkozat benyújtását előírni.

 (6) Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői 
névjegyzékében megjelenített, (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági 
szereplő megfelel az  ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a  követelmény és a  megfelelést igazoló 
dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az  ajánlatkérő az  (1)  bekezdésben 
meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.

 (7) Azokban az  esetekben, amelyekben a  28.  §-ban és a  36.  §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzéke – figyelemmel a  30.  §-ban és a  39.  §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a  gazdasági szereplő megfelel 
az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való 
szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, 
a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti 
igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.

 (8) Ha az  ajánlatkérő a  részajánlattételt lehetővé teszi, e  §-t minden egyes különálló részre vonatkozóan alkalmazni 
kell. Ha az ajánlat (részvételi jelentkezés) a Kbt. 61. § (6) bekezdése alapján több rész tekintetében is benyújtható, 
az ajánlatkérő a gazdasági szereplőktől elvárt minimális éves árbevételt a részek egyes csoportjaira vonatkozóan is 
meghatározhatja, amennyiben a nyertes ajánlattevőnek több, ugyanabban az időben teljesítendő részt is odaítélnek.

 (9) Ha az egy keretmegállapodáson alapuló szerződéseket a verseny újbóli megindítását követően ítélik oda, akkor a Kbt. 
65. § (5) bekezdésében említett, az éves árbevételre vonatkozó maximális követelményt az egy időben teljesítendő 
külön szerződések várható nagyságrendje alapján kell kiszámítani, vagy ha ez  nem ismert, a  keretmegállapodás 
becsült értéke alapján. Dinamikus beszerzési rendszer esetén a Kbt. 65. § (5) bekezdésében említett, az éves árbevételre 
vonatkozó maximális követelményt az említett rendszer keretében odaítélendő egyes szerződések várható maximális 
nagyságrendje alapján kell kiszámítani.

 (10) A  Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az  (1)  bekezdés b)  pontja és a  (6)  bekezdés 
szerinti megfelelést igazoló dokumentum elérési helyét a  gazdasági szereplő az  egységes európai közbeszerzési 
dokumentumban feltünteti.

20. § (1) Az  ajánlatkérő a  Kbt. Harmadik Része szerint folytatott eljárásban, ha a  Kbt. 117.  §-a alapján jár el – feltéve, hogy 
az  eljárásban alkalmassági követelményt ír elő – a  Kbt. 117.  § (4)  bekezdésében foglaltak szerint egyéb igazolási 
módot is előírhat.

 (2) Az ajánlatkérő a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott eljárásban, ha a Kbt. 115. §-a alapján jár el és előír alkalmassági 
követelményt, a 19. § (1) bekezdésében foglalt igazolási módok helyett elfogadhatja az ajánlattevő vagy részvételre 
jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek, 
feltéve, hogy ezt az eljárást megindító felhívásban lehetővé tette.

 (3) Az  ajánlatkérő a  (2)  bekezdésben foglalt esetben is csak olyan alkalmassági követelményt írhat elő, amely a  19.  § 
(1)  bekezdésében foglalt dokumentumokkal igazolható, az  ajánlattevő vagy részvételre jelentkező – ahol 
az ajánlatkérő lehetővé tette – választása szerint jogosult a 19. § (1) bekezdésében foglaltak helyett nyilatkozattal 
igazolni alkalmasságát. Ha az  elbírálás során az  ajánlatkérőnek kétsége merül fel a  nyilatkozat valóságtartalmával 
kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja a 19. § (1) bekezdése szerinti igazolás benyújtását.

5. Műszaki és szakmai alkalmasság igazolása

21. § (1) Az  ajánlattevőnek és a  részvételre jelentkezőnek a  szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai 
alkalmassága árubeszerzés esetében – figyelemmel annak jellegére, mennyiségére, rendeltetésére – igazolható
a) az  eljárást megindító felhívás feladásától – nem hirdetménnyel induló eljárásokban megküldésétől – 

visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetésével; az  ajánlatkérő köteles a  három 
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év teljesítését figyelembe venni, azonban ha a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek 
ítéli, az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától (megküldésétől) visszafelé számított hat évben 
teljesített szállításokat is figyelembe veheti, feltéve, hogy ezt az eljárást megindító felhívásban jelezte;

b) azoknak a  szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a  minőség-ellenőrzésért felelősöknek – 
a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe;

c) műszaki-technikai felszereltségének, a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati 
és kutatási eszközeinek leírásával;

d) azon ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési rendszerek megjelölésével, amelyeket a  gazdasági szereplő 
a szerződés teljesítése során alkalmazni tud;

e) ha az  áru összetett, vagy ha különleges célra szolgál a  termelési képességéről, illetve vizsgálati és kutatási 
eszközeiről, minőségbiztosítási intézkedéseiről az ajánlatkérő vagy más szervezet által végzett vizsgálattal;

f ) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, vagy vezetői végzettségének vagy képzettségének ismertetésével, 
és különösen azon személyek végzettségének vagy képzettségének ismertetésével, akik a  szerződés 
teljesítéséért felelősek, feltéve, hogy ezeket az ajánlatok értékelése során nem értékelik;

g) indokolt esetben azoknak a  környezetvédelmi intézkedéseknek a  leírásával, amelyeket az  ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező a teljesítés során alkalmazni tud;

h) a beszerzendő áru leírásával, mintapéldányának, illetve fényképének bemutatásával, amelynek hitelességét 
az ajánlatkérő felhívására igazolni kell;

i) elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, amely 
tanúsítja, hogy a  leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru 
megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak.

 (2) Az  ajánlattevőnek és a  részvételre jelentkezőnek a  szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai 
alkalmassága építési beruházás esetében igazolható
a) az  eljárást megindító felhívás feladásától – nem hirdetménnyel induló eljárásokban megküldésétől – 

visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével; az ajánlatkérő köteles az öt 
év teljesítését figyelembe venni, azonban ha a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek 
ítéli, az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától (megküldésétől) visszafelé számított nyolc évben 
teljesített építési beruházásokat is figyelembe veheti, feltéve, hogy ezt az  eljárást megindító felhívásban 
jelezte;

b) azoknak a  szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a  minőség-ellenőrzésért felelősöknek – 
a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván 
vonni a teljesítésbe;

c) műszaki-technikai felszereltségének, a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati 
és kutatási eszközeinek leírásával;

d) azon ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési rendszerek megjelölésével, amelyeket a  gazdasági szereplő 
a szerződés teljesítése során alkalmazni tud;

e) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, vagy vezetői végzettségének, vagy képzettségének ismertetésével, 
és különösen azon személyek végzettségének vagy képzettségének ismertetésével, akik az építési beruházás 
teljesítéséért felelősek, feltéve, hogy ezeket az ajánlatok értékelése során nem értékelik;

f ) indokolt esetben azoknak a  környezetvédelmi intézkedéseknek a  leírásával, amelyeket az  ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező a teljesítés során alkalmazni tud;

g) az  előző legfeljebb három évre vonatkozóan kérhető, az  éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és 
vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatással;

h) a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírásával;
i) a  szerződés azon részének a  megjelölésével, amelyre az  ajánlattevő vagy részvételre jelentkező harmadik 

személlyel kíván szerződést kötni;
j) ha az  építési beruházás összetett, vagy ha különleges célra szolgál a  minőségbiztosítási intézkedéseiről 

az ajánlatkérő vagy más szervezet által végzett vizsgálattal.
 (3) Az  ajánlattevőnek és a  részvételre jelentkezőnek a  szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai 

alkalmassága szolgáltatás megrendelése esetén – figyelemmel annak jellegére, mennyiségére, rendeltetésére, 
továbbá arra, hogy az alkalmasságot különösen a szakértelemre, hatékonyságra, tapasztalatra és megbízhatóságra 
tekintettel lehet megítélni – igazolható
a) az eljárást megindító felhívás feladásától – nem hirdetménnyel induló eljárásokban megküldésétől – visszafelé 

számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével; az  ajánlatkérő köteles a  három év 
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teljesítését figyelembe venni, azonban ha a  megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek 
ítéli, az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától (megküldésétől) visszafelé számított hat évben 
teljesített szolgáltatásokat is figyelembe veheti, feltéve, hogy ezt az eljárást megindító felhívásban jelezte;

b) azoknak a  szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a  minőség-ellenőrzésért felelősöknek – 
a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe;

c) a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírásával;
d) azon ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési rendszerek megjelölésével, amelyeket a  gazdasági szereplő 

a szerződés teljesítése során alkalmazni tud;
e) ha a  szolgáltatás összetett, vagy ha különleges célra szolgál a  termelési képességéről, illetve vizsgálati és 

kutatási eszközeiről, minőségbiztosítási intézkedéseiről az  ajánlatkérő vagy más szervezet által végzett 
vizsgálattal;

f ) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, vagy vezetői végzettségének vagy képzettségének ismertetésével, 
és különösen azon személyek végzettségének vagy képzettségének ismertetésével, akik a  szolgáltatás 
teljesítéséért felelősek, feltéve, hogy ezeket az ajánlatok értékelése során nem értékelik;

g) indokolt esetben azoknak a  környezetvédelmi intézkedéseknek a  leírásával, amelyeket az  ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező a teljesítés során alkalmazni tud;

h) az  előző legfeljebb három évre vonatkozóan kérhető, az  éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és 
vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatással;

i) a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásával;
j) a szerződés (szolgáltatás) azon részének a megjelölésével, amelyre az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 

harmadik személlyel kíván szerződést kötni.

22. § (1) A  21.  § (1)  bekezdés a)  pontjának és (3)  bekezdés a)  pontjának esetét a  Kbt. Második Része szerint lefolytatott 
közbeszerzési eljárásban a következő módon kell igazolni:
a) ha a  szerződést kötő másik fél a  Kbt. 5.  § (1)  bekezdés a)–c) és e)  pontja szerinti szervezet, illetve nem 

magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a  2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

b) ha a  szerződést kötő másik fél az  a)  pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az  általa adott igazolással 
vagy az  ajánlattevő, a  részvételre jelentkező, illetve az  alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
nyilatkozatával.

 (2) Az  (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a  következő adatokat: 
a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás vagy szolgáltatás tárgya, mennyisége vagy az ellenszolgáltatás 
összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a  teljesítés az  előírásoknak és a  szerződésnek megfelelően történt-e. 
Az  ajánlatkérő a  referencia igazolás, illetve nyilatkozat tartalmi elemei között jogosult előírni az  alkalmasság 
megállapításához szükséges további adat megadását is.

 (3) A 21. § (2) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a szerződést 
kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, 
mennyiségét vagy az  ellenszolgáltatás összegét, a  teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy 
a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a referencia igazolás tartalmi elemei 
között jogosult előírni az alkalmasság megállapításához szükséges további adat megadását is.

 (4) Az  (1)–(3)  bekezdés szerinti esetekben a  szerződést kötő másik félnek az  igazolást a  szerződés tartalma alapján 
szerződésszerű teljesítés esetében – építési beruházás esetén a sikeres műszaki átadás-átvételt követően – kötelessége 
a kérés beérkezését követő két munkanapon belül, de legkésőbb a  teljesítést követő 15 napon belül díjmentesen 
kiállítania.

 (5) A 21. § (2) bekezdés a) pontja, valamint (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a nyertes közös ajánlattevőként 
teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat – 
a  teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az  egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített 
szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben 
részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás egésze tekintetében köteles elfogadni, 
feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó 
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.
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23. §  A 21. § (1) bekezdés a) pontjának, valamint (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott 
közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. A 21. § (2) bekezdés 
a)  pontjának esetét a  Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a  22.  § (3)  bekezdésben 
foglaltaknak megfelelően kell igazolni.

24. § (1) Azokban az  esetekben, amelyekben a  28.  §-ban és a  36.  §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzéke – figyelemmel a  30.  §-ban és a  39.  §-ban foglaltakra is – bizonyítja, hogy a  gazdasági szereplő megfelel 
az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való 
szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, 
a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti 
igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)–(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.

 (2) Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői 
névjegyzékében megjelenített, 21.  § (2)  bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy 
a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést 
igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az  ajánlatkérő a  21.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.

 (3) Ha az  ajánlatkérő az  ajánlattevő vagy a  részvételre jelentkező bizonyos minőségbiztosítási szabványoknak 
való megfelelősége tanúsításához független szervezet által kiállított tanúsítvány benyújtását írja elő –  ideértve 
a  fogyatékosok számára biztosított hozzáférésére vonatkozó szabványokat is –, akkor a  vonatkozó európai 
szabványsorozatnak megfelelő szervezet által tanúsított, a  vonatkozó európai szabványsorozaton alapuló 
minőségbiztosítási rendszerekre kell hivatkoznia. Az ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában 
bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések 
egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek – neki fel nem róható okokból – nem volt lehetősége 
az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy 
a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.

 (4) Ha az  ajánlatkérő az  ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek – a  21.  § (2)  bekezdés f )  pontja vagy a  21.  § 
(3)  bekezdés g)  pontja tekintetében – bizonyos környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelősége 
tanúsításához független szervezet által kiállított tanúsítvány benyújtását írja elő, akkor az uniós környezetvédelmi 
vezetési és hitelesítési rendszerre (EMAS), a  szervezeteknek a  közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről és a 761/2001/EK rendelet, a 2001/681/EK és a 2006/193/EK bizottsági 
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. november 25-i 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
45. cikke szerint elismert egyéb környezetvédelmi vezetési rendszerekre, illetve az akkreditált szervek releváns európai 
vagy nemzetközi szabványain alapuló egyéb környezetvédelmi vezetési szabványokra kell hivatkoznia. Az ajánlatkérő 
köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt is.

 (5) A  Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a  (2)  bekezdés szerinti megfelelést igazoló 
dokumentum helyét a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltünteti.

25. § (1) Az  ajánlatkérő a  Kbt. Harmadik Része szerint folytatott eljárásban, ha a  Kbt. 117.  §-a alapján jár el – feltéve, hogy 
az  eljárásban alkalmassági követelményt ír elő – a  Kbt. 117.  § (4)  bekezdésében foglaltak szerint egyéb igazolási 
módot is előírhat.

 (2) Az  ajánlatkérő a  Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott eljárásban, ha a  Kbt. 115.  §-a alapján jár el, és előír 
alkalmassági követelményt, a 21. § (1)–(3) bekezdésében foglalt igazolási módok helyett elfogadhatja az ajánlattevő 
vagy részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az  ajánlatkérő által előírt alkalmassági 
követelményeknek, feltéve, hogy ezt az eljárást megindító felhívásban lehetővé tette.

 (3) Az  ajánlatkérő a  (2)  bekezdésben foglalt esetben is csak olyan alkalmassági követelményt írhat elő, amely a  21.  § 
(1)–(3) bekezdésében foglalt dokumentumokkal igazolható, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pedig – ahol 
az ajánlatkérő lehetővé tette – választása szerint jogosult a 21. § (1)–(3) bekezdésében foglaltak helyett nyilatkozattal 
igazolni alkalmasságát. Ha az  elbírálás során az  ajánlatkérőnek kétsége merül fel a  nyilatkozat valóságtartalmával 
kapcsolatban, a  Kbt. 69.  § (7)  bekezdésének megfelelően előírhatja a  21.  § (1)–(3)  bekezdése szerinti igazolás 
benyújtását.
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6. A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság igazolása

26. § (1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan az ajánlatkérő előírhatja, hogy
a) a  gazdasági szereplő legyen bejegyezve a  cégnyilvántartásba vagy az  egyéni vállalkozók nyilvántartásába; 

nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a  2014/24/EU irányelv 
XI.  melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az  említett mellékletben foglalt bármely 
egyéb követelményt, vagy

b) szolgáltatás megrendelésre irányuló közbeszerzési eljárás esetén rendelkezzen a  szolgáltatás nyújtásához 
a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal.

 (2) Az (1) bekezdés a) pontja alapján előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő 
esetén a  nyilvántartásban szereplés tényét az  ajánlatkérő ellenőrzi a  céginformációs szolgálattól ingyenesen, 
elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az  egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján; nem 
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a  2014/24/EU irányelv XI.  mellékletében felsorolt 
nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

 (3) Az (1) bekezdés b) pontja alapján előírt követelmény tekintetében az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve 
a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.

V. FEJEZET

7. A minősített ajánlattevők hatósági hivatalos és kamarai jegyzéke

27. § (1) A Hatóság a Kbt. 187. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja, valamint a 28–35. § rendelkezéseinek megfelelően vezeti 
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékét (a továbbiakban: hatósági hivatalos jegyzék). A Hatóság által létrehozott 
hatósági hivatalos jegyzék kiterjedhet a kizáró okok hiányára és az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre is.

 (2) A Kbt. 69. § (12) bekezdése alapján gazdasági vagy szakmai kamara által létrehozott minősített ajánlattevői jegyzéket 
(a továbbiakban: kamarai jegyzék) a Hatóság a 36. § rendelkezéseinek megfelelően nyilvántartja. A kamarai jegyzék 
csak a  kamara tagjainak tevékenységi körében alkalmazandó alkalmassági feltételek igazolására terjedhet ki 
a 40. §-nak megfelelően.

 (3) A gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban való indulás, illetve a szerződés megkötésének feltételeként nem 
kötelezhetők a  hatósági hivatalos jegyzékébe vagy a  kamarai jegyzékbe való felvételre. Az  ajánlatkérő köteles 
az e rendelet szerinti egyéb igazolásokat is elfogadni.

 (4) A Hatóság más uniós tagállam kérésére hozzáférhetővé tesz minden olyan információt, amely az annak bizonyítékaként 
bemutatott dokumentumokkal kapcsolatos, hogy a  gazdasági szereplők teljesítik a  hatósági hivatalos jegyzékbe 
vagy a kamarai jegyzékbe történő felvétel követelményeit, illetve, hogy egy másik tagállam gazdasági szereplői ezzel 
egyenértékű tanúsítvánnyal rendelkeznek.

28. § (1) A  gazdasági szereplők hatósági hivatalos jegyzékbe vételének feltétele, hogy a  gazdasági szereplő megfeleljen 
a Hatóság által meghirdetett minősítési szempontoknak.

 (2) A  minősítési szempontokat a  Kbt. 187.  § (2)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában foglalt feladatkörében a  Hatóság 
határozza meg, és a  honlapján meghirdeti. A  Hatóság a  minősítési szempontok meghatározása során az  illetékes 
szakmai kamarák véleményét kérheti.

 (3) A  minősítési szempontoknak történő megfelelés igazolása a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés a), c)–g), k)–l) és n)  pontja, 
63. § (1) bekezdése, 65. § (1), (7)–(9) és (11) bekezdése, valamint e rendelet 8–26. §-a szerint történik. A minősítési 
szempontok meghatározása során a Hatóság jogosult a nem kötelezően érvényesülő kizáró okok és az alkalmassági 
követelményekre vonatkozó szempontok közül választani. Az  alkalmassági követelmények tekintetében meg kell 
határoznia, hogy a Kbt. 65. § (1) bekezdésben foglaltak szerint mely körülmények megléte, illetve hiánya vagy azok 
milyen mértékű fogyatékossága zárja ki, hogy a  Hatóság az  ajánlattevőt a  hatósági hivatalos jegyzékbe felvegye. 
A  minősítési szempontok meghirdetésekor a  Hatóság az  e  bekezdésben foglaltaknak megfelelően feltünteti 
az igazolás módját is.

 (4) A minősítési szempontok meghatározása során nem lehet különbséget tenni az ajánlattevők között sem letelepedési 
helyük szerint, sem más módon. A minősítési szempontokat a Hatóság jogosult tevékenységek vagy ágazatok szerinti 
bontásban, illetve azokon belül is több szinten meghatározni.

 (5) A  Kbt. 65.  § (7)  bekezdésének alkalmazásakor a  kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (személy) olyan 
szerződéses, vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot kell csatolni, amely alátámasztja, 
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások a hatósági hivatalos jegyzékben szereplés teljes időtartama 
alatt az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni.
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29. § (1) A hatósági hivatalos jegyzéket a Hatóság a honlapján közzéteszi. A hatósági hivatalos jegyzék közhiteles, az abban 
foglalt adatok valódiságát az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell.

 (2) A hatósági hivatalos jegyzék tartalmazza a minősített ajánlattevő
a) nevét, székhelyét (lakóhelyét);
b) a jegyzék szerinti besorolását;
c) a jegyzékbe bejegyzésének időpontját;
d) által igazolt minősítési szempontokat.

 (3) A Hatóság, mint a hatósági hivatalos jegyzéket vezető szervezet a címét köteles megküldeni az Európai Unió többi 
tagállamának és az Európai Bizottságnak.

30. § (1) A  Hatóság igazolást állít ki a  hatósági hivatalos jegyzékben való szereplésről. Az  igazolásnak tartalmaznia kell 
a minősítési szempontok szerinti megfelelésre történő hivatkozást és a jegyzék szerinti besorolást.

 (2) A hatósági hivatalos jegyzék a Hatóság honlapján elektronikusan is elérhető, ez a formája is közhiteles. A közbeszerzési 
eljárásban az  ajánlatkérő – a  (3)  bekezdés szerinti kivétellel – a  kizáró okok hiányának igazolására, továbbá – 
a  (4)  bekezdés figyelembevételével – az  alkalmassági követelménynek (követelményeknek) való megfelelés 
igazolására köteles elfogadni a hatósági hivatalos jegyzékben szereplés tényét.

 (3) A  minősített ajánlattevőnek külön kell e  rendelet szerint igazolnia, hogy nem tartozik a  Kbt. 62.  § (1)  bekezdés 
b) pontjának hatálya alá.

 (4) A minősített ajánlattevőnek szintén külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági 
követelmények tekintetében, amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban vagy az előminősítési rendszerében 
– a  28.  § (3)  bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest – szigorúbban állapítja meg 
az  ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. 
Az ajánlatkérőnek a szigorúbban meghatározott alkalmassági követelményekre kifejezetten utalnia kell az eljárást 
megindító felhívásban.

31. § (1) Ha a belföldön letelepedett minősített ajánlattevő a hatósági hivatalos jegyzék szerinti igazolását az Európai Unió egy 
másik tagállamának ajánlatkérője által meghirdetett közbeszerzési eljárásban nyújtja be, az igazolás kizárólag a Kbt. 
62. § (1) bekezdés a), c)–g), l) és n) pontja, 63. § (1) bekezdése, valamint e rendelet 19. § (1) bekezdés b)–c) pontja, 
a 21. § (1) bekezdés a)–f ) és h)–i) pontja, (2) bekezdés a)–e) és g)–h) pontja és a (3) bekezdés a)–f ) és g)–h) pontja 
tekintetében vélelmezi az ajánlattevő megfelelőségét.

 (2) Az (1) bekezdés megfelelően alkalmazandó abban az esetben, ha a Kbt. szerinti ajánlatkérő közbeszerzési eljárásában 
az  Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett ajánlattevő nyújt be olyan igazolást, amely a  letelepedési 
helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől – ideértve az erre a célra kijelölt tanúsító 
szervezeteket is – származik.

32. § (1) A hatósági hivatalos jegyzékébe történő felvételt a Hatóságnál kell írásban kérelmezni. A kérelmező bármikor kérheti 
minősítését és a hatósági hivatalos jegyzékbe vételét az előírt adatok, tények bemutatása, a szükséges igazolások, 
nyilatkozatok vagy egyéb dokumentumok csatolása mellett.

 (2) A  hatósági hivatalos jegyzékbe vétel érvényességi ideje a  bejegyzést követő naptól számított 12 hónap, amely 
megújítható. Ha a kérelmező január 1. és május 31. között nyújtja be kérelmét – illetve a Hatóság bejegyző határozatát 
január 1. és május 31. között hozza meg – és a  benyújtás (határozathozatal) időpontjában még nem rendelkezik 
a  korábbi év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójával, a  Hatóság a  hatósági hivatalos jegyzékbe vételről 
július 31-i érvényességi dátummal állít ki igazolást. Ha a kérelmező július 31-ig az előírt módon igazolja a beszámoló 
elfogadását, valamint ismételten benyújtja az előírt pénzintézeti nyilatkozatokat, a Hatóság egy évre szóló igazolást 
állít ki.

 (3) A megújítást a Hatóságnál kell írásban kérelmezni. Ha a kérelem benyújtását megelőző fél éven belül a minősítési 
szempontok változtak, nem kell a  kérelmezőt újból minősíteni és a  kérelmezőnek a  szükséges dokumentumokat 
benyújtani a módosult minősítési szempontok tekintetében, ha az annak való megfelelőségét már igazolta.

 (4) A kérelmező az alkalmasság körébe tartozó minősítési szempontoknak a Kbt.-ben és e rendeletben foglaltak szerint 
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ebben az esetben köteles igazolni, 
hogy a minősítési szempontoknak megfelelő erőforrások rendelkezésére állnak majd a hatósági hivatalos jegyzékben 
történő szereplés időtartama alatt. Az igénybe vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás igazolása a 28. § 
(5) bekezdése szerint történik, azzal, hogy a kapacitások rendelkezésre bocsátása és a referenciák tekintetében azt is 
ismertetni kell, hogy a hatósági hivatalos jegyzékben szereplés időtartama alatt a kapacitás – adott esetben a Kbt. 65. § 
(9) bekezdésének megfelelő – tényleges igénybevétele, illetve a szakmai tapasztalat felhasználása milyen módon fog 
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történni a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötendő szerződésekben. A Kbt. 65. § (8) bekezdése a hatósági 
hivatalos jegyzékbe vétel esetén is irányadó, azzal, hogy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlattevő 
jegyzékben szereplésének időtartama alatt minden olyan közbeszerzési eljárásban kezesként felel az  ajánlattevő 
teljesítéséért, ahol az általa igazolt alkalmassági követelményt előírták.

 (5) A Hatóság a kérelemről – a kézhezvételét követő két hónapon belül – határozattal dönt. A határidő – indokolt esetben 
– egy alkalommal, két hónappal meghosszabbítható.

 (6) A  kérelmező attól az  időponttól válik minősített ajánlattevővé, amely időponttal a  hatósági hivatalos jegyzékbe 
bejegyzést nyert, illetve a hatósági hivatalos jegyzékben szereplésének érvényességi idejét a Hatóság megújította.

33. § (1) A minősített ajánlattevőt a Hatóság törli a hatósági hivatalos jegyzékből, ha
a) nem felel meg a minősítési szempontoknak;
b) közbeszerzéssel kapcsolatos jogorvoslati eljárásban jogerős határozattal eltiltották közbeszerzési eljárásban 

való részvételtől;
c) közbeszerzéssel kapcsolatos jogorvoslati eljárásban jogerős határozattal elrendelték a  hatósági hivatalos 

jegyzékéből való törlését;
d) azt a minősített ajánlattevő kéri;
e) megújítás nélkül lejárt a hatósági hivatalos jegyzékben szereplés érvényességi ideje;
f ) a minősített ajánlattevő megszűnt, illetve meghalt.

 (2) A  minősített ajánlattevő csak akkor kérheti a  hatósági hivatalos jegyzékből való törlését, ha folyamatban levő 
közbeszerzési eljárásban nem vesz részt.

 (3) A  minősített ajánlattevő a  hatósági hivatalos jegyzékből való törléséről szóló határozat kézhezvételét követően 
köteles haladéktalanul törlését bejelenteni az  ajánlatkérőnek, ha folyamatban levő közbeszerzési eljárásban vesz 
részt.

34. §  A minősített ajánlattevő köteles a  Hatóságnak bejelenteni, ha a  minősítési szempontok szerinti adataiban, 
körülményeiben változás állt be a  változást követően haladéktalanul, de legkésőbb a  változástól számított öt 
munkanapon belül. Ha a változás következtében a minősített ajánlattevő nem felel meg a minősítési szempontoknak, 
a Hatóság törli a hatósági hivatalos jegyzékből.

35. § (1) Ha a  Hatóság módosítja a  minősítési szempontokat és igazolási módjait, köteles a  minősítési szempontokat újra 
meghirdetni, valamint a  hatósági hivatalos jegyzékbe vett minősített ajánlattevőket és a  kérelmet benyújtókat 
egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatni.

 (2) A  minősítési szempontok módosítása esetén a  hatósági hivatalos jegyzékbe vett minősített ajánlattevőknek is 
igazolniuk kell az  előírt módon megfelelőségüket az  új vagy a  módosult minősítési szempont tekintetében. Erre  
– az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás során – fel kell hívni a minősített ajánlattevőket. Benyújtott kérelem folyamatban 
levő elbírálása esetén a Hatóság a kérelem módosítás miatt szükséges kiegészítésére hívja fel a kérelmezőt.

36. § (1) A gazdasági vagy szakmai kamara által létrehozott kamarai jegyzéket a Hatóság veszi nyilvántartásba.
 (2) A  kamara meghatározza a  kamarai jegyzékbe történő felvétel feltételeit és a  gazdasági szereplők gazdasági és 

pénzügyi, illetve műszaki és szakmai alkalmasságához a Kbt. 65. §-ával és e rendelet rendelkezéseivel összhangban 
álló minősítési szempontokat, majd az erről szóló információt tartalmazó írásbeli kérelmet megküldi a Hatóságnak.

 (3) A Hatóság a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül dönt a kamarai jegyzék nyilvántartásba vételéről. 
A Hatóság a döntését az alapján hozza meg, hogy a kamarai jegyzékbe vétel feltételei megfelelnek-e a Kbt., illetve 
e rendelet szabályainak.

 (4) A Hatóság a nyilvántartásba vételről vagy ennek elutasításáról a kérelmet benyújtó kamarát a döntés meghozatalát 
követően haladéktalanul írásban értesíti.

 (5) A Hatóság a nyilvántartásba vétel feltételét képező szempontokat a honlapján közzéteszi.
 (6) A  Hatóság a  kamarai jegyzéket vezető kamara címét köteles megküldeni az  Európai Unió többi tagállamának és 

az Európai Bizottságnak.

37. § (1) A gazdasági szereplők kamarai jegyzékbe vételének feltétele, hogy
a) a gazdasági szereplő az adott kamara tagja legyen,
b) a gazdasági szereplő megfeleljen a kamara által meghirdetett minősítési szempontoknak.

 (2) A kamarai jegyzék Hatóság általi nyilvántartásba vételét követően a kamara a minősítési szempontokat honlapján 
meghirdeti.
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 (3) A  minősítési szempontoknak történő megfelelés igazolása a  Kbt. 65.  § (1), (7)–(9) és (11)  bekezdése és e  rendelet 
8–26.  §-a szerint történik. A  minősítési szempontok meghatározása során a  kamara jogosult az  alkalmassági 
követelményekre vonatkozó szempontok közül választani. Az  alkalmassági követelmények tekintetében meg kell 
határoznia, hogy a Kbt. 65. § (1) bekezdésben foglaltak szerint mely körülmények megléte, illetve hiánya vagy azok 
milyen mértékű fogyatékossága zárja ki, hogy a kamara az ajánlattevőt a kamarai jegyzékbe felvegye. A minősítési 
szempontok meghirdetésekor a kamara az e bekezdésben foglaltaknak megfelelően feltünteti az igazolás módját is.

 (4) A minősítési szempontok meghatározása során nem lehet különbséget tenni az ajánlattevők között sem letelepedési 
helyük szerint, sem más módon.

 (5) A  Kbt. 65.  § (7)  bekezdésének alkalmazásakor a  kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (személy) olyan 
szerződéses, vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot kell csatolni, amely alátámasztja, 
hogy a  szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások a  kamarai jegyzékben szereplés teljes időtartama alatt 
az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni.

38. § (1) A  kamarai jegyzéket a  kamara honlapján kell közzétenni. A  Hatóság a  honlapján közzéteszi a  kamarai jegyzék 
internetes elérhetőségét.

 (2) A kamarai jegyzék közhiteles, az abban foglalt adatok valódiságát az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell.
 (3) A kamarai jegyzéknek legalább a 29. § (2) bekezdésében említett adatokat kell tartalmaznia.

39. § (1) A  kamara igazolást állít ki a  kamarai jegyzékben való szereplésről. Az  igazolásnak tartalmaznia kell a  minősítési 
szempontok szerinti megfelelésre történő hivatkozást és a kamarai jegyzék szerinti besorolást.

 (2) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő – a  (3) bekezdés figyelembevételével – az alkalmassági követelménynek 
(követelményeknek) való megfelelés igazolására köteles elfogadni a kamarai jegyzékben szereplés tényét.

 (3) A  minősített ajánlattevőnek külön kell igazolnia a  szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági 
követelmények tekintetében, amelyeknél az  ajánlatkérő a  közbeszerzési eljárásban vagy az  előminősítési 
rendszerében – a  37.  § (3)  bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest – szigorúbban 
állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és 
igazolását. Az ajánlatkérőnek a szigorúbban meghatározott alkalmassági követelményekre kifejezetten utalnia kell 
az eljárást megindító felhívásban.

40. § (1) Ha a belföldön letelepedett minősített ajánlattevő a kamarai jegyzék szerinti igazolását az Európai Unió egy másik 
tagállamának ajánlatkérője által meghirdetett közbeszerzési eljárásban nyújtja be, az  igazolás kizárólag e rendelet 
19.  § (1)  bekezdés b) és c)  pontja, a  21.  § (1)  bekezdés a)–f ), h) és i)  pontja, (2)  bekezdés a)–e), g) és h)  pontja és 
a (3) bekezdés a)–f ), g) és h) pontja tekintetében vélelmezi az ajánlattevő megfelelőségét.

 (2) Az (1) bekezdés megfelelően alkalmazandó abban az esetben, ha a Kbt. szerinti ajánlatkérő közbeszerzési eljárásában 
az  Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett ajánlattevő nyújt be olyan igazolást, amely a  letelepedési 
helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől – ideértve az erre a célra kijelölt tanúsító 
szervezeteket is – származik.

41. § (1) A kamarai jegyzékébe történő felvételt a jegyzéket létrehozó kamaránál kell írásban kérelmezni. A kérelmező bármikor 
kérheti minősítését és a  kamarai jegyzékbe vételét az  előírt adatok, tények bemutatása, a  szükséges igazolások, 
nyilatkozatok vagy egyéb dokumentumok csatolása mellett.

 (2) A kamarai jegyzékbe vétel érvényességi ideje a bejegyzést követő naptól számított 12 hónap, amely megújítható. 
Ha a kérelmező január 1. és május 31. között nyújtja be kérelmét – illetve a kamara bejegyző határozatát január 1. 
és május 31. között hozza meg – és a  benyújtás (határozathozatal) időpontjában még nem rendelkezik a  korábbi 
év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójával, a kamara a kamarai jegyzékbe vételről július 31-i érvényességi 
dátummal állít ki igazolást. Ha a kérelmező július 31-ig az előírt módon igazolja a beszámoló elfogadását, valamint 
ismételten benyújtja az előírt pénzintézeti nyilatkozatokat, a kamara egy évre szóló igazolást állít ki.

 (3) A  megújítást az  illetékes kamaránál kell írásban kérelmezni. Ha a  kérelem benyújtását megelőző fél éven belül 
a  minősítési szempontok változtak, nem kell a  kérelmezőt újból minősíteni és a  kérelmezőnek a  szükséges 
dokumentumokat benyújtani a módosult minősítési szempontok tekintetében, ha az annak való megfelelőségét már 
igazolta.

 (4) A kérelmező az alkalmasság körébe tartozó minősítési szempontoknak a Kbt.-ben és e rendeletben foglaltak szerint 
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ebben az esetben köteles igazolni, hogy 
a minősítési szempontoknak megfelelő erőforrások rendelkezésére állnak majd a kamarai jegyzéken történő szereplés 
időtartama alatt. Az igénybe vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás igazolása a 37. § (5) bekezdése szerint 
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történik azzal, hogy a kapacitások rendelkezésre bocsátása és a referenciák tekintetében azt is ismertetni kell, hogy 
a kamarai jegyzékben szereplés időtartama alatt a kapacitás – adott esetben a Kbt. 65. § (9) bekezdésének megfelelő 
– tényleges igénybevétele, illetve a  szakmai tapasztalat felhasználása milyen módon fog történni a  közbeszerzési 
eljárások eredményeként megkötendő szerződésekben. A Kbt. 65. § (8) bekezdése a kamarai jegyzékbe vétel esetén is 
irányadó, azzal, hogy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlattevő kamarai jegyzékben szereplésének 
időtartama alatt minden olyan közbeszerzési eljárásban kezesként felel az ajánlattevő teljesítéséért, ahol az általa igazolt 
alkalmassági követelményt előírták.

 (5) A kamarai jegyzékbe történő felvételre irányuló kérelem elbírálásának határidejét és esetleges további részletszabályait 
a  kamarai jegyzéket létrehozó kamara állapítja meg a  kamarai jegyzék Hatóság általi nyilvántartásba vételi kérelem 
benyújtását megelőzően. A kamarai jegyzékbe történő felvételért díj megfizetése nem kérhető.

 (6) A kérelmező attól az időponttól válik minősített ajánlattevővé, amely időponttal a kamarai jegyzékbe bejegyzést nyert, 
illetve a jegyzékben szereplésének érvényességi idejét a kamara megújította.

42. § (1) A minősített ajánlattevőt a kamara törli a kamarai jegyzékből, ha
a) nem felel meg a minősítési szempontoknak;
b) közbeszerzéssel kapcsolatos jogorvoslati eljárásban jogerős határozattal eltiltották közbeszerzési eljárásban való 

részvételtől;
c) közbeszerzéssel kapcsolatos jogorvoslati eljárásban jogerős határozattal elrendelték a kamarai jegyzékéből való 

törlését;
d) azt a minősített ajánlattevő kéri;
e) megújítás nélkül lejárt a kamarai jegyzékben szereplés érvényességi ideje;
f ) a minősített ajánlattevő megszűnt, illetve meghalt;
g) a gazdasági szereplő kamarai tagsága megszűnt.

 (2) A  minősített ajánlattevő csak akkor kérheti a  kamarai jegyzékből való törlését, ha folyamatban levő közbeszerzési 
eljárásban nem vesz részt.

 (3) A  minősített ajánlattevő a  kamarai jegyzékből való törléséről szóló határozat kézhezvételét követően köteles 
haladéktalanul törlését bejelenteni az ajánlatkérőnek, ha folyamatban levő közbeszerzési eljárásban vesz részt.

43. §  A minősített ajánlattevő köteles a kamarának bejelenteni, ha a minősítési szempontok szerinti adataiban, körülményeiben 
változás állt be a  változást követően haladéktalanul, de legkésőbb a  változástól számított öt munkanapon belül. Ha 
a változás következtében a minősített ajánlattevő nem felel meg a minősítési szempontoknak, a kamara törli a kamarai 
jegyzékből.

44. § (1) Ha a  kamara módosítja a  minősítési szempontokat és igazolási módjait, köteles a  minősítési szempontokat újra 
meghirdetni, valamint a  kamarai jegyzékbe vett minősített ajánlattevőket és a  kérelmet benyújtókat egyidejűleg, 
közvetlenül, írásban tájékoztatni.

 (2) A minősítési szempontok módosítása esetén a kamarai jegyzékbe vett minősített ajánlattevőknek is az előírt módon 
igazolniuk kell megfelelőségüket az  új vagy a  módosult minősítési szempont tekintetében. Az  (1)  bekezdés szerinti 
tájékoztatás során erre fel kell hívni a minősített ajánlattevőket. Benyújtott kérelem folyamatban levő elbírálása esetén 
a kamara a kérelem módosítás miatt szükséges kiegészítésére hívja fel a kérelmezőt.

VI. FEJEZET

8. A Belső Piaci Információs Rendszer (IMI) használata

45. § (1) Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
esetén az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat, valamint a III–IV. Fejezet 
szerinti igazolások és adatbázisok valóságtartalmának ellenőrzése érdekében megkeresést küldhet más uniós tagállam 
illetékes hatóságainak a Belső Piaci Információs Rendszeren (a továbbiakban: IMI-rendszer) keresztül.

 (2) Az  (1)  bekezdésben említett megkeresést a  Hatóságon keresztül kell megküldeni. Ennek érdekében az  ajánlatkérő 
a  Hatóság honlapján található űrlap kitöltésével tájékoztatja a  Hatóságot a  megkeresés adatairól. Ezt követően 
a Hatóság a megkeresést az IMI-rendszerben haladéktalanul továbbítja az illetékes tagállami hatóságnak. A tagállami 
hatóság válaszát a Hatóság ennek beérkezését követően haladéktalanul megküldi a megkeresést intéző ajánlatkérő 
részére.
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 (3) Az IMI-rendszeren keresztül érkezett választ az ajánlatkérő köteles hitelesként elfogadni.
 (4) Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az IMI-rendszert magyarországi ajánlatkérő nem használhatja, 

ebben az esetben a Kbt. 69. § (13) bekezdése alkalmazandó.
 (5) Ha a  III–IV. Fejezetben említett igazolások kibocsátásáért vagy nyilvántartások vezetéséért felelős állami szervhez 

egy más uniós tagállamban található ajánlatkérő megkeresést intéz az  IMI-rendszeren keresztül, az  érintett szerv 
köteles a megkeresésben foglaltaknak az ott meghatározott határidőn belül, a megkeresésben meghatározott célhoz 
szükséges mértékben eleget tenni.

 (6) Az IMI-rendszer használatának részletszabályait a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény és a belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való 
részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet határozza meg.

VII. FEJEZET
A KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

9. A műszaki leírás meghatározása

46. § (1) A közbeszerzési műszaki leírásra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában
a) közös műszaki előírás: olyan műszaki leírás az  információs és kommunikációs technológiák (IKT) területén, 

amelyet az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, 
a  95/16/EK, a  97/23/EK, a  98/34/EK, a  2004/22/EK, a  2007/23/EK, a  2009/23/EK és a  2009/105/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a  87/95/EGK tanácsi határozat és az  1673/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2012. október 25-i 1025/2012/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. és 14. cikkével összhangban állapítottak meg;

b) műszaki ajánlás: európai szabványügyi szervezet által nem szabványként kiadott bármely dokumentum, 
amelyet a piaci igények kielégítésére, szabályozott eljárás szerint dolgoztak ki;

c) szabvány, nemzeti szabvány, európai szabvány, nemzetközi szabvány: a  nemzeti szabványosításról szóló 
törvényben meghatározott fogalmak;

d) európai műszaki értékelés: az építési termék teljesítményének az alapvető jellemzői vonatkozásában a megfelelő 
európai értékelési dokumentummal összhangban végzett dokumentált értékelése, az  építési termékek 
forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.  cikkének 
12. pontjában meghatározottak szerint.

 (2) A  közbeszerzési műszaki leírást – az  Európai Unió jogával összeegyeztethető kötelező műszaki szabályok sérelme 
nélkül – az ajánlatkérő választása szerint a következő módok valamelyikén kell meghatározni:
a) teljesítmény-, illetve funkcionális követelmények megadásával, ideértve a környezetvédelmi jellemzőket is,
b) építési beruházási munkák tervezése, számítása és kivitelezése, valamint a termék alkalmazása tekintetében 

az európai szabványokat, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat, 
az  európai szabványügyi szervezetek által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti 
szabványokra, vagy ezek hiányában nemzeti szabványokra, nemzeti műszaki engedélyre, illetve nemzeti 
műszaki előírásokra történő hivatkozással; vagy

c) az  a)  pont szerinti követelmények alapján, az  e  követelményeknek való megfelelés vélelmét biztosító, 
a b) pontban meghatározottakra történő hivatkozással; vagy

d) egyes jellemzők tekintetében a b) pontban meghatározottakra, más jellemzők tekintetében pedig az a) pontban 
meghatározott követelményekre történő hivatkozással.

 (3) A  szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a  műszaki leírás nem 
hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági 
szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, 
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek 
előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, 
ha nem lehetséges a szerződés tárgyának (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés 
mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.

 (4) A  (2)  bekezdés a)  pontjára való hivatkozás esetén a  követelményeket úgy kell meghatározni, hogy ezek kellően 
pontosak legyenek ahhoz, hogy lehetővé tegyék az  ajánlattevők számára a  szerződés tárgyának megállapítását, 
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az ajánlatkérők számára pedig a szerződés odaítélését. Az említett pontra való hivatkozás esetén nem nyilvánítható 
érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki 
előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki 
ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve 
funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az  ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő 
eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel 
az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.

 (5) A  (2)  bekezdés b)  pontja esetén az  ajánlatkérő köteles a  szabvány, műszaki engedély, műszaki előírások, műszaki 
ajánlás megnevezése mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést szerepeltetni. Nem nyilvánítható érvénytelennek 
az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő építési beruházások, termékek vagy szolgáltatások 
nem felelnek meg a műszaki leírásnak, ha az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel 
bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban 
meghatározott követelményeknek.

 (6) A (4) és (5) bekezdés alkalmazásában megfelelő eszközök lehetnek különösen a Kbt. 60. §-ában említett bizonyítási 
eszközök. Az  ajánlatkérő köteles elfogadni a  más tagállamokban székhellyel rendelkező elismert szervezet által 
kiadott tanúsítványokat is.

47. § (1) A közbeszerzési műszaki leírást valamennyi felhasználó, ezen belül, ha a közbeszerzés tárgyára nézve értelmezhető, 
a fogyatékos emberek számára a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés szempontjának figyelembevételével 
kell meghatározni.

 (2) Minden olyan beszerzési tárgy esetében, amelyet természetes személyek – akár a  nyilvános felhasználásra, akár 
az  ajánlatkérő szerv alkalmazottai – általi felhasználásra szánnak, a  megfelelően indokolt esetektől eltekintve 
a műszaki leírást úgy kell meghatározni, hogy az figyelembe vegye a fogyatékossággal élő személyek számára való 
hozzáférhetőség és a valamennyi felhasználó számára alkalmas kialakítás szempontjait.

 (3) Ha uniós jogalkotási aktusban kötelező hozzáférhetőségi követelményeket fogadnak el, a  műszaki leírást – ha 
a  fogyatékossággal élő személyek számára való hozzáférhetőség vagy a valamennyi felhasználó számára alkalmas 
kialakítás szempontjait érinti – e jogalkotási aktusra való hivatkozással kell megállapítani.

10. A műszaki leírás tartalma

48. § (1) A műszaki leírás tartalmát a Kbt. 58. §-ában és a (2)–(4) bekezdésben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően 
kell meghatározni. A műszaki leírás meghatározhatja, hogy szükség lesz-e szellemi tulajdonjogok átruházására.

 (2) A  műszaki leírás tartalmazhatja különösen a  környezetre és éghajlatra gyakorolt hatások szintjét, a  valamennyi 
követelménynek – így különösen a fogyatékos emberek számára a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 
szempontjának – megfelelő kialakításra, a  teljesítményre, a  biztonságra, és méretekre vonatkozó jellemzők 
meghatározását, ideértve a közbeszerzés tárgyára alkalmazandó, a terminológiára, a jelekre, a vizsgálatra és vizsgálati 
módszerekre, a csomagolásra, a jelölésre, a címkézésre, a használati utasításra, az áru, szolgáltatás vagy építmény teljes 
életciklusának egyes szakaszaiban alkalmazott gyártási folyamatokra és módszerekre vonatkozó követelményeket.

 (3) Építési beruházás esetében a  közbeszerzési műszaki leírás a  (2)  bekezdésben foglaltak mellett tartalmazhatja 
különösen a  minőségbiztosításra, a  tervezésre és költségekre vonatkozó szabályokat, az  építmény vizsgálati, 
ellenőrzési és átvételi feltételeit, az építési eljárásokat vagy technológiákat, valamint minden olyan egyéb műszaki 
feltételt, amelyet az  ajánlatkérőnek módjában áll általános vagy különös rendelkezésekkel előírni az  elkészült 
építmény és azon anyagok vagy alkatrészek vonatkozásában, amelyeket az magában foglal.

 (4) Árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelése esetén a  közbeszerzési műszaki leírás a  (2)  bekezdésben foglaltak 
mellett tartalmazhatja különösen a  minőségre, a  termék rendeltetésére, a  termék kereskedelmi nevére valamint 
a megfelelőségigazolási eljárásokra vonatkozó követelményeket.

VIII. FEJEZET

11. Záró rendelkezések

49. §  Ez a rendelet 2015. november 1-jén lép hatályba.
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50. § (1) E rendeletet rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett közbeszerzésekre kell alkalmazni.
 (2) A  minősített ajánlattevők Hatóság által vezetett hivatalos jegyzékében e  rendelet hatálybalépésekor bejegyzett 

gazdasági szereplők jegyzékbe vételének érvényességét e  rendelet hatálybalépése nem érinti, a  jegyzékbe vétel 
érvényességi ideje a bejegyzéskor meghatározott érvényességi idő elteltével jár le. A hatósági hivatalos jegyzékbe 
vétel érvényességi ideje e rendelet hatálybalépését követően e rendelet szabályai szerint újítható meg. A hatósági 
hivatalos jegyzékben szereplő gazdasági szereplő számára a  Hatóság kérelemre a  Kbt. és e  rendelet szabályainak 
megfelelő megújított igazolást ad ki. A 2015. november 1-je után indult közbeszerzési eljárásokban csak a Kbt. és 
e  rendelet szabályinak megfelelő igazolás használható fel. Az  e  rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő 
bejegyzési, illetve megújítási kérelmek esetében a Hatóság új, a Kbt. és e rendelet előírásainak megfelelő kérelem 
benyújtására hívja fel az érintett gazdasági szereplőt.

51. §  Ez a rendelet
a) a koncessziós szerződésekről szóló 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) közbeszerzésről és a  2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/24/EU 

európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
c) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és 

a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

52. §  Hatályát veszti a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

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  
2015. november 1. és 2015. november 30. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók 
jegyzékéről

2015. november 1. és november 30. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által engedélyezett 
és nyilvántartásába bejegyzett utazási vállalkozások 

Duna Rapszódia Kft.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1.
tel.: +36-1-323-2565
fax: +36-1-386-68-096
eng. szám: U-001678
Bejegyzés dátuma: 2015. 11. 10.

„Global Tours&Service” Kft.
1121 Budapest, Rácz Aladár u. 156.
tel.: +36-1-810-1509, +36-70/638-0300
fax: –
eng. szám: U-001680
Bejegyzés dátuma: 2015. 11. 19.
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Jadran Holidays Kft.
1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 33/A lház I. em. 3.
tel.: +36-1-780-5080
fax: +36-1-700-2830
eng. szám: U-001682
Bejegyzés dátuma: 2015. 12. 01.

Jagd Stiedl Hungary Kft.
2858 Császár, Dózsa Gy. u. 2.
tel.: +36-20-569-1312
fax: -
eng. szám: U-001679
Bejegyzés dátuma: 2015. 11. 12.

Wama Tours Utazásközvetítő Bt.
4032 Debrecen, Lehel u. 24. 12/89.
tel.: +36-20/353-5884
fax: -
eng. szám: U-001677
Bejegyzés dátuma: 2015. 11. 05.

1000 ÚT Travel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1067 Budapest, Teréz krt. 33. fszt. 3.
tel.: +36-1-354-3995
fax: +36-1-354-0874
eng. szám: U-001681
Bejegyzés dátuma: 2015. 11. 30.

2015. november 1. és november 30. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartása 
szerint utazásszervezői tevékenységet utazásközvetítői tevékenységre módosítottak az alábbi vállalkozások

AGROTOURIST KERESKEDELMI IDEGENFORGALMI ÉS SZOLG. BT.
9700 Szombathely, Szöllösi sétány 8/A
tel.: +36-94/510-114
fax: +36-94/510-113
eng. szám: U-001618
Bejegyzés dátuma: 2015. 11. 18.

DELTA T. TOURS UTAZÁSI SZOLGÁLTATÓ KFT.
9700 Szombathely, Mártirok tere 2.
tel.: +36-94 505 960
fax: +36-94 505 961
eng. szám: R01611/1997/1999
Bejegyzés dátuma: 2015. 11. 18.

Holdfény Travel Kft.
8315 Gyenesdiás, Napfény u. 5.
tel.: +36-20-522-1466
fax: –
eng. szám: U-001508
Bejegyzés dátuma: 2015. 11. 12.
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Hungaroraft Kft.
1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.
tel.: +36-1-483-1975
fax: +36-1-483-1976
eng. szám: U-001061
Bejegyzés dátuma: 2015. 11. 10.

ISZTRIA TOURS Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
7621 Pécs, Citrom u. 18.
tel.: +36-72-215-686
fax: +36-72-210-798
eng. szám: R00946/1994/1999
Bejegyzés dátuma: 2015. 11. 30.

KISBÉR TOURIST Idegenforgalmi és Szolgáltató Bt.
2870 Kisbér, Komáromi út 1.
tel.: +36- 34-352-700
fax: +36- 34-352-824
eng. szám: U-001068
Bejegyzés dátuma: 2015. 11. 30.

OPUS IDEGENFORGALMI KFT.
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u.
tel.: +36- 87-471-683
fax: +36- 87-471-683
eng. szám: R-01212
Bejegyzés dátuma: 2015. 11. 30.

PRAXIS DENTAL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
2660 Balassagyarmat, Nádor utca 15.
tel.: +36- 35-500-017
fax: +36- 35-500-016
eng. szám: R-01915/1999
Bejegyzés dátuma: 2015. 11. 09.

Szabadhajdú Közművelődési Média és Rendezvényszervező Nonprofit Kft.
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 4.
tel.: +36-52-229-799
fax: +36-52-229-799
eng. szám: U-001370
Bejegyzés dátuma: 2015. 11. 30.

Ticket House International Kft.
1122 Budapest, Városmajor utca 21. IV/1.
tel.: +36-30-436-3611
fax: +36-786-0334
eng. szám: U-001387
Bejegyzés dátuma: 2015. 11. 30.

Utazási Központ Wonderland Utazásszervező és Szolgáltató Kft.
8000 Székesfehérvár, Távirda u. 5.
tel.: +36- 22-389-180
fax: +36- 22-389-180
eng. szám: U-000821
Bejegyzés dátuma: 2015. 11. 05.
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VIP Hurghada Travel Kft.
1094 Budapest, Berzenczey u. 33. 2. em. 5.
tel.: +36-70-709-8830
fax: +36-789-6712
eng. szám: U-001598
Bejegyzés dátuma: 2015. 11. 30.

WFL 2003 Kft.
1089 Budapest, Orczy tér 4. C F/E.
tel.: +36-30-932-9727
fax: +36-1-783-8499
eng. szám: U-001458
Bejegyzés dátuma: 2015. 11. 30.

2015. november 1. és november 30. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartása 
szerint utazásközvetítői tevékenységet utazásszervezői tevékenységre módosítottak az alábbi vállalkozások

Profidisc Ékszer Kereskedelmi Kft.
2096 Üröm, Dózsa György út 30.
tel.: +36-26-551-501
fax: +36-26-351-836
eng. szám: U-001645
Bejegyzés dátuma: 2015. 11. 05.

2015. november 1. és november 30. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából 
kérelemre visszavont engedélyek

Aliter Tours Idegenforgalmi és Szolgáltató Bt.
6041 Kerekegyháza, Rákóczi u. 48.
tel.: +36-70-612-0603
fax: –
eng. szám: U-001539
Bejegyzés dátuma: 2015. 11. 17.

B&B Direct Service Kft.
1024 Budapest, Káplár u. 10/A. I. em. 3.
tel.: +36-30-434-0923
fax: –
eng. szám: U-001546
Bejegyzés dátuma: 2015. 11. 23.

Explorer World Travel Kft.
1118 Budapest, Rozmaring u. 5.
tel.: +36-1-354-0658
fax: +36-1-279-0253
eng. szám: U-001350
Bejegyzés dátuma: 2015. 11. 06.

Flow Aviation Zrt.
1016 Budapest, Derék u. 2.
tel.: +36-1-920-1638
fax: +36-1-920-1639
eng. szám: U-001562
Bejegyzés dátuma: 2015. 11. 19.
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Go 4 Travel Kft.
1027 Budapest, Bem József u. 9.
tel.: +36-1-430-2288
fax: +36-1-430-2289
eng. szám: U-001325
Bejegyzés dátuma: 2015. 11. 05.

Hongrie Voyage Utazási Iroda Kft.
1141 Budapest, Cinkotai út 99/A
tel.: +36-1-781-6707
fax: +36-1-781-6707
eng. szám: U-001281
Bejegyzés dátuma: 2015. 11. 10.

Nabo House Kft.
1025 Budapest, Törökvész u. 95. A ép. VIII. em. 52.
tel.: +36-30-2221049
fax: +36-1-391-0456
eng. szám: U-001629
Bejegyzés dátuma: 2015. 11. 18.

PARADISO TRAVEL Utazási Iroda Kft.
2120 Dunakeszi, Szabadka utca 24. A épület
tel.: +36-27-636-959
fax: +36-27-633-093
eng. szám: U-000293
Bejegyzés dátuma: 2015. 11. 30.

SKAGERRAK Tanácsadó BT.
1192 Budapest, Nádasdy u. 11.
tel.: +36-1-280-4751
fax: +36-1-225-0328
eng. szám: U-000992
Bejegyzés dátuma: 2015. 11. 30.

Travel Del Mar Utazási Iroda Kft.
1133 Budapest, Tisza u. 7. III. 29.
tel.: +36-1-330-7868
fax: +36-1-330 7868
eng. szám: U-000789
Bejegyzés dátuma: 2015. 11. 30.

2015. november 1. és november 30. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából  
– jogszabálysértés miatt – jogerősen törölt, visszavont engedélyű vállalkozások

PIRAMIS Utazási Iroda Kft.
7300 Komló, Kossuth L. u. 79.
tel.: +36-72-581-110
fax: +36-72-581-112
eng. szám: U-000100
Törölve: 2015. 10. 20.
Jogerős: 2015. 11. 11.
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Playa Party Club Idegenforgalmi Kft.
8900 Zalaegerszeg, Báthori u. 2/F
tel.: +36-92-347-581
fax: +36-92-347-581
eng. szám: U-000191
Törölve: 2015. 11. 10.
Jogerős: 2015. 11. 13.

TRADE AND TOURISM NEMZETKÖZI, TURISZTIKAI, OKTATÁSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
2089 Telki, Berkenye u. 7.
tel.: +36-1-398-8190
fax: +36-1-398-8191
eng. szám: R01674
Törölve: 2015. 11. 05
Jogerős: 2015. 11. 24.

2015. november 1. és november 30. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából  
– jogszabálysértés miatt – jogerősen törölt, visszavont engedélyű és a tevékenység folytatásától 1 évre 
eltiltott vállalkozások

A fenti időszakban ilyen vállalkozás nem volt.
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III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGYIII. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

JOGSZABÁLYOK 32/2015. (XII. 4.)  
NGM rendelet

A gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munka-
vállalói részére szervezett képzés költségeinek a  szakképzési 
hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 21/2013. 
(VI. 18.) NGM rendelet módosításáról  .....................................................

2756

A NEMZETGAZDASÁGI 
MINISZTER KÖZLEMÉNYE

A nemzetgaz-
dasági miniszter 
közleménye

A bérgarancia támogatás 2016. évi felső határáról  ............................ 2761



2756 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 12. szám 

A nemzetgazdasági miniszter 32/2015. (XII. 4.) NGM rendelete
a gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés 
költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 21/2013. (VI. 18.) 
NGM rendelet módosításáról

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (2) bekezdés d) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek 
a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 
2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„a) állami támogatás: az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás;”

 (2) Az R. 2. § i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában)
„i) megváltozott munkaképességű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 3. pontjában meghatározott 
személy;
j) mikro-, kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 2. cikke szerinti vállalkozás;”

 (3) Az R. 2. §-a a következő ja) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„ja) személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás;”

2. § (1) Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  e  rendelet alapján nyújtott képzési támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén 
halmozható más állami támogatással. Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetében a támogatás 
abban az  esetben halmozható más helyi, regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó állami 
támogatással, ha az  nem vezet az  érintett támogatásra alkalmazandó európai uniós állami támogatási szabályok 
szerinti vagy az Európai Bizottságnak a jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás, 
illetve támogatási összeg túllépéséhez.”

 (2) Az R. 3. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  hozzájárulásra kötelezett nem csökkentheti bruttó kötelezettségét az  e  rendelet alapján elszámolható 
költségekkel a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdés c) és d) pontjában, (3) bekezdés c) és d) pontjában, 
(4) bekezdés a) és c) pontjában, valamint (5) bekezdésében foglalt esetben.
(5) Az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a  regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell 
jelenteni az  Európai Bizottság részére a  hozzájárulásra kötelezett által igénybe vett támogatást, ha a  támogatás 
összege képzési projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget.”

3. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Külső képzés költsége képzésenként kiállított számla és az ahhoz csatolt, a külső képző intézmény által cégszerűen 
aláírt és csak az elszámolható költségeket tartalmazó analitikus költségkimutatás alapján számolható el.”

 (2) Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Belső képzés költsége képzésenként elkülönítetten nyilvántartott és csak az elszámolható költségeket részletesen 
tartalmazó számviteli bizonylatok alapján számolható el.”

4. § (1) Az R. 9. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hozzájárulásra kötelezett által külső képzés esetén az e rendelet 10. §-ában meghatározott mértékig elszámolható)
„d) a  képzésben részt vevő munkavállalóknak a  képzéssel összefüggő igazolt utazási költsége – megváltozott 
munkaképességű munkavállalók esetében továbbá az igazolt szállásköltség is –, amennyiben a képzés lebonyolítása 
nem a hozzájárulásra kötelezett által a munkavállalója munkavégzési helyeként megjelölt székhelyén, telephelyén 
történik,”
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 (2) Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hozzájárulásra kötelezett által belső képzés esetén a 10. §-ban meghatározott mértékig elszámolható
a) az oktatóknak a  Számvtv. 79.  § (1)  bekezdésében meghatározott – kizárólag a  ténylegesen megtartott órákra 
vonatkozóan figyelembe vett – személyi jellegű ráfordításai,
b) az oktatóknak és a képzésben részt vevő munkavállalóknak a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó működési 
költségei – így a felhasznált anyagok és fogyóeszközök, az eszközök és berendezések értékcsökkenése –, a képzési 
projekt céljaira való tényleges használatuk mértékéig,
c) az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott utazási és szállásköltség,
d) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költségei, valamint
e) a  képzésben részt vevő munkavállalóknak a  Számvtv. 79.  § (1)  bekezdésében meghatározott személyi jellegű 
ráfordításai és általános közvetett költségek – így adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsiköltségek –, azokra 
az órákra vonatkozóan, amikor ténylegesen részt vettek a képzésen.”

5. § (1) Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére elszámolható költségek maximális támogatási intenzitása 
– a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.”

 (2) Az R. 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1)  bekezdésben meghatározott maximális támogatási intenzitás az  elszámolható költségek 80%-ának megfelelő 
maximális támogatási intenzitásig növelhető a következők szerint]
„a) 10 százalékponttal a megváltozott munkaképességű vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott képzés 
esetén, az e munkavállalókra jutó költségekre vonatkozóan,”

 (3) Az R. 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt 
kell figyelembe venni.”

6. §  Az R. 12/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12/A. § (1) E rendeletnek a gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett 
képzés költségeinek a  szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 21/2013. (VI.  18.) NGM 
rendelet módosításáról szóló 32/2015. (XII. 4.) NGM rendelet (a továbbiakban: Mód. rendelet) 5. § (1) bekezdésével 
megállapított 10. § (1) bekezdését, 9. § (1) bekezdés 13. pontjával megállapított 10. § (2) bekezdés nyitó szövegrészét, 
5. § (2) bekezdésével megállapított 10. § (2) bekezdés a) pontját, 8. § (1) bekezdésével és 1. mellékletével megállapított 
2.  mellékletét, valamint 8.  § (2)  bekezdésével és 2.  mellékletével megállapított 3.  mellékletét a  Mód. rendelet 
hatálybalépésének napján folyamatban lévő képzésekre is alkalmazni kell.
(2) E  rendeletnek a  Mód. rendelet 8.  § (3)  bekezdésével és 3.  mellékletével megállapított 2.  mellékletét és 9.  § 
(2) bekezdésével megállapított 3. mellékletét a 2016. január 1-jét követően megkezdett képzésekre kell alkalmazni.”

7. §  Az R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) E rendelet a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 
1. o.) I–II. fejezete, és III. fejezet 31. cikke hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
(2) A  gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek által a  saját munkavállalói részére szervezett képzés 
költségeinek a szakképzési hozzájárulási kötelezettségük terhére történő elszámolása során a 651/2014/EU bizottsági 
rendelet 2021. június 30-ig alkalmazható.”

8. § (1) Az R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) Az R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) Az R. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

9. § (1) Az R.
 1. 1.  §-ában a „800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezetében, illetve a  II. fejezet 8. szakaszában” szövegrész 

helyébe a „651/2014/EU bizottsági rendelet I–II. fejezetében, illetve III. fejezet 31. cikkében” szöveg,
 2. 2.  § h)  pontjában a „800/2008/EK bizottsági rendelet 2.  cikk 18.  pontjában meghatározott munkavállaló” 

szövegrész helyébe a „651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontjában meghatározott személy” szöveg,
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 3. 2. § l) pontjában az „a 37/2011. Korm. rendelet” szövegrész helyébe az „az európai uniós versenyjogi értelemben 
vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) 
Korm. rendelet” szöveg,

 4. 3. § (1) bekezdés d) pontjában az „az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti olyan általános vagy speciális 
jellegű, amely megfelel” szövegrész helyébe a „megfelel az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)–d) pontjában, valamint” 
szöveg,

 5. 5.  § (1)  bekezdésében a  „székhelye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és 
megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: kormányhivatal)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH)” szöveg,

 6. 5.  § (2)  bekezdésében és 8.  § (1)  bekezdésében az „a kormányhivatal” szövegrészek helyébe az „az NSZFH” 
szöveg,

 7. 7. § (1) bekezdésében az „a kormányhivatal” szövegrész helyébe az „az NSZFH” szöveg,
 8. 7. § (2) bekezdésében az „A kormányhivatal” szövegrész helyébe az „Az NSZFH” szöveg,
 9. 7. § (2) bekezdésében a „június hó 20.” szövegrész helyébe az „április 15.” szöveg,
10. 7. § (3) bekezdésében a „800/2008/EK” szövegrész helyébe a „651/2014/EU” szöveg,
11. 7. § (3) bekezdésében az „a kormányhivatalnak” szövegrész helyébe az „az NSZFH-nak” szöveg,
12. 9. § (1) bekezdés a) pontjában a „800/2008/EK bizottsági rendelet 39. cikk (4) bekezdése” szövegrész helyébe 

a „651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikk (3) bekezdése” szöveg,
13. 10. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „80%-ának” szövegrész helyébe a „70%-ának” szöveg,
14. 10. § (4) bekezdésében az „(1)–(3) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(1)–(2) bekezdésben” szöveg,
15. 1. melléklet I. pont 7. és 8. alpontjában a „800/2008/EK” szövegrész helyébe a „651/2014/EU” szöveg,
16. 1. melléklet II. pont 1. alpontjában az „Az elszámolt” szövegrész helyébe az „A tárgyévben elszámolt” szöveg,
17. 1.  melléklet II.  pont 2.  alpontjában a  „részt vevő munkavállalók” szövegrész helyébe a  „részt vevő saját 

munkavállalók” szöveg,
18. 1.  melléklet II.  pont 4.  alpontjában az „A képzésekre igénybe vett” szövegrész helyébe az „A képzésekre 

a tárgyévben igénybe vett” szöveg
lép.

 (2) Az R. 3. melléklet U oszlopában az „/ NY /” szövegrész helyébe a „/ TÁNY / TENY / TKNY /” szöveg lép.

10. §  Hatályát veszti az R.
a) 2. § b) és c) pontja,
b) 2. § f ) pontjában a „ , figyelembe véve az Fktv. 30. § (1) bekezdésében foglaltakat is” szövegrész,
c) 2. § k) pontjában az „(a továbbiakban: 37/2011. Korm. rendelet)” szövegrész,
d) 9. § (1) bekezdés e) pontjában az „az a)–d) pontban felsorolt elszámolható költségek összértékéig” szövegrész,
e) 10. § (3) bekezdése.

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
 (2) A 8. § (3) bekezdése, a 9. § (2) bekezdése és a 3. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.

12. §  E rendelet a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 
1. o.) I–II. fejezete, és III. fejezet 31. cikke hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 32/2015. (XII. 4.) NGM rendelethez
„2. melléklet a 21/2013. (VI. 18.) NGM rendelethez

ADATLAP 
a képzésre vonatkozóan

 1. A hozzájárulásra kötelezett neve: ....................................................................................................................................................................
 2. Adószáma:  ...............................................................................................................................................................................................................
 3. Az elszámolt képzés megnevezése:  ...............................................................................................................................................................
 4. A képzés nyilvántartásba-vételi száma:  ........................................................................................................................................................
 5. A képzés áthúzódó képzés: igen nem*
 6. A képzés időtartama: .................... év .................................................. hótól .................... év .................................................. hóig.
 7. Az engedéllyel rendelkező képző intézmény

neve:  ..........................................................................................................................................................................................................................
címe: ...........................................................................................................................................................................................................................
nyilvántartásba vételi száma:  ............................................................................................................................................................................

 8. A képzés formája: belső (B) külső (K)*
 9. A képzés jellege*

a) az Fktv. 1. § (2) bekezdése alapján:
aa) a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítés (OKJ szerinti szakképesítés) 

megszerzésére irányuló szakmai képzés (OKJ),
ab) az aa) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb szakmai képzés (TESZ),
ac) általános nyelvi képzés és támogatott egyéb nyelvi képzés (NY),
ad) az aa)–ac) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb képzés (TE),

b) közúti közlekedési szolgáltatást végző gazdálkodó szervezetek által vezetői engedélyek megszerzését célzó 
képzés, illetve továbbképzés (K).

 10. A képzésben részt vevő saját munkavállalók létszáma:  ..................................................................................................................... fő
ebből – a megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma:  ......................................................................................... fő
 – a hátrányos helyzetű munkavállalók létszáma:  .................................................................................................................. fő

 11. A képzés összes óraszáma:  .........................................................................................................................................................  óra (100%)
 12. A képzés tárgyévben elszámolt óraszáma:  ..........................................................................................................................................  óra
 13. A képzésnek a 9. § szerinti összes elszámolható költsége:  ............................................................................................................... Ft
 14. A képzésre érvényesítendő támogatási intenzitás mértéke:  ...........................................................................................................  %
 15. A támogatási intenzitás alapján számított támogatási összeg:  ...................................................................................................... Ft
 16. A képzés fajlagos támogatása: ........................................ Ft/fő/óra ........................................ Ft/fő/képzés
 17. A képzésre elszámolt, illetve elszámolni kívánt támogatási összegből:

a) a tárgyévben igénybe vett támogatási összeg:  ....................................................................................................................... Ft
b) az előző évben (években) igénybe vett támogatási összeg:  .............................................................................................. Ft
c) a következő évben (években) igénybe venni kívánt támogatási összeg:  ...................................................................... Ft

.................................................., 20.......... év .................................................. hó .......... nap

* A megfelelő rész aláhúzandó

P. H.

  ........................................................................................................ 
  a hozzájárulásra kötelezett cégszerű aláírása”
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1.                                                                   

2.                                                                   

A táblázatot a benyújtott 1. és 2. melléklet alapján kell kitölteni. A táblázat az összesen sorral zárul. 
            A nyilvántartást készítő neve: …………………………………………………………….., telefonszáma: ……………………….. 

             
                                  Kelt: …………………………...…., 20.. . év ………………………… hó ……………………….. nap” 
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3. melléklet a 32/2015. (XII. 4.) NGM rendelethez

Az R. 2. melléklet 9. pont a) alpont ac) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A képzés jellege* az Fktv. 1. § (2) bekezdése alapján]
„ac) támogatott általános nyelvi képzés (TÁNY), támogatott egyéb nyelvi képzés (TENY) és támogatott kombinált 
nyelvi képzés (TKNY),”

A nemzetgazdasági miniszter közleménye
a bérgarancia támogatás 2016. évi felső határáról

A Központi Statisztikai Hivatalnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítő 2015. évi 
10. számában megjelent közleménye alapján a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény
a) 7. § (1) bekezdése szerinti, a tárgyévet megelőző második év nemzetgazdasági havi bruttó átlagkereset 

ötszörösének megfelelő összeg a 2016. évben 1 188 500 forint;
b) 7. § (2) bekezdése szerinti, a tárgyévet megelőző második év nemzetgazdasági havi bruttó átlagkereset 

kétszeresének megfelelő összeg a 2016. évben 475 400 forint. 

Budapest, 2015. december 17.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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